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Chega o mês mais impor tante para a advocacia: agosto. 
Quando nós, advogados, nos orgulhamos mais uma 
vez da profissão que escolhemos e reassumimos nossa 
paixão pelo Direito. E por falar nessa paixão pelo Direito, 
este ano nós decidimos estender as nossas homenagens 
ao Dia do Advogado a todos àqueles profissionais que 
fazem par te da Justiça Brasileira, pois entre Advogados, 
Juízes e Promotores Públicos não há hierarquia, nem 
subordinação, mas consideração e respeito recíprocos, 
para juntos fazermos um Brasil mais justo e igual. A 
homenagem é mais do que merecida, sem eles não se 
pode falar em República, Democracia e Estado de Direito. 
Sem eles, não se faz justiça. 

Este ano, o mês de agosto também tem uma programação 
especial, com destaque para a Conferência Estadual dos 
Advogados da Bahia, que acontece de 18 a 20 deste mês 
e deve reunir a advocacia baiana e nacional para debater 
“O advogado e a Proteção dos Direitos Fundamentais: 
Reformas Processuais e Garantias Constitucionais”. 

 A edição de agosto da revista OAB Bahia chega aos 
nossos leitores repleta de novidades.  A repor tagem de 
capa uniu a lembrança pelo Dia do Advogado e o Dia dos 
Pais ao registrar a afetiva história de filhos de advogados 
que por admiração, influência ou vocação trilham o 
mesmo caminho dos genitores. A matéria debruça-se em 
exemplos de pais que inspiraram os filhos no momento 
da escolha da profissão. Depoimentos mostram, inclusive, 
que a prática da Advocacia em diferentes gerações 
acabou marcando a história de algumas famílias baianas 
que fincaram pé na tradição do Direito. E os bons frutos 
estão reunidos em relatos que unem a trajetória de quem 
fez e de quem faz a história da Advocacia na Bahia! 

Bom de acompanhar ainda: entrevista especial com a 
psicóloga carioca Fátima Antunes, sobre o aumento de 
estresse entre advogados; seções de entretenimento, 
com matérias de advogados que conciliam a profissão 
com a música, ou seja, a ar te de cantar e/ou compor; 
de Tempo Livre/Viagem, explorando o prazer de cur tir a 
neve numa estação de inverno; além das seções Carreira,  
Fala Doutor e Espaço Gourmet. Além, é claro, das notícias 
institucionais que registram as atividades das nossas 
Comissões, Subseções e eventos diversos da OAB-BA. 

Boa leitura!    
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OAB
NOTÍCIAS

O presidente da OAB-BA, Saul Qua-
dros, participou, dia 19 de maio, do I Con-
gresso de Seguridade Social, promovido 
pelo Instituto dos Advogados Previdenci-
ários (IAPE). O evento teve coordenação 
do Presidente do Instituto, Marcos Barroso. 
As conferências do primeiro dia foram so-
bre custeios e benefícios previdenciários, 
esclarecendo sobre a desmistificação do 
déficit previdenciário; a seguridade social 
como garantidor da dignidade da pessoa 
humana; e a conversão do auxílio-doen-
ça em aposentadoria por invalidez. 

Ao abrir o ciclo de palestras, Saul 
Quadros abordou o tema “O Advogado 
Baiano e a Previdência Complementar”, 
quando destacou a preocupação da Sec-
cional sobre o assunto e comunicou que 
iria encaminhar à Diretoria da OAB-BA so-
licitação para a criação da Comissão de 
Direito Previdenciário. “Os aposentados 
merecem respeito do Estado e dos profis-
sionais da previdência. Eles não podem 
ser jogados no canto de uma sala, pois os 
aposentados de hoje foram os trabalha-
dores de ontem, que contribuíram para o 
crescimento do Brasil”, ensinou. Adiantou 
que ainda este ano a Ordem deve decidir 
a qual OABPrev vai se associar.

Saul Quadros 
propõe criação da 
Comissão do Direito 
Previdenciário 

Como acontece todos os anos, no Clube dos Advogados da Bahia, o For-
ró de Lei da OAB-BA animou os associados com as apresentações das ban-
das Flor Serena e Cicinho de Assis, no dia 4 de junho, antecipando os fes-
tejos juninos. Além de música e dança, a noite “forrozeira” ofereceu muitos 
pratos típicos da época nas barracas. O Vice-Presidente Antônio Menezes, 
o Secretário-Geral Nei Viana, o Secretário-Geral Adjunto André Godinho, o 
Diretor Tesoureiro Ari Moreira, o Conselheiro Sérgio Reis, o Desembargador 
do TRT5, Renato Mário Borges Simões, o Presidente da CAAB, David Bellas, 
e o Presidente do Clube, Adilson Pinheiro, prestigiaram o evento junino da 
Seccional. Presentes, ainda,  Conselheiros, Presidentes de Subseções e cen-
tenas de advogados baianos.

