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 3 
     MINUTA 4 

 5 
Data:  25 de fevereiro de 2019, 17h20 min até às 20h53min  6 

Local:  Edifício Sede do CFOAB – 7º andar – Salão Nobre – Brasília/DF. 7 

 8 

Às dezessete horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, 9 

no Edifício Sede do CFOAB – 7º andar – Salão Nobre – Brasília/DF, reuniu-se a Escola 10 

Nacional de Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e as Escolas 11 

Superiores de Advocacia dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, com 12 

a presença do Diretor-Geral da ENA, Ronnie Preuss Duarte, do Vice-Diretor Geral,  Luis 13 

Cláudio Alves Pereira e dos Membros do Conselho Consultivo, Carlos Enrique Arrais Caputo 14 

Bastos, Graciela Iurk Marins, Henrique de Almeida Ávila, Luciana Christina Guimarães 15 

Lóssio e Thais Bandeira Oliveira Passos. Presentes os seguintes dirigentes das Escolas 16 

Superiores de Advocacia dos Estados: Henrique Correia Vasconcelos, Diretor-Geral ESA/AL; 17 

Thais Bandeira Oliveira Passos, Diretora-Geral ESA/BA; Célia Arruda de Castro, Diretora-18 

Geral ESA/DF; Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira, Diretor Adjunto ESA/DF; Alexandre 19 

Zamprogno, Diretor-Geral ESA/ES; Antonio de Moraes Rêgo Gaspar, Diretor-Geral 20 

ESA/MA; Lilianne Maria Furtado Saraiva, Vice-Diretora Geral ESA/MA; Ricardo Souza 21 

Pereira, Diretor-Geral ESA/MS; Bruno Devesa Cintra, Diretor-Geral ESA/MT; Luciana 22 

Neves Gluck Paul, Diretora-Geral ESA/PA; Diego Cabral Miranda, Diretor-Geral ESA/PB; 23 

Mario Bandeira Guimarães Neto, Diretor-Geral ESA/PE; Fernando Cabral Filho, Vice-Diretor 24 

Geral ESA/RJ; Daniel Ramos Dantas, Diretor-Geral ESA/RN; José Vitor Costa Júnior, 25 

Diretor-Geral ESA/RO; Caroline Coelho Cattaneo, Diretora-Geral ESA/RR; Rosângela Maria 26 

Herzer dos Santos, Diretora-Geral ESA/RS; Marcus Vinícius Motter Borges, Diretor-Geral 27 

ESA/SC; Isabela Pinheiro Medeiros, Vice-Diretora Geral ESA/SC; Jorge Cavalcanti 28 

Boucinhas Filho, Diretor-Geral ESA/SP; Guilherme Augusto Martins Santos, Diretor-Geral 29 

ESA/TO. Registrada a presença do Secretário-Geral do Conselho Federal da OAB, José 30 

Alberto Ribeiro Simonetti Cabral e dos convidados: Edson Cedraz, Sócio da empresa 31 

Deloitte; Priscilla Moraes, Gerente da empresa Deloitte; Igor Figueiredo, Consultor da 32 

empresa Deloitte; Marcelo Moura, Diretor de Pós-graduação da Universidade Cândido 33 

Mendes; Rafael Pontes de Miranda, Advogado OAB/PE; Delmiro Campos, Presidente do 34 

Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais; Carolina Petrarca, Advogada 35 

OAB/DF e André Godinho, Conselheiro do CNJ. Justificadas as ausências do membro do 36 

Conselho Consultivo, Auriney Uchôa de Brito e dos dirigentes das ESA´s: Renato Augusto 37 

Fernandes Cabral Ferreira, Diretor-Geral ESA/AC; Verena Lúcia Corecha da Costa, Diretora-38 

Geral ESA/AP; Andrei Barbosa Aguiar, Diretor-Geral ESA/CE; Rafael Lara Martins, Diretor-39 

