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Equilibrar as contas da OAB-ES e garantir uma melhoria 
contínua nos serviços prestados à advocacia, além de 
mais investimentos em toda a estrutura da Ordem, com 
olhar especial para o interior do Estado. Esse foi nosso foco 
ao assumir a gestão, em janeiro de 2019.  Dois anos depois, 
o sentimento é de dever cumprido. 

Recebemos apoio do Conselho Federal, arrumamos a 
casa e abraçamos as necessidades da advocacia de Norte 
a Sul. Salas foram reformadas e novas sedes foram inau-
guradas, em Venda Nova do Imigrante, Colatina, Guarapa-
ri, Aracruz, Viana, Sooretama, Muqui, Santa Leopoldina, 
entre outros municípios. 

Além da estrutura física, a Ordem investiu na capacitação 
de advogadas e advogados no interior, com caravanas de 
cursos e palestras, com relevante apoio da Escola Superior 
de Advocacia (ESA-ES).

 

PALAVRA DO PRESIDENTE



Em outra importante frente de trabalho, conseguimos 
barrar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a extinção 
de 27 Comarcas no Estado, projeto do Judiciário capixaba 
que representa séria ameaça para a advocacia e os jurisdi-
cionados dessas regiões. Fomos também às ruas e partici-
pamos ativamente dos protestos que denunciaram esse 
retrocesso.

Renovamos a gestão da OAB-ES e, com muito trabalho, 
estamos entregando grandes avanços. Convido a advoca-
cia a conferir, nesta revista, algumas de nossas impor-
tantes conquistas no interior. 

Um forte abraço,

José Carlos Rizk Filho
Presidente da OAB-ES

 



Com o objetivo de dar mais atenção 
ao interior do Estado, nos mais diver-
sos aspectos, a OAB-ES, através de 
seu presidente José Carlos Rizk 
Filho, vem realizando dezenas de 
ações para levar aos advogados e 
advogadas de todos os municípios 
melhores condições de trabalho. 
Confira o que foi realizado pela atual 
gestão, nesse sentido, durante os 
três anos, até agora, à frente da 
Ordem. 

ADVOCACIA 
GANHA
NOVOS ESPAÇOS



Cariacica
A Subseção de Cariacica ganhou, em abril de 2019, uma 
nova sede. O prédio conta com quatro escritórios adapta-
dos a pessoas com deficiência, 12 estações de atendimento 
à advocacia, auditório, sala de reunião, secretaria, sala da 
presidência, oito banheiros, duas cozinhas, elevador para 
atender três pavimentos, além de 10 vagas de garagem. 

Participaram o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk 
Filho, e a presidente da Subseção de Cariacica, Ciloni 
Nunes Fernandes.

 

NOVAS SEDES



Colatina
Com a presença do vice-presidente da OAB Nacional, Luiz 
Viana, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho,  
inaugurou, em agosto de 2019, a nova sede da Subseção 
de Colatina. 
 
Segundo Rizk, a inauguração de novas sedes no interior é 
uma das principais realizações de sua gestão. “Colatina tem 
mais de mil advogados e tínhamos uma sede que não 
correspondia a esse número. Agora, além de estar bem 
localizada, é moderna”, comentou. 

Também participaram o secretário geral adjunto, Rodri-
go Carlos de Souza, e as conselheiras da Seccional Ma-
noela Soares e Valéria Gaurink.

 



Venda Nova do Imigrante
Dando continuidade ao projeto de interiorização da 
OAB-ES, o presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, 
inaugurou, em dezembro de 2019, mais uma nova sede, 
desta vez em Venda Nova do Imigrante.
 
O evento contou, também, com a diretoria eleita para o triê-
nio 2019-2021. Segundo Rizk, o município merecia uma 
Subseção por ter uma advocacia e um Judiciário muito 
atuantes. 

Já para o presidente da Subseção, Antônio José Pereira de 
Souza, a instalação da sede é a realização de um grande 
sonho e vem de encontro aos anseios da advocacia local.