O Vice-Presidente da OAB-BA, Antô-
nio Menezes, participou, dia 6 de junho, 
do lançamento oficial do Programa Pacto 
Pela Vida (PPV), do Governo do Estado da 
Bahia. Realizada no Centro de Conven-
ções, o evento contou com a presença do 
Governador Jaques Wagner, dos Ministros 
da Justiça, José Eduardo Cardozo, e do 
Desenvolvimento Agrário, Afonso Floren-
ce, da Presidente do Tribunal de Justiça 
da Bahia, Desembargadora Telma Brito, 
do Presidente da Assembléia Legislati-
va, Marcelo Nilo, do Procurador-Geral de 
Justiça da Bahia, Wellington César Lima 
e Silva, dos Secretários de Comunicação, 
Robinson Almeida, da Saúde, Jorge Solla 
e da Educação, Osvaldo Barreto, entre ou-
tras autoridades. 

Na oportunidade, o Secretário de Se-
gurança Pública, Maurício Barbosa, apre-
sentou dados e números de segurança 
da Bahia e uma série de medidas que 
serão tomadas com o objetivo de redu-
zir os altos índices de violência no Estado. 
Destacou a criação do Departamento de 
Homicídios e de Proteção à Vida (DHPP) 
e a implantação da Base Comunitária de 
Segurança do Calabar. Elaborada a partir 

OAb-bA marca presença no 
lançamento do Pacto pela Vida 

muita animação no tradicional 
forró de Lei 

de experiências na área de Segurança 
Pública dos estados de Pernambuco, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Ceará, além das 
cidades de Bogotá e Medellín, ambas 
na Colômbia, a iniciativa visa, ainda, es-
tabelecer uma relação permanente com 
o Poder Judiciário, Ministério Público, As-
sembléia Legislativa, municípios e União. 
Também foi assinado um acordo de coo-
peração entre o Estado e o Ministério da 
Justiça para implementação de ações da 
Campanha do Desarmamento na Bahia.

OAB
EVENTOS

Avanços na Advocacia Criminal  
Durante encontro entre a Ordem e 

a Superintendência da Polícia Fede-
ral na Bahia, dia 29 de junho, foram 
debatidos impor tantes avanços para 
o exercício profissional da Advoca-
cia Criminal. A Seccional esclareceu 
alguns problemas enfrentados pelos 
advogados criminalistas baianos, no 
exercício da profissão junto à Polícia 
Federal, que prontamente se compro-
meteu a atender às solicitações e a 
buscar melhorias. 

Dentre os avanços alcançados foi 
destacada a viabilização do acesso 

imediato dos advogados aos inquéri-
tos para vista, desde que protocolada 
a petição com uma procuração, assim 
como dos estagiários, que também 
devem ter seus nomes no instrumento 
de mandado. Sobre as car tas preca-
tórias, ficou decidido que serão dadas 
vistas aos advogados dos documen-
tos que as instruem, só ficando veda-
do o acesso às perguntas feitas pela 
autoridade deprecante. Também ficou 
acordado que a Seccional vai disponi-
bilizar uma máquina copiadora e um 
ser vidor para operá-la a fim de aten-

der às demandas dos profissionais 
que precisem fazer fotocópias. Outra 
boa notícia: na ampliação do prédio 
da Polícia Federal será disponibilizada 
uma sala para os advogados. 

Par ticiparam do encontro o Pre-
sidente da OAB-BA, Saul Quadros, o 
Presidente da Comissão de Prerroga-
tivas da Seccional, Sérgio Reis, o ad-
vogado criminalista Luiz Coutinho, o 
Superintendente da Polícia Federal na 
Bahia, José Maria Fonseca, o Delega-
do Adjunto, Daniel Veras, e a Delega-
da Corregedora Indira Croshere.

O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados da Bahia (CESA-BA) pro-
moveu na última sexta-feira, 22, um almoço de confraternização para advo-
gados baianos no Restaurante Barbacoa. Na opor tunidade, foi realizada uma 
palestra sobre Processo Eletrônico, proferida pelo  Desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, Cláudio Brandão.

Almoço do CESA-bA reúne advogados 
baianos no barbacoa

Em of íc io encaminhado ao 
Governador  Jaques Wagner ,  a 
OAB-BA cobrou a nomeação dos 
160 aprovados no 6º concurso 
da Defensor ia Pública .  No 
documento ,  o Presidente Saul 
Quadros prei teou que todos,  ou 
pelo menos uma par te ,  sejam 
nomeados o mais rápido possível , 
alegando si tuação absolutamente 
insustentável  para efet ivação 
jur isdic ional . 