Geral ESA/GO; Silvana Lourenço Lobo, Diretora-Geral ESA/MG; Aurélio Lobão Lopes, 40 

Diretor-Geral ESA/PI; Adriana D’Avila Oliveira, Diretora-Geral ESA/PR e Kleidson 41 

Nascimento dos Santos, Diretor-Geral ESA/SE. Em seguida, o Secretário-Geral do CFOAB, 42 

Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral abriu os trabalhos agradecendo a oportunidade 43 

dada pelo Presidente do CFOAB, Dr. Felipe Santa Cruz de representá-lo no evento. 44 

Agradeceu também a todos, pelo apoio na gestão que esteve como Diretor-Geral da ENA, 45 

principalmente à Dra. Carolina Petrarca, que integrou o Conselho Consultivo na gestão 46 

2016/2019; falou sobre as conquistas que foram alcançadas para a melhoria na educação 47 

jurídica brasileira e se colocou à disposição como Secretário-Geral, para apoiar os projetos 48 

referentes à ENA e às ESA ´s. Apresentou ao Diretor-Geral da ENA, Dr. Ronnie Preuss, o 49 
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Relatório da Gestão 2016/2019 e desejou que realize uma gestão profícua, com resultados de 50 

excelência. Após, houve manifestação do Diretor-Geral da ENA, Dr. Ronnie Preuss Duarte e 51 

pontuou que dará continuidade à gestão do Dr. Simonetti, elogiou o belo trabalho citando que 52 

o horizonte que se desenha para eles é diferente graças às conquistas da gestão anterior e que 53 

conta com o apoio do Secretário-geral para representar a causa educacional perante à 54 

diretoria. Não havendo outras manifestações, cumprimentou o Vice-Diretor, Luis Cláudio 55 

Alves Pereira e os membros do Conselho Consultivo e declarou aberta a reunião. Após, 56 

seguiu-se à PAUTA DO DIA, com os seguintes assuntos: (01) Apresentação do Conselho 57 

Consultivo da ENA e Dirigentes das ESA ‘s: Todos os presentes se apresentaram, falaram 58 

sobre as expectativas para a gestão e agradeceram a oportunidade de se reunirem para discutir 59 

os projetos em prol da educação jurídica brasileira. (02) Apresentação do Workshop - 60 

Planejamento Estratégico conduzido pela Deloitte: O Diretor-Geral, Dr. Ronnie Preuss, 61 

apresentou a empresa Deloitte, e seus representantes, e explicou que os projetos que serão 62 

explicitados buscam a construção de algo verdadeiramente coletivo. Pontuou que a ENA só 63 

tem uma razão de existir se for pelo engajamento das Escolas estaduais, mostrando a 64 

verdadeira importância do sistema educacional e funcionando como um mecanismo para 65 

permitir a elevação qualitativa do protagonismo das ESA ‘s locais. Comunicou a 66 

nacionalização do programa “Anuidade Zero”, onde o sistema ESA vai poder assegurar ao 67 

advogado que uma parte expressiva daquilo que ele investir em formação, por intermédio da 68 

Escola, retornará em anuidade. Falou ainda, sobre um projeto que será estruturado pela 69 

Deloitte, que é a criação de uma rede de streaming, espécie de “Netflix jurídico”, onde todas 70 

as ESA´s encaminharão conteúdos para alimentar a plataforma e serão remuneradas de acordo 71 

com os acessos a cada vídeo disponibilizado, contabilizando proporcionalmente a audiência. 72 

Em seguida, passou a palavra para o sócio regional da Deloitte, Edson Cedraz, que iniciou o 73 

workshop. 2.1. Planejamento Estratégico. O representante da empresa Deloitte, Edson 74 