 



Aracruz
Planejada para facilitar o dia a dia da advocacia local, a nova 
sede da Subseção de Aracruz foi inaugurada, em janeiro 
de 2020, pelo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, 
e pelo presidente da Subseção, Filipe Selvatici Santos. 

O espaço conta com sala de informática, escritório compar-
tilhado, sala de reuniões e auditório. Para Santos, a inaugu-
ração é um marco que vai melhorar o atendimento para 
a classe e o cidadão.

 



Guarapari
Guarapari ganhou, em dezembro de 2020, uma nova 
sede. A inauguração contou com a participação do presi-
dente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e da presidente da 
Subseção, Mônica Goulart Ferreira, além de representantes 
da advocacia capixaba. Mais ampla, conta com acessibili-
dade. 

São três escritórios equipados para audiência por meio de 
videoconferência, sala de comissões, sala de reuniões, sala 
da presidência, sala para advocacia e auditório com capaci-
dade para 100 pessoas. 

Ferreira ressaltou que é um espaço digno para os colegas 
advogados e advogadas. Já Rizk lembrou que ao ser ques-
tionado sobre para onde vai a Anuidade, responde sempre 
que vai para realizações como essas.



São Mateus
A OAB-ES deu início às obras da construção da nova 
sede da Subseção de São Mateus. A expectativa é que a 
inauguração aconteça em abril de 2021. 

Ficará em frente ao Fórum da Justiça Estadual, no bairro 
Cohab, o que permitirá um melhor acesso aos mais de 
600 advogados e advogadas atendidos pela Subseção e 
de regiões vizinhas. 

São quatro salas de escritórios, secretaria, arquivo morto, 
sala de reunião, auditório com capacidade para 85 pessoas, 
banheiros e elevador com plataforma de acessibilidade.
 

 



São Domingos do Norte
Foi inaugurada, em maio de 2019, a sala de apoio da 
Ordem no Fórum de São Domingos do Norte. 

O objetivo é oferecer melhores condições de trabalho aos 
advogados e às advogadas que atuam na Comarca, apri-
morando a prestação do serviço jurisdicional. 

A Ordem nomeou a sala de Doutor Ailson Gonçalves 
Olmo em homenagem ao advogado falecido em 2014. 
Participaram do evento, o presidente da OAB-ES, José 
Carlos Rizk Filho, e o presidente da Subseção de Colatina, 
Cristiano Cassaro.

 

SALAS DE APOIO



Linhares
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, participou ao 
lado da presidente da Subseção de Linhares, Alcidia Pereira de 
Paula Souza, em julho de 2019, da inauguração da sala de 
apoio Antônio da Silva Pereira, localizada no Centro de De-
tenção e Ressocialização de Linhares (CDRL). 

A sala de apoio foi mobiliada e equipada com mesas, cadeiras, 
computador, impressora e internet, além de banheiro exclu-
sivo para advogadas e advogados. O local também foi todo 
decorado com pinturas e quadros de autoria dos detentos.
 



Iconha
A OAB-ES, através de seu presidente José Carlos Rizk Filho, 
inaugurou em outubro de 2019, ao lado do presidente da 
Subseção de Itapemirim, Cândido Louzada da Silva, uma sala 
de apoio na comarca de Iconha dentro do programa da 
atual gestão de valorização do interior.  

O novo espaço aberto para atender a advocacia, com 140 m², é 
amplo, moderno e climatizado. Além disso, possui recepção, 
auditório (70 advogados), banheiros, copa, dois escritórios indi-
viduais de atendimento, um escritório de pesquisa e almoxari-
fado. 

O presidente da Subseção, dr. Cândido, ressaltou que o espaço 
é resultado do trabalho que tem por objetivo oferecer à ad-
vocacia um local de apoio para o desenvolvimento profis-
sional. A inauguração contou com a presença, também, do dr. 
Luiz Fernando Pedra, secretário geral da Subseção, entre 
outros advogados.



Sooretama
A Subseção da OAB-ES de Linhares inaugurou uma sala 
de apoio na Câmara Municipal de Sooretama em 
outubro de 2019. 

