
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás 
"Casa do Advogado Jorge Jungmann" 

ATA DA  la  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DA ADVOCACIA JOVEM DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — 
SEÇÃO DE GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2019, 
REALIZADA EM 23/04/2019. 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezenove (23/04/2019), As 19h (dezenove 
horas) no Auditório Eli Alves Forte, foi instalada a  la  Reunião Extraordinária de 2019 da 
Comissão da Advocacia Jovem na sede da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção Goiás, 
localizado A Rua 1.121, n° 200, Setor Marista, Goiânia — GO, sob a Presidência da Dra. 
Chrissia Danielly Pereira. Estiveram presentes e justificaram ausência os membros: 
conforme lista de presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA: 
Verificada a existência de quórum, a Presidente declarou aberta a reunião. 2. LEITURA, 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO: a presente ata  sera  lida e aprovada 
ao final da reunião. 3. ORDEM DO DIA: 3.1) Apresentação do trabalho da Comissão da 
Advocacia Jovem, dada a palavra A secretária-geral, Izabella Gonçalves, apresentou os 
eventos em que a CAJ esteve presente e realizou desde Janeiro de 2019, quais sei  am: la  
Integração da Jovem Advocacia em  Goiania, la  Integração da Jovem advocacia no interior 
sendo a primeira cidade Inhumas-GO, presença da Diretoria da CAJ-GO na reunião com o 
Conselho Nacional da OAB para deliberação dos pontos que serão encaminhados ao Colégio 
nacional de presidentes e serão a bandeira da Advocacia em Inicio de Carreira, 3 palestras da 
subcomissão da OAB vai A Escola e Presença da CAJ nas entregas de carteiras de advogados 
e estagiários desde a primeira entrega do presente ano; 3.2) Entrega de certificados aos 
palestrantes Jovens da Subcomissão "OAB vai  it  Escola" foram entregues As futuras 
coordenadoras e palestrantes da OAB vai A Escola, os certificados dos eventos, bem como 
entrega do certificado A Palestrante Dra. Carolina  CEO;  Fora informado que na Reunião 
Ordinária agendada para o dia 14.05.2019 serão entregues os demais certificados aos 
palestrantes ausentes; 3.3) Pauta Colégio Nacional de Presidentes da Advocacia Jovem A 
presidente informou que levará ao colégio nacional de presidentes da CAJ que ocorrerá dias 
02 e 03 de Maio em 2019, na cidade de Maceió-AL, temas que serão discutidos por todos os 
presidentes presentes, sendo a pauta primordial, o  art.  2,  VII, que trata da promoção do 
empreendedorismo A Jovem Advocacia, representatividade do Representante da Jovem 
Advocacia nas Sessões do Conselho Seccional; Posicionamento da Jovem Advocacia quanto 

extinção do Exame de Ordem, que  sera  tema de uma carta aberta que  sera  apresentada após 
o Colégio Nacional de Presidentes; Criação de grupo de estudo/trabalho: Curso de Formação 
do Advogado; Melhor fiscalização quanto a implementação do Piso Salarial, Criação do Plano 
Nacional de Valorização da Jovem Advogada; Abertura para os membros apresentarem 
sugestões quanto aos temas abordados: Dada a palavra ao  Dr.  Diogo Figueiredo,  Ex  presidente 
da CAJ, que apontou a Cláusula de Barreira e seu conceito e sua pretensão de extinção, tema 
que fora diversas vezes pautado na gestão passada, 02 cartas foram redigidas; Questionamento 
se a pauta já está aprovada pelo Conselho Federal, e se ela ainda está aberta e se pode ser 
alterada, dada A palavra a presidente da CAJ esclareceu que a pauta já está estabelecida, 
conforme reunido que ocorreu em  Brasilia-DF, com todos os presidentes das  CAP  s do Brasil. 
Dada a palavra aos futuros membros, o  Dr.  João questionou sobre a atuação e o 
posicionamento da OAB-GO e da CAJ quanto a abertura de novos cursos de Direito no Brasil, 
esclareceu a presidente que a OAB-GO e a OAB Federal já se posicionou contra inclusiv 
com apresentação de inúmeros pareceres quanto a essa criação; A CAJ-OAB também se 
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posiciona contra essa criação desses cursos novos de Direito no Brasil;  Dr.  Diogo Araújo 
expõe e reforça o posicionamento da OAB-GO e OAB Federal inclusive com discussões 
dentro do Conselho Seccional que é contra a criação desses novos cursos de Direito; Thiago-
faz o questionamento Empreendedorismo na advocacia, tabela da OAB e a forma de 
fiscalização contra o aviltamento de honorários, esclarecido que a parte de empreendedorismo 
que a CAJ realizará será voltado a cursos com esse tema, parceria com  ESA  com cursos de 
Formação e um curso que está sendo finalizado de cunho prático nas  areas  do Direito que trará 
um conhecimento aprimorado ao Jovem Advocacia; Temos 3 comissões responsáveis pela 
fiscalização e denúncias quanto a tabela da OAB, bem como a forma de cobrança, 
encaminhamentos ao  TED,  importância de formalizar as denúncias, a CNA quer encaminhar 
o pleito de denúncia anônima; Importância das denúncias partirem do advogado que se depara 
com essas questões;  Dr. Alex  aponta que a Comissão de Valorização dos Honorários 
Advocaticios na qual é Secretário-Adjunto, lançará a campanha de conscientização; Dra. 
Isadora, questiona o posicionamento da CAJ quanto ao Provimento do TJ que não autoriza 
encaminhamento de ligações, esclareceu a Presidente que, a OAB já se posicionou inclusive 
perante ao CNJ; Apontamento de que além de denúncias quanto ao aviltamento de honorários, 
os advogados precisam de conscientização; 3.4) Informações adicionais: Nomearemos na 
Reunião Ordinária os coordenadores das subcomissões que apresentarão as referidas 
subcomissões e seus objetivos; repassada os horários da posse dia 13.05.2019, em 3 turnos; 
Palestras OAB vai à Faculdade e OAB vai à Escola, apresentação dos objetivos de ambas as 
subcomissões; Curso de formação de professores da  ESA  (6 a 8 meses), em parceria com a 
UFG; Repasse de alerta quanto a inscrição dos membros na CAJ, repasse das informações e  
link  para que os membros que possuem interesse em participar; 3.4) Calendário de Cursos e 
Eventos da CAJ Goiás, dada a palavra ao Vice-Presidente da CAJ,  Dr.  Guilherme, o mesmo 
apresentou aos presentes/convidados os próximos eventos/cursos/palestras da CAJ, que estão 
sendo divulgados também nos grupos do Whatsapp, bem como na rede social da CAJ 
(@cajgoias). 4. ENCERRAMENTO: A Presidente Dra. Chrissia Danielly Pereira, encerrou 
a reunião agradecendo a presença de todos os presentes. Eu, Izabella Lorrayne Gonçalves 
Macedo, Secretária da CAJ/OAB-GO, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela 
Presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB/GO. 

Chriss #ijamoefit‘eira 

Presidente da Comissão da Advocacia Jovem 

JA63, xornio 
Izabell  or  ayne Gonçalvesv  Medo 

Secretária da Comissão da Advocacia Jovem 
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