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Vitor Marcelo Rodrigues
Chapa 5 - Por uma OAB Atuante

Por que o senhor é candidato a 
presidente da OAB/RJ?

Vitor Marcelo – Para lutar pela solu-
ção dos problemas vividos diariamente 
pela advocacia no exercício profissional, 
com destaque para as questões estrutu-
rais do Poder Judiciário em nosso estado 
que dificultam o bom andamento do pro-
cesso, causando prejuízos aos cidadãos 
e aos advogados.

Para defender de forma intransigen-
te as prerrogativas da advocacia com a 
criação de plantões dos delegados da 
Comissão de Prerrogativas em todas as 
salas da OAB nos fóruns e nos tribunais, 
a fim de que a atuação na proteção dos 
nossos direitos seja imediata e eficaz.

Para disponibilizar meios de aprimo-
ramento profissional através de cursos, 
palestras e seminários oferecidos pela 
Escola Superior de Advocacia.

Para fazer com que os serviços da 
OAB/RJ e da Caarj sejam prestados de 
forma efetiva, tanto na capital quanto em 
todas as subseções do estado.

Acredito que a experiência adquiri-
da em quase 25 anos de exercício diário 
da advocacia e no magistério superior 
me credenciam a disputar a presidên-

PROGRAMA DE GESTÃO

  Lutar pela celeridade processual, com des-
taque para a expedição e o pagamento dos 
alvarás judiciais e mandados de pagamento 
junto aos tribunais;

  Reduzir o valor da anuidade dos advoga-
dos e estagiários;

  Dar transparência às contas da OAB/RJ 
e da Caarj;

  Defender as prerrogativas da advocacia 
com a criação de um efetivo plantão de 
delegados da Comissão de Prerrogativas 
em todos os fóruns e tribunais;

  Melhorar as condições para que o advoga-
do inadimplente possa quitar o seu débito 
com a Ordem;

  Divulgar e efetivamente conceder os di-
reitos/benefícios dos advogados que estão 
previstos no Estatuto da Caarj;

  Restabelecer, na Caarj, o plano de saúde 
básico (PLAB) e os serviços odontológicos 
que durante anos beneficiaram os advoga-
dos e seu familiares;

  Oferecer de forma permanente cursos de 
atualização para os advogados na Seccional 
e nas subseções;

  Adotar o sistema de eleições diretas para 
a escolha da lista sêxtupla do quinto consti-
tucional oriundo da advocacia;

 Criar convênios para inserir o advogado 
recém-formado no mercado de trabalho;

  Lutar pela uniformização e simplificação 
do processo eletrônico em todos os tribu-
nais (TJ, TRT, TRF e cortes superiores).

cia da OAB/RJ para administração do 
próximo triênio.

Quais são seus principais planos 
de gestão?

Vitor Marcelo – Farei uma adminis-
tração participativa, na qual os advogados 
encontrarão o gabinete da presidência 
sempre de portas abertas para facilitar o 
diálogo com toda a categoria, como fazia 
o saudoso presidente Celso Fontenelle.

Haverá uma total reestruturação dos 
gastos realizados pela OAB/RJ e pela 
Caarj após a realização de uma auditoria 
independente, a fim de que seja pos-
sível reduzir o valor da anuidade sem 
prejuízo dos serviços que são prestados 
aos advogados. Inclusive, no site da OAB/
RJ será dado acesso a todas as despesas 
efetuadas pela instituição, com ampla 
transparência para os advogados.

A OAB/RJ atuará de forma firme 
para que a OABPrev (Previdência Pri-
vada dos Advogados) e a ADVPrev (Co-
operativa de Crédito dos Advogados) 
efetivamente cumpram as suas funções 
institucionais.

Serão restabelecidos e divulgados 
os principais serviços de assistência dos 
advogados, com destaque para o retorno 
do plano de saúde básico (PLAB) e os 
serviços odontológicos prestados.

A OAB/RJ se manterá firme e inde-
pendente frente aos poderes constituí-
dos, de forma apartidária e afastada dos 
interesses pessoais, colocando sempre 
em primeiro lugar os legítimos interesses 
da advocacia.

Haverá total integração entre a Seccio-
nal e as subseções, que terão uma maior 
autonomia administrativa e financeira.

Para efetivar tais objetivos eu reuni na 
chapa Por Uma OAB Atuante advogados 
e advogadas militantes de todo o estado, 
jovens e experientes, com visões dos 
diversos problemas e dificuldades vividos 
por toda a classe e com o objetivo de rea-
lizar uma gestão voltada para a dignidade 
de quem vive da advocacia.
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