Participaram da inauguração o presidente da OAB-ES, José 
Carlos Rizk Filho, a presidente da Subseção de Linhares, Al-
cidia Pereira de Paula Souza, e a vice-presidente, Vanessa 
Maria Barros Gurgel Zanoni. 

 



João Neiva
O município de João Neiva ganhou, em janeiro de 2020, 
uma sala de apoio. A cidade faz parte da Subseção de Ibi-
raçu. A inauguração contou com a presença do presidente 
da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, do presidente da Sub-
seção de Ibiraçu, Leolino de Oliveira Costa Neto, entre 
outras autoridades. 

Neto ressaltou que essa ação sempre foi um anseio da 
advocacia de João Neiva e das cidades vizinhas. O presi-
dente Rizk explicou que a entrega da nova sala faz parte do 
projeto de valorização da advocacia do interior.

 



Viana
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, inaugurou, em 
julho de 2020, uma sala de apoio na Penitenciária de Segu-
rança Máxima I (PSMA I), no Complexo de Viana. Segundo 
ele, é mais uma conquista para a advocacia criminal capixaba. 
O espaço cedido pela Secretaria de Estado da Justiça 
(Sejus) foi todo equipado pela Ordem para dar suporte aos 
advogados e advogadas que atuam e atendem aos clientes 
na Unidade Prisional. 

Estiveram presentes, também, o presidente da Comissão de 
Advocacia Criminal e Política Penitenciária, Anderson Burke, e 
os coordenadores dos seis grupos de trabalho e a vice-presi-
dente, Thaiz de Souza. Os representantes da OAB-ES foram re-
cebidos pelo diretor da Unidade Prisional, Pablo Pereira de 
Souza e pelo diretor adjunto, Ramini Florentino de Britto.  

 



Muqui
Mais uma conquista para a advocacia do Sul do Estado. A 
primeira sala de apoio para advogados no município de 
Muqui foi inaugurada em fevereiro de 2021, com a pre-
sença do presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e do 
presidente da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, Adilio 
Domingos dos Santos Neto.
 
A sala conta com espaço de atendimento, computador 
com acesso à internet, água e café. Neto ressaltou que esse 
era o único município que ainda não tinha uma sala. “É 
uma conquista da Subseção e da gestão da Seccional. 
Um conforto a mais para o advogado do interior e para 
Muqui, um município de muita importância para a advoca-
cia do Sul do Estado”. 

 



Santa Leopoldina
A OAB-ES inaugurou, em fevereiro de 2021, a primeira sala 
de apoio para advogados em Santa Leopoldina. O evento 
contou com a presença da presidente da Subseção de Cari-
acica, Ciloni Nunes Fernandes, e do presidente da OAB-ES, 
José Carlos Rizk Filho.

Em um local estratégico, a nova sala funciona dentro do 
Fórum do município e já está pronta para receber a ad-
vocacia da região e de todo Estado.

Sua estrutura conta com ar-condicionado, três computa-
dores à disposição com acesso à internet, impressora e 
duas cabines para atendimento dos advogados. É uma 
iniciativa da Subseção, da Seccional e da CAAES.

 



Buscando proporcionar melhores condições à advocacia do interior para o 
exercício profissional, garantindo assim mais comodidade, a OAB-ES, 
através de seu presidente José Carlos Rizk Filho, passa a oferecer um 
serviço de vans com rotas saindo das regiões Norte e Sul para a 
Capital. Podem usufruir do serviço os advogados e advogadas 
devidamente inscritos na Ordem.

Os horários e municípios da rota Sul e da rota Norte são definidos 
mensalmente (as informações ficarão disponíveis no site da OAB-ES). 
O destino final é sempre Vitória, sendo que o retorno acontece no mesmo 
dia.  Os agendamentos podem ser realizados diretamente nas Subseções 
através de contato telefônico. 

O projeto, explica Rizk, tem como objetivo agilizar a vida do advogado 
que agora passa a ter mais uma ferramenta à disposição para cumprir 
a interiorização da OAB-ES.