Cedraz, iniciou explicando o conceito de planejamento estratégico, segundo ele, é discutir e 75 

definir escolhas, pontuou também que o objetivo é dar protagonismo para as ESA ‘s, pois só 76 

por meio delas é possível atingir o público alvo em cada estado. Continuou explicando sobre a 77 

metodologia a ser aplicada, que deverá seguir um passo a passo, reafirmando a aspiração, que 78 

depende do propósito e que no caso do Sistema OAB, está descrito em um regimento; disse 79 

que esse propósito reflete o que de fato a advocacia precisa. Delineou os passos, onde o 80 

primeiro será rever as aspirações/objetivos institucionais, razão de existir da ENA e ESA´s, e, 81 

a partir desse ponto, desdobrar as diretrizes estratégicas e formular projetos; após, descobrir 82 

onde atuar, como vencer e quais as capacidades necessárias para crescer, desta forma, sendo 83 

possível apresentar algo concreto à Diretoria do CFOAB e das Seccionais. Em seguida, 84 

apresentou uma dinâmica em que os participantes escolheram qual o propósito de cada 85 

Escola, entre Inovação, Aperfeiçoamento das Instituições, Articulação e Educação 86 

Continuada. Trouxe uma proposta de alteração no regimento interno da ENA onde será 87 

incluída no texto a expressão: “Traçar e apoiar na execução da política nacional de formação 88 

continuada para o exercício da advocacia, no sentido do aperfeiçoamento no que tange aos 89 

aspectos técnico e ético da sua prática”. Neste momento, o Diretor-Geral da ENA, Dr. Ronnie 90 

Preuss, ofereceu manifestação no sentido de informar que foi apresentada à Diretoria do 91 

CFOAB, na gestão passada, uma proposta de alteração do Regimento Interno da ENA, que 92 

aguardará o estudo realizado pela Deloitte, e depois de possíveis ajustes, será levada à votação 93 

do Conselho Pleno. 2.2. Objetivos e aspirações. O representante da empresa Deloitte, Edson 94 

Cedraz, pontuou que um dos objetivos para um planejamento estratégico é a mudança do 95 

nome da ENA para ESA Nacional. Nesse momento o Diretor-Geral manifestou-se no sentido 96 

de explicar que o nome ESA Nacional foi uma ideia trazida pela nova Diretoria do CFOAB, 97 

por intermédio do Diretor-Tesoureiro, José Augusto de Noronha. Em seguida, Cesar Cedraz 98 
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continuou explicando sobre os objetivos a serem traçados no projeto de crescimento das 99 

escolas; pontuou que o primeiro objetivo é o de ser a melhor escolha para os advogados, 100 

quanto ao seu aperfeiçoamento pessoal, o segundo é ser reconhecida em todo o território 101 

nacional como referência na educação jurídica de excelência e o terceiro é transformar a 102 

educação jurídica no Brasil. Nesse momento foi disponibilizado um link via WhatsApp, para 103 

que os participantes da reunião respondessem uma enquete sobre definição de propósito. Após 104 

a votação, 40% dos presentes optaram pelo segundo objetivo: “ser reconhecido em todo o 105 

território nacional como referência na educação jurídica de excelência”. 2.3. Atuação. O 106 

representante da Deloitte, Edson Cedraz explicou que o propósito deste tópico é realizar um 107 

maior aprofundamento da estratégia, onde será definido o ambiente de atuação da ENA e ESA 108 

´s, para definir fatores que influenciam no desenvolvimento do negócio, trabalhando com 109 

equidade em todas as regiões do país e considerando os elementos: Modelo organizacional e 110 

operacional, Público alvo, Produtos/Parcerias e Canais de distribuição. Em seguida, 111 

esclareceu que na formulação de diretrizes estratégicas, um ponto importante é o 112 

fortalecimento dos canais de distribuição que hoje estão concentrados nas redes sociais. Neste 113 

momento, o Diretor-Geral da ENA, se manifestou no sentido de questionar aos dirigentes das 114 