Atualmente há 197 Defensores 
Públicos em todo o estado da 
Bahia ,  dis t r ibuídos em apenas 
32 Comarcas ,  bem abaixo dos 
583 prev is tos na Lei  Es tadual 
nº 26/6.  Isso signi f ica que há 
um Defensor  Público para cada 
71.400 habi tantes ,  considerando 
os dados do IBGE que apontam 
14.080 habi tantes em todo o 
estado. 

Seccional pleiteia 
nomeação urgente de 
Defensores Públicos 
aprovados em 
concurso 
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A Comissão de Defesa da Crian-

ça e do Adolescente da OAB-BA, os 

Correios, o Ministério Público Estadu-

al (MP/BA) e o Tribunal de Justiça da 

Bahia (TJ/BA), com o apoio da Associa-

ção dos Magistrados (AMAB) e a As-

sociação dos Promotores (AMPEB), es-

tão disponibilizando, nas agências dos 

Correios, formulários e URNAS para 

Projeto pioneiro pretende contribuir 
para melhoria das escolas públicas 

Os 60 melhores trabalhos do “I 
Concurso de Desenhos Infantis da 
Comissão do Meio Ambiente da 
OAB-BA” fizeram par te da exposição 
montada na Alameda Newton Rique, 
2º piso do Shopping Iguatemi, de 
22 de junho à 4 de julho. O tema do 
concurso foi “A Defesa do Meio Am-
biente” e os desenhos irão ilustrar a 
car tilha educativa sobre a proteção 
da naztureza. 

O objetivo do concurso foi incenti-
var as crianças a construírem um olhar 
crítico sobre o meio-ambiente e o res-
peito à vida. Par ticiparam crianças 
regularmente matriculadas nas esco-
las infantil e fundamental das redes 
públicas e par ticulares de Salvador, 
nas respectivas categorias: Categoria 
I - Alunos de 4 a 5 anos (Educação 

Comissão do meio Ambiente expõe no 
Shopping Iguatemi 

ESPAÇO
CAAb

OAB
NOTÍCIAS

Tribunal de Justiça 
Desportiva da bahia 
tem novo presidente

Projeto CAAb no Interior oferece atendimento médico gratuito 
nos municípios baianos

Subseção de Luis 
Eduardo magalhães 
cobra juíz para vara 
cível

Em assembléia realizada no dia 7 de 
junho, o advogado, Conselheiro da OAB-
-BA e membro da Comissão Nacional de 
Direitos Humanos da OAB, Domingo Arjo-
nes, foi eleito o novo presidente do Tribu-
nal de Justiça Desportiva (TJD) da Bahia. 
Dentre os seus objetivos à frente do TJD, 
Arjones destacou a interiorização do Tri-
bunal e a ampliação da integração com 
a Federação Baiana de Futebol, com os 
clubes, as ligas e as entidades desporti-
vas do Estado. 

Com 35 anos, Domingo Arjones atua 
no Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia 
desde 2000. O vice-presidente será Luiz 
Claudio Amado.

Feira de Santana, Jequié, Itabuna, 
Ilhéus e Santo Antônio de Jesus já são 
algumas das cidades beneficiadas pelo 
projeto CAAB no Interior. Clínicas mé-
dicas foram contratadas pela Caixa de 
Assistência, disponibilizando atendimento 
médico gratuito, a todos os advogados e 
estagiários que atuam nessas cidades. 
O objetivo é descentralizar o acesso aos 
diversos serviços oferecidos pela CAAB, 
favorecendo os profissionais de todas as 
regiões da Bahia.

A equipe Itinerante traz roteiros diversi-
ficados, percorrendo diversas cidades do 
estado. Nessas visitas são realizadas as 
contratações de clínicas médicas, e feitas 
parcerias com empresas e estabeleci-

Durante encontro com a Presidente do 
TJ-BA, Desembargadora Telma Britto, no 
dia 12 de julho, a Presidente da Subse-
ção de Luis Eduardo Magalhães, Valdete 
Stresser Duarte, manifestou a sua preo-
cupação com a falta de juiz na Vara Cível 
daquela Comarca desde o início de abril, 
pleiteando pela titularização e nomea-
ção de um magistrado para preencher a 
vaga existente. 

Na oportunidade, a Desembargado-
ra Telma Britto explicou que no dia 20 de 
julho abriria promoção e/ou remoção de 
juizes em 1ª entrância para aproximada-
mente 60 Comarcas e que, em seguida, 
realizará o mesmo procedimento nas ci-
dades de entrância intermediária, na qual 
está inserida a Comarca de Luis Eduardo 
Magalhães. A Presidente do TJ-BA tam-
bém comunicou que pretende abrir novo 
concurso para juizes com o objetivo de 
atender às demandas da capital e do in-
terior do Estado. 