SERVIÇO DE VANS PARA
ADVOGADOS DO INTERIOR



Após várias manifestações da OAB-ES, com o total apoio de todas as 
Subseções espalhadas pelo interior do Estado, contra a extinção/inte-
gração de Comarcas no Espírito Santo, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) confirmou, em agosto de 2020, por unanimidade, a liminar 
concedida para a Ordem contra a extinção/integração de Comarcas 
no Espírito Santo, cuja decisão já havia sido aprovada pelo Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo (TJES). 

O placar do CNJ foi de 10 a 0 a favor da liminar. Em seu voto, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli afirmou: “Entre o desejo 
fiscal e a Justiça, eu fico com a Justiça“. 

Para o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, trata-se de uma 
grande vitória da advocacia capixaba e da sociedade. “A votação por 
unanimidade deixa claro que a Ordem tomou o caminho correto ao 
questionar uma medida que ameaçava afastar a Justiça dos cidadãos, 
penalizando sobretudo a população do interior do Estado", afirmou.

 

COMARCAS: UMA VITÓRIA
HISTÓRICA DA OAB-ES



O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, reuniu, 
em julho de 2019, os presidentes das Subseções da 
Ordem e apresentou o Anuidade Zero. O encontro foi 
durante almoço no restaurante Empório Árabe, um dos 
parceiros do programa. na ocasião, Rizk anunciou que o 
programa seria expandido para o interior. 

Atualmente, no interior do Estado já são 35 par-
ceiros participando do programa Anuidade Zero, 
que funciona da seguinte maneira: os advogados e ad-
vogadas cadastrados no programa que realizarem 
compras nesses estabelecimentos conveniados re-
cebem um cashback. Depois, no final de cada ano, os 
valores acumulados são abatidos da anuidade. Para 
mais informações sobre os estabelecimentos convenia-
dos é só acessar o site da OAB-ES.

ANUIDADE ZERO GANHA
MAIS PARCEIROS NO INTERIOR 



Em busca de melhorias para os advogados e advogadas que atuam no in-
terior do Estado, a OAB-ES vem oferecendo qualificação em diversas 
áreas do Direito para vários municípios do Espírito Santo. São cursos, 
palestras, entre outros.

Destaque para a ação inovadora da Ordem e da Escola Superior de 
Advocacia (ESA-ES) que este ano passam a oferecer cursos de 
pós-graduação próprios para advogados e advogadas da OAB-ES, em 
Vitória, na Região Metropolitana e nas regiões Norte e Sul do Estado, com 
certificação da Faesa e da Doctum. São seis cursos ao todo. 

A Ordem também ofereceu, em 2019, vários cursos presenciais de qual-
ificação pelo interior, nas Subseções, sobre Advocacia Criminal, Direito 
Ambiental, Advocacia Moderna, Gestão de Carreira, Direito de Família, 
Reforma Trabalhista e Lei da Liberdade Econômica. Além do curso Incu-
badora Jurídica pela Comissão da Jovem Advocacia. E em 2020, devido ao 
Covid-19, a OAB-ES não parou e continuou oferecendo qualificação, mas 
de forma virtual.

 

QUALIFICAÇÃO PARA ADVOGADOS 
E ADVOGADAS DO INTERIOR



O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, visitou, em se-
tembro de 2019, o município de Ecoporanga, no Noroeste. O ob-
jetivo foi levar conhecimento jurídico para a advocacia do interior, 
propiciando a aproximação da classe de advogados, fomentando o 
diálogo entre as instituições e apresentando conteúdo jurídico 
sobre temas indispensáveis para o advogado contemporâneo. 

Na ocasião, houve um ciclo de palestras buscando levantar 
pontos relevantes e discussões de temas escolhidos pela co-
munidade regional. Para o presidente da OAB-ES, essa foi mais 
uma visita com o objetivo de manter o diálogo sempre aberto 
entre a Seccional e os advogados e as advogadas do interior. "Esse 
é um projeto que venho alimentando desde o começo de meu 
mandato, na minha gestão o interior será sempre valorizado".

 

CONHECIMENTO JURÍDICO



Membros da Comissão de Direito Tributário da 
OAB-ES, a convite do Movimento Empresarial do 
Sul do Estado do Espírito Santo (Messes), apresen-
taram os resultados de suas pesquisas sobre a 
Reforma Tributária durante um evento realizado no 
auditório do SICOOB Credirochas, em Cachoeiro 
Itapemirim. 

