
O 
presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil-Seção Mi-
nas Gerais (OAB-MG), Luís 
Cláudio Chaves, sempre fir-

mou convicção que advogado valo-
rizado é sinônimo de cidadão res-
peitado. Não é à toa, portanto, que 
fez dessa certeza mote de campa-
nha para disputar a presidência da 
entidade. Eleito há pouco mais de 
um ano, ele transformou esse con-
vencimento em conduta de gestão.

“Para alcançar nosso objetivo, 
propusemos encarar cinco desafios”, 
afirma, ao explicar como tem sido 
comandar a seção mineira da OAB. 
O primeiro enfrentamento foi dar efe-
tividade à lei 1906-94, que trata das 
prerrogativas do advogado. “São es-
senciais para exercer a função com 
independência e autonomia”. Luís 
Cláudio lembra que uma das vitó-
rias conquistadas, a mais recente e 
primordial, aconteceu no Supremo 
Tribunal Federal (STF), que mante-
ve os poderes plenos do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

O presidente da OAB destaca 
que, ressalvada a autonomia e in-
dependência dos magistrados, a en-
tidade sempre defendeu também a 
necessidade de um órgão controla-
dor externo para o Poder Judiciário. 
“O que a OAB sempre disse é que 

o juiz muitas vezes perde o tempo 
jurisdicional para tentar administrar 
o poder. Não é tarefa típica de um 
juiz saber administrar a coisa públi-
ca. Ele foi preparado para julgar os 
conflitos”, justifica.

De acordo com ele, a eficácia 
do CNJ pode ser demonstrada, por 
exemplo, na implantação de um 
modelo único de petição eletrôni-
ca. “Sem isso, o advogado acaba fi-
cando doido e o cidadão prejudica-
do, porque o profissional acaba não 
conseguindo manejar com habilida-
de as várias modalidades de peticio-
namento”, avalia. Para Luís Cláudio, 
hoje é quase consenso que o CNJ 
é “importantíssimo” para unificar 
procedimentos e controlar a gestão 
dos tribunais.

A grande polêmica é – e o pre-
sidente da OAB não se esquiva de  
comentá-la –, a atuação disciplinar 
do CNJ diante do desempenho da 
magistratura. “Infelizmente, houve 
uma resistência de alguns magis-
trados e nós defendemos sempre a 
transparência dos poderes públicos”, 
afirma. Para Luís Cláudio, a manu-
tenção dos plenos poderes do CNJ 
fez o advogado “se sentir mais am-
parado”. Isso significa dizer que, 
em caso de violação das prerroga-
tivas profissionais, pode-se recorrer, 

concomitantemente, ao conselho e 
à corregedoria dos tribunais.  

“Temos que entender que a ad-
vocacia não é inimiga da magis-
tratura, muito menos do Ministério 
Público. Fazemos parte de carreiras 
coirmãs. Cada um tem sua atribui-
ção constitucional, que tem que ser 
compreendida pelos demais. A nos-
sa concepção é de absoluto respeito 
por todos. Então, em contrapartida, 
exigimos isso também em relação à 
advocacia”, argumenta.

ExEmplo
Outro desafio elencado por Luís 

Cláudio é o controle ético e disci-
plinar da classe. “Nosso tribunal é 
exemplo, não só entre as OABs, mas 
entre qualquer órgão de classe”, ga-
rante. O presidente da seção minei-
ra da Ordem diz que o Conselho de 
Ética e Disciplina tem agido de for-
ma “firme e ágil” para julgar e pu-
nir casos de infrações. 

Ele explica que a representação 
contra a conduta de um advogado 
pode ser feita pela própria entidade 
e, também, por qualquer cidadão 
que se sinta lesado por um advoga-
do no exercício profissional. “Para 
não ser arquivada de plano precisa 
estar amparada em alguma violação 
à conduta ética do advogado, pre-

Luís Cláudio Chaves, presidente da OAB/MG, destaca as principais condutas de gestão  
à frente da instituição em prol da valorização do exercício da advocacia 
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ano passado o observatório da 
corrupção. Por meio do site da 
OAB, o cidadão pode encami-
nhar denúncias envolvendo o po-
der público. A entidade garante 
sigilo e encaminhamento às au-
toridades competentes de pedi-
do de apuração dos fatos recla-
mados pelo denunciante.