ESA‘s se é realizado o mapeamento das redes sociais nas Escolas. Em resposta, ofereceram 115 

manifestação a Diretora-Geral da ESA/Rio Grande do Sul, Dra. Rosângela Herzer, a Diretora-116 

Geral da ESA/Bahia, Thais Bandeira, o Diretor-Geral da ESA/PE, Mario Bandeira, o Diretor-117 

Geral da ESA/AL, Henrique Correia Vasconcelos, o Membro do Conselho Consultivo da 118 

ENA, Henrique Ávila, a Diretora-Geral da ESA/DF, Célia Arruda e o Diretor-Geral da 119 

ESA/Rondônia, José Vitor Costa Junior. Não havendo outras manifestações, em seguida, foi 120 

disponibilizado um link via WhatsApp, para que os participantes da reunião respondessem 121 

uma enquete sobre produtos e canais de distribuição. Após a votação, o representante da 122 

Deloitte iniciou uma breve explicação sobre formulação de estratégias, com exemplos de 123 

direcionadores de posicionamento estratégico, em seguida, diante das explicações, foi lançada 124 

outra pesquisa sobre qual será o posicionamento adotado pelas Escolas para o lançamento de 125 

produtos, com base na diferenciação, liderança em custo e enfoque. Após, ofereceram 126 

manifestação a Diretora-Geral da ESA/RR, Caroline Cattaneo, o Diretor-Geral da ENA, 127 

Ronnie Preuss, o Diretor-Geral da ESA/AL, Henrique Correia Vasconcelos, o Diretor-Geral 128 

da OAB/São Paulo, Jorge Cavalcanti Boucinhas, o Diretor-Geral da ESA/Rondônia, José 129 

Vitor Costa Junior, o Diretor-Geral da ESA/Mato Grosso, Bruno Cintra e a Diretora-Geral da 130 

ESA/Rio Grande do Sul, Dra. Rosângela Herzer, todos no sentido de contar as experiências 131 

com os diversos tipos de cursos ministrados e valores praticados em seus estados. 2.4. 132 

Capacidades. Em seguida, o representante da Deloitte, Edson Cedraz, falou sobre algumas 133 

medidas que podem ser adotadas para o sucesso da ENA e ESA‘s nesses novos projetos. 134 

Citou exemplos como: investimento em infraestrutura de tecnologia, infraestrutura física, 135 

corpo docente, modelo de parcerias com instituições de referência, credenciamento da ENA 136 

como Instituição de Ensino Superior (IES) e governança corporativa. Por fim, divulgou o 137 

resultado da pesquisa sobre aspiração, onde 42% dos votos foi para a segunda aspiração, que é 138 

“Ser a escolha para o seu aperfeiçoamento”. Agradeceu a disponibilidade e participação de 139 

todos, encerrando o workshop. Não havendo outras manifestações, deu-se por encerrado este 140 

item da pauta. (03) Projetos para 2019/2021. O Diretor-Geral da ENA, Dr. Ronnie Preuss, 141 

solicitou aos dirigentes das ESA´s, a apresentação de projetos com potencial interesse 142 

coletivo, para que a Deloitte possa fazer um descritivo individualizado e escolher aqueles que 143 

vão ser encampados para uma nacionalização. Ofereceu manifestação a membro do Conselho 144 

Consultivo, Dra. Graciela Marins, no sentido de apresentar proposta para que seja efetivado 145 

convênio de Pós-graduação com instituição de ensino escolhida pela ENA, na modalidade 146 

semipresencial, com aulas ministradas por professores de cada estado, escolhidos pelas ESA 147 
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´s, e com coparticipação das escolas nos lucros. Em seguida, se manifestou o Diretor-Geral da 148 

ESA/Mato Grosso do Sul, Ricardo Pereira que concordou com a sugestão da Dra. Graciela e 149 

pontuou que a ESA de seu estado conseguiu fundos para fomentar todos os seus projetos em 150 

decorrência de um curso de Pós-Graduação oferecido. Após, o Diretor-Geral da ENA 151 

explicou que a ideia é apresentar uma Pós-graduação semipresencial no valor de 152 

aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) mensais e retorno de 20% (vinte por cento) pelo 153 

programa “Anuidade Zero”. Em seguida, ofereceu manifestação o Diretor-Geral da 154 