O evento, em outubro de 2019, em parceria com a 
Subseção da OAB de Cachoeiro de Itapemirim, 
contou com a presença de representantes das 
lideranças políticas da cidade e de empreendedores 
da Região Sul do Estado. 
 

PESQUISAS SOBRE A
REFORMA TRIBUTÁRIA



A Comissão da Advocacia Criminal e de Política 
Penitenciária da OAB-ES promoveu, em agosto 
de 2019, a primeira reunião itinerante com a Sub-
seção de Colatina.

O encontro foi o primeiro do projeto para pro-
mover maior interação com todas as Sub-
seções fora da Grande Vitória e apresentar o 
trabalho da Comissão nesta gestão.

 

REUNIÃO ITINERANTE



Durante as fortes chuvas que atingiram o Espírito 
Santo, em janeiro de 2020, e que deixaram dezenas de 
pessoas desabrigadas nos municípios do interior, a 
OAB-ES prestou solidariedade às vítimas ao lado da 
Caixa de Assistência aos Advogados (CAAES) e de 
várias comissões da Ordem. Foram arrecadados e 
doados mantimentos, água, roupas e materiais de 
limpeza às Subseções das cidades mais destruídas. 

Na época, o presidente da Ordem, José Carlos Rizk 
Filho, aproveitou e anunciou a isenção do pagamento 
da anuidade a todos os advogados atingidos pela 
forte chuva. Além disso, os que tiveram seus escritóri-
os destruídos receberam da CAAES apoio para a re-
estruturação dos espaços.
 

VÍTIMAS DAS CHUVAS
ACOLHIDAS



Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, 
que teve início em março de 2020, a OAB-ES en-
tregou cestas básicas para mais de 300 advogados 
e advogadas em situação de vulnerabilidade fi-
nanceira da Grande Vitória e de todas as Sub-
seções do interior do Estado. 

A ação contou com o apoio da Comissão de Direitos 
Sociais, da OAB Jovem e dos presidentes das Sub-
seções. Os advogados beneficiários se cadastraram 
na campanha solidária da Seccional. Além de cestas 
básicas, também foram fornecidos produtos de lim-
peza. Foram entregues cestas básicas para a advo-
cacia das regiões de Linhares, Alegre, Serra, Vila 
Velha, Itapemirim, Cariacica e Vitória. 

CESTAS BÁSICAS NA GRANDE
VITÓRIA E NO INTERIOR



SUBSEÇÕES OAB-ES

Colatina
Tel: (27) 3121-0808 

Cachoeiro de Itapemirim
Tel: (28) 3522-5540

Linhares
Tel: (27) 3371-0377

Guarapari
Tel: (27) 3261-1091

Barra de São Francisco
Tel: (27) 3756-2855

Guaçuí
Tel: (28) 3553-2737

Alegre
Tel: (28) 3552-4523

Vila Velha
Tel: (27) 3329-8044

Castelo
Tel: (28) 3310-8586

Itapemirim
Tel: (28) 3529-6050

Cariacica
Tel: (27) 3216-8761 

São Mateus
Tel: (27) 3763-3980

Aracruz
Tel: (27) 3256-2561/3256-2760

Ibiraçu
Tel: (27) 3257-1066

Nova Venécia
Tel: (27) 3752-9601

Iúna
Tel: (28) 3545-1258

Serra
Tel: (27) 3070-3711

Venda Nova do Imigrante 
Tel: (28) 3546-2328
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Diretoria OAB-ES
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Secretário-geral: Marcus Felipe Botelho Pereira
Secretário-geral Adjunto: Rodrigo Carlos de Souza
Diretor-tesoureiro: Ricardo Ferreira Pinto Holzmeister

Contatos

Telefone: (27) 3232 -5618
Facebook: @oabespiritosanto
Twitter: @oabes
Instagram: @oabespiritosanto
Site: www.oabes.org.br
E-mail: assessoria.comunicacao@oabes.org.br
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