
   

A Vossa Excelência, o Senhor Rui Costa Santos,  

Governador do Estado da Bahia. 

 

Excelentíssimo Senhor Governador,  

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia, vem, à presença de Vossa 

Excelência, juntamente com diversos advogados e advogadas que subscrevem a 

presente petição pública, reiterar o pedido de apoio ao anteprojeto de lei que visa 

fixar o piso salarial da advocacia baiana, para que seja encaminhado à 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, confiando na sua sensibilidade para 

encampar o anseio de toda a classe advocatícia.  

Malgrado seja reconhecida a extrema importância dessa profissão, há anos 

vislumbra–se um cenário de exploração, abuso, baixa remuneração e jornadas 

laborativas estressantes. Um verdadeiro aviltamento da advocacia, assim como 

da dignidade da pessoa humana. 

A busca pela valorização da advocacia tem sido uma batalha constante, embora 

marcada por diversos obstáculos, dentre os quais se destaca a baixa remuneração 

oferecida principalmente aos advogados em início de carreira.  

Para tanto, a OAB-BA, através do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, 

tem se empenhado na busca de ações e projetos que visem valorizar e dignificar a 

jovem advocacia baiana, especialmente porque aproximadamente 50% 

(cinqüenta por cento) dos advogados na Bahia são jovens, ou seja, possuem ate 

05 (cinco) ano de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. 



   

Desse modo, é que, criar o piso é oferecer reconhecimento à complexidade do 

exercício da advocacia, levando em conta as peculiaridades da região e as 

dificuldades do mercado profissional, permitindo, assim, a efetivação do que 

dispõe a Constituição Federal. 

Assim sendo, confiantes em vossa sensibilidade e compromisso com a classe 

profissional, e com a certeza de que o Estado da Bahia permanecerá na 

vanguarda da luta pela melhoria das condições de vida de seu povo, a 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, juntamente com os diversos 

advogados e advogadas que subscrevem a presente petição pública,roga a 

Vossa Excelência, Senhor Governador, que aprecie e encampe esta 

luta,apresentando, assim,o projeto de lei sugerido pela OAB Bahia, que visa 

instituir o piso salarial da advocacia, para apreciação da Assembleia 

Legislativa do Estado da Bahia. 