ESA/Santa Catarina, Dr. Marcus Vinicius Motter para falar sobre o programa implementado 155 

na ESA/SC denominado “Curso de Iniciação à Advocacia”, onde, na oportunidade em que os 156 

advogados comparecem para solenidade de entrega da carteira da OAB, fazem um curso de 7 157 

horas/aula com diversos temas; Citou que alguns estados também oferecem esse serviço, e 158 

apresentou um projeto sugerindo a unificação do conteúdo programático dessa modalidade de 159 

curso, obedecendo as peculiaridades de cada estado. Elencou alguns exemplos de matérias 160 

sugeridas no projeto: Modalidades e precificação de contrato de honorários, marketing ético 161 

na advocacia, estruturação societária e tributação na advocacia, prerrogativas da advocacia e 162 

atendimento ao cliente. Em seguida, ofereceu manifestação o Diretor-Geral da 163 

ESA/Rondônia, José Vitor Costa Junior, para falar sobre o projeto Universidade da 164 

Advocacia, que foi idealizado pela OAB/RO e ESA/RO. Explicou que trata-se de uma 165 

plataforma digital, onde são disponibilizadas vídeo-aulas gratuitamente no endereço 166 

eletrônico www.universidadedaadvocacia.com.br, para capacitação, principalmente do (a) 167 

jovem advogado (a) que busca espaço no mercado de trabalho, possibilitando um aprendizado 168 

maior da Advocacia na prática. A plataforma já está implementada e o site em funcionamento. 169 

Propôs que o trabalho fosse acolhido pela ENA, para que seja propagado à todas as ESA´s e 170 

ganhe proporção nacional. Em seguida, a membro do Conselho Consultivo e Diretora-Geral 171 

da ESA/BA, Dra. Thais Bandeira ofereceu manifestação no sentido de pontuar que o curso de 172 

iniciação à advocacia também é realizado em seu estado, porém, em sete aulas, com diversas 173 

matérias. Em seguida, ofereceu manifestação em apoio ao projeto apresentado pela ESA/SC, 174 

o Diretor-Geral da ESA/AL, Dr. Henrique Vasconcelos. Após, o Diretor-Geral da ENA 175 

solicitou à empresa Deloitte que converse com os dirigentes sobre o curso “Iniciação à 176 

Advocacia”, para fazer uma consulta de conteúdo e constatar quais são as matérias mais 177 

relevantes e oferecer ao (à) advogado (a), gratuitamente, uma “amostra” para que, 178 

posteriormente, tenha interesse em contratar o curso completo. Novamente, ofereceu 179 

manifestação o Diretor-Geral da ESA/AL no sentido de que seja exigido aos Presidentes de 180 

Seccionais o repasse às ESA‘s do fundo cultural, nesse momento o Diretor-Geral da ENA 181 

explicou que essa é uma das prioridades nos projetos da ENA e que está descrito na alteração 182 

do Regimento Interno, lembrou ainda, que o repasse do fundo é uma obrigação prevista no 183 

art. 56 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Em seguida, ofereceu 184 

manifestação a Diretora-geral da ESA/PA, Dra. Luciana Paul para falar sobre o convênio de 185 

pós-graduação que a ESA/PA firmou com repasse de 50% (cinquenta por cento) do 186 

faturamento e mensalidade no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sugeriu que fossem 187 

incorporadas ao regimento interno, as regras para celebrações desses tipos de convênios. 188 