Infantil); Categoria II - Alunos de 6 a 
8 anos (1ª a 3ª séries do Ensino Fun-
damental); Categoria III - Alunos de 9 
a 12 anos (4ª a 6ª séries do Ensino 
Fundamental).

Confira os serviços de saúde e lista de clínicas médicas 
contratadas nas cidades do interior:

Cidade

Itabuna

Ilhéus

Feira de Santana

Jequié

Santo Antônio de Jesus

Clínica Atendimento:

MULTICLIN- Clínica 
Médica Especializada em 

Ultrasonografia LTDA

PREV-METRA SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA.

CLÍNICA SAÚDE LTDA

SERVIR - Serviços Médicos 
Especializados

Toda quarta-feira,
das 14h às 18h.

Toda quinta-feira, 
das 13:30h às 17:30h

Toda quarta-feira, 
das 08h às 12h.

Toda terça-feira, 
das 14h às18h..

Toda sexta-feira, 
das 14h às18hANGIOCLÍNICA

Adv. Saúde na região Metropolitana de Salvador
Atendimento todas as terças-feiras

Camaçari
Horário: 08h às 13h

Em breve nas cidades de Candeias  e Simões Filho

A idéia é ampliar para toda a Bahia as ações da CAAB, oferecendo 
vantagens e serviços de saúde, de forma mais rápida e efetiva

mentos de referência, muitas vezes suge-
ridos pela classe advocatícia local. Além 
disso, os associados atuantes na região 
metropolitana passam a ter acesso aos 
serviços do programa Adv.Saúde, que 
antes só eram encontrados em Salvador. 
Camaçari foi a primeira cidade contem-
plada pelo projeto, atraindo dezenas de 
advogados, já no primeiro dia de atendi-
mento. Uma iniciativa que leva serviços 
de aferição de pressão, terapia holística, 
medição de glicemia, entre outras ações 
e campanhas de saúde até o advogado. 

A estimativa é de que até o final deste 
ano, associados de toda a região metro-
politana tenham acesso aos serviços do 
programa Adv.Saúde, e que os demais 

municípios do estado possam contar com  
uma clinica médica credenciada à CAAB. 
Desta maneira, os associados terão maior 
proximidade com a Caixa de Assistência, 
que por sua vez reafirma o compromisso 
de prestar assistência a todos os advoga-
dos e estagiários regularmente inscritos 
na OAB-BA.

Os interessados em realizar a consulta 
médica gratuita devem agendar o aten-
dimento na Subseção mais próxima de 
sua cidade. A lista de clínicas credencia-
das no interior é regularmente atualizada 
no site da CAAB. Acesse, e aproveite to-
das as vantagens de ser advogado.

David Bellas
Presidente da CAAB

“Com o incondicional 
apoio da OAb-bA, estamos 
cumprindo o compromisso 

assumido de levar os 
advogados do interior os 

mesmos serviços prestados 
na capital”

Seminário discute formação humanista 
nos cursos de Direito

A Comissão de Direitos Humanos da 
OAB-BA promoveu, no dia 1º de junho, a 
abertura do Seminário “O Papel do Pro-
fissional do Direito na Efetividade dos Di-
reitos Humanos”. Abrindo os trabalhos, a 
advogada Márcia Misi deu as boas- vin-
das aos presentes e chamou os convida-
dos para compor a mesa. 

 O Presidente da Comissão Nacional 
de Direitos Humanos, Jayme Asfora, fa-
lou dos novos projetos da OAB-Nacional, 
como a humanização do sistema Peni-
tenciário e o apoio à comunidade GBLT, 

usando como base a lei 122/2006, que 
criminaliza a homofobia. Participaram do 
debate sobre “Os cursos de Direito e uma 
Formação Humanista” a Coordenadora 
do curso de Direito da UEFS, Marília Lo-
manto Veloso, o Diretor da Faculdade de 
Direito da UFBA, Celso Castro, e a profes-
sora Florinda Nascimento, representando 
a coordenação do curso de Direito da 
Faculdade 2 Julho. À tarde, o debate da 
2ª mesa foi sobre “A Judicialização e a 
Advocacia dos Direitos Humanos”.
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CAPA

Seja por admiração, influência ou vocação, filhos acabam 
trilhando os mesmos caminhos dos pais, que se tornam 
exemplos inspiradores no momento da escolha da profissão. 
Assim, a prática da advocacia em diferentes gerações marca 
a história de algumas famílias baianas, tradicionais no Direito. 
Eles compartilham a experiência e, principalmente, a satisfação 
de seguirem a mesma carreira - um retrato claro de que o 
amor pela profissão é passado de pais para filhos, direta ou 
indiretamente. Neste mês de agosto, quando se comemora o 
Dia do Advogado e Dia dos Pais, nada melhor do que mostrar 

Seguindo