A ouvidoria eleitoral é outro 
instrumento para o exercício da 
cidadania mantido pela seção 
mineira da OAB. Criado na ges-
tão passada por sugestão de Luís 
Cláudio, quando era vice-presi-
dente da entidade, a ouvidoria 
realiza trabalho de conscienti-
zação da importância do voto.   
São palestras e eventos, além de 
distribuição de cartilhas, realiza-
das em escolas e espaços comu-
nitários, na capital e no interior, 
durante o período eleitoral. 

Neste ano, como de praxe, can-
didatos serão convidados para expor 
na sede da entidade as propostas 
que justifiquem pleitear um cargo 
público. “Queremos com isso que, 
cada vez mais, a vontade popular 
seja manifestada”, esclarece Luís 
Cláudio. A temporada de debates, 
neste ano, começa assim que o Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE) abrir 
as inscrições para o registro de cha-
pas dos candidatos. Início previsto 
a partir de abril.  

AssistênciA
A seção mineira da OAB tam-

bém vem melhorando o trabalho de 
assistência ao advogado. Luís Cláu-
dio cita, entre as várias promoções 
já realizadas, a criação  neste ano 
de um drive-thru, no fórum da capi-
tal, para agilizar o protocolo de pro-
cessos. “Ele não vai precisar descer 
do carro para efetuar esse procedi-

mento”, afirma. Também está previs-
ta para este ano a criação de uma 
infraestrutura, no fórum da capital, 
para o advogado em início de carrei-
ra. Portanto, sem condições de arcar 
com as despesas de um escritório.

Esses benefícios vêm se somar 
a outros já consolidados. O conge-
lamento da taxa de anuidade, com 
parcelamento em cartão de crédito 
por até 10 vezes, tem prevalecido 
sem que isso prejudique os serviços 
prestados pela entidade. O diretor-
-presidente da OAB-MG, Antônio 
Fabrício de Matos Gonçalves, ga-
rante que a manutenção do preço 
da anuidade, congelada há qua-

tro anos, em nada comprome-
teu a capacidade de realização 
da entidade.

Ao contrário, afirma ele, ser-
viu de incentivo para remodelar 
alguns custos. “A economia ge-
rada, por meio de alguns expe-
dientes, entre eles a compra por 
meio de pregões e licitações, 
permitiu, entre outras iniciati-
vas, revitalizar e reformar mais 
de 100 salas da Ordem, no in-
terior e na capital, e, ainda, re-
formar e ampliar o hospital da 
OAB-MG, em Belo Horizonte.”

O presidente da Caixa de As-
sistência aos Advogados (CAA-
-MG), Walter Cândido dos San-
tos, por seu turno, lista algumas 
providências da atual gestão 
para atender ao advogado. Des-
de julho de 2011, todo inscrito 

na Ordem tem direito a um seguro 
contra acidentes no valor de até 3 
mil reais para cobrir despesas com 
médicos e medicação. Esse valor 
pode ser dobrado se houver ne-
cessidade de internação hospitalar.

Também a partir de julho do ano 
passado, portadores de doenças que 
asseguram isenção de imposto de 
renda ficam desobrigados de pa-
gar a taxa de anuidade da Ordem. 
Nessa mesma data, entrou em vi-
gor outro benefício para a classe, 
que contempla a advogada partu-
riente com isenção da anuidade 
no ano seguinte ao parto. Nas úl-
timas enchentes ocorridas em al-
guns municípios mineiros, os ad-
vogados daquelas cidades também 
passaram a contar com esse bene-
fício. “Estamos sempre trabalhan-
do para valorizar o advogado e a 
caixa é mais um exemplo do traba-
lho que a atual diretoria vem reali-
zando”, encerra Walter Cândido. n

vista na lei 1906-94”, alerta.
Confirmado qualquer deslize que 

vá de encontro ao que prevê a legis-
lação, conclui Luís Cláudio, as pu-
nições ao advogado vão de adver-
tência, multa e até exclusão. Nesse 
último caso, ela ocorrerá apenas se 
houver três suspensões ou se o ad-
vogado for considerado não idôneo 
para o exercício profissional por dois 
terços dos membros do Conselho de 
Ética e Disciplina.

Luís Cláudio garante que dos 130 
mil inscritos na OAB-MG, dos quais 
85 mil em atividade, não mais que 
2% tiveram problemas disciplinares. 
“Para valorizar os bons, de acordo 
com o nosso lema de campanha, 
temos que punir os maus profissio-
nais”, afirma. Além disso, ele lem-
bra que manter o alto conceito da 
Ordem perante a sociedade care-
ce de a entidade “fazer o dever de 
casa”. Afinal, destaca, uma entida-
de tão crítica dos poderes cons-
tituídos precisa “dar o exemplo”.

VocAção 
Valorizar a competência é 

outro compromisso assumido 
por Luís Cláudio ao se candi-
datar para o cargo de presiden-
te da seção mineira da OAB. E 
não é possível abordar esse as-
sunto sem destacar o exame da 
Ordem – que também foi parar 
no STF, que deferiu pela consti-
tucionalidade das provas realiza-
das pela entidade para autorizar 
o exercício profissional.  

“O exame unificado trouxe 
uma garantia de igualdade de 
tratamento entre os candidatos. 
Nós não temos advogados de 
primeira ou de quinta espécie, 
não. Somos todos um corpo úni-
co, preparados para o desafio de 

participação social em nosso país”, 
afirma o presidente da OAB-MG.

Para Luís Cláudio, os altos índi-
ces de reprovação são indício de 
falta de vocação para a advocacia. 
“Nem todo mundo que faz o curso 
de direito quer ser advogado”, afir-
ma. Ele acredita que para se tornar 
um profissional é necessário um 
plus conseguido além das faculda-
des. Apesar de reconhecer a péssi-
ma qualidade do ensino, na maio-
ria dos cursos de direito, o dirigente 
não se ilude quanto ao fato de mui-
tos depositarem apenas nas escolas o 

grande problema da incompetência.
“Para o estudante conseguir esse 

algo a mais e se tornar advogado, 
é preciso almejar um bom estágio, 
uma boa prática jurídica, concilia-
da a uma boa faculdade. Se ele está 
preparado ou não vamos ver no exa-
me de Ordem. E depois, ainda, em 
uma permanente fiscalização da 
Ordem na sua atuação profissio-
nal”, defende.

conhEcimEnto E cidAdAniA
Fortalecer a Escola de Advocacia 

de Minas Gerais é outro compromis-
so do presidente da seção mineira 
da OAB. Premiada na condição de 
melhor escola superior de advocacia 
do País, Luís Cláudio lembra que a 
honraria é resultado do número re-
corde e da qualidade dos cursos e 
eventos realizados na capital e no 
interior do estado. Só no ano passa-
do, a escola contabilizou mais de 88 

mil inscritos para as diversas ati-
vidades patrocinadas pela insti-
tuição da OAB-MG, em Belo Ho-
rizonte e no interior do estado.

Luís Cláudio informa que, 
neste ano, já estão agendados 
mais de mil eventos – entre cur-
sos, palestras, fóruns e congres-
sos. Ele destaca dois deles que 
acontecem em maio – o Fórum 
de Direito Público entre os dias 
25 e 27, e o Congresso Minei-
ro de Processo de Direito Civil, 
entre os dias 17 e 18 de maio. 

O fortalecimento da cidada-
nia também é outro desafio co-
locado pela atual administração. 
“Lutamos pela legalidade e mora-
lidade administrativa, defenden-
do o estado no combate à cor-
rupção”, explica Luís Cláudio.

Para fazer frente a esse de-
safio, foi lançado em agosto do 

“A economia gerada 
permitiu revitalizar e 
reformar mais de 100  
salas da Ordem, no  
interior e na capital”, afirma
Antônio de Matos Gonçalves

“estamos sempre 
trabalhando para valorizar 
o profissional e a Caixa de 
Assistência aos Advogados 
é mais um exemplo”, diz
Walter Cândido dos santos
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