Continuou sua fala elogiando o planejamento estratégico apresentado pela Deloitte e a 189 

sugestão da plataforma EAD, pontuando que pode ser realizado o repasse a cada seccional de 190 

acordo com o público do estado correspondente que acessar os cursos. Por fim, sugeriu uma 191 

parceria com o CNJ para que seja realizado um curso de capacitação de mediadores e 192 

conciliadores. Em seguida, manifestou-se o membro do Conselho consultivo, Henrique Ávila, 193 

elogiando a ideia proposta e expondo que esse curso pode abrir um novo nicho de mercado de 194 

trabalho para todos os (as) advogados (as), dando tratamento adequado à solução de conflito. 195 

Pontuou ainda que, no CNJ, já está sendo formada uma comissão que está desenvolvendo 196 
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cursos online de formação de mediadores e conciliadores, desta forma, sugeriu uma parceria 197 

com o CFOAB/ENA e ESA´s para que os (as) advogados (as) saiam na frente para participar 198 

desse curso. No sentido de apoiar o projeto, manifestou-se a Diretora-geral da ESA/Rio 199 

Grande do Sul, Rosângela Herzer. Em seguida, ofereceu manifestação o convidado Marcelo 200 

Moura, Diretor de Pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, para agradecer a 201 

oportunidade de participação no encontro e colocar a Universidade à disposição para auxiliar 202 

no que for necessário. Em seguida, ofereceu manifestação o convidado Delmiro Campos, 203 

Presidente do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais, para parabenizar os 204 

projetos apresentados e sugerir a todos que procurem as Escolas Judiciárias Eleitorais de seus 205 

estados que podem ofertar suas respectivas estruturas para firmar parcerias com as ESA‘s. 206 

Não havendo outras manifestações, deu-se por encerrado este item da pauta. (04) Alteração 207 

do nome da ENA para ESA Nacional. O Diretor-Geral da ENA, Dr. Ronnie Preuss explicou 208 

que a ideia de alteração do nome da ENA é apenas uma sugestão que será levada à Diretoria 209 

e, posteriormente, à votação no Conselho Pleno, órgão competente para tal incumbência. 210 

Porém, questionou aos dirigentes de ESA‘s se todos concordam com a alteração, e, à 211 

unanimidade, houve concordância com a mudança de nome da Escola Nacional de Advocacia 212 

para Escola Superior de Advocacia Nacional. (05) Sugestões e considerações gerais. O 213 

Diretor-geral da ESA/RO, Dr. José Vitor Costa Junior ofereceu manifestação no sentido de 214 

solicitar a padronização nacional dos seguintes pontos: a) A ENA criar um banco nacional de 215 

currículos de advogados professores; b) Criar uma classificação e recomendação de 216 

universidades no sistema ESA; c) Auxílio para estruturação da revista das ESA‘s; d) 217 

Treinamento para funcionários/auxiliares das ESA‘s; e) Ferramenta de padronização no 218 

sistema de calendários, para que os eventos do Sistema OAB sejam coordenados. Em seguida, 219 

manifestaram-se o Diretor-Geral da ENA, Ronnie Preuss, a membro do Conselho Consultivo 220 

e Diretora-Geral da ESA/BA, Thais Bandeira, o Diretor-Geral da ESA/MT, Bruno Cintra, o 221 

Diretor-Geral da ESA/AL, Dr. Henrique Correia e o Diretor-Geral da ESA/PB, Diego Cabral. 222 

Por fim, o Dr. Ronnie Preuss, solicitou que todos estudassem a proposta de alteração do 223 

Regimento Interno da ENA. Não havendo outras manifestações e nada mais a ser deliberado, 224 

o Diretor-Geral da ENA, às vinte horas e cinquenta e três minutos, encerrou a reunião, 225 

agradecendo as presenças e mandando lavrar a presente ata. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 226 

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 227 

 228 
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Ronnie Preuss Duarte 231 
Diretor-Geral da Escola Nacional de Advocacia  232 
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Luis Cláudio Alves Pereira   236 
Vice-Diretor da Escola Nacional de Advocacia 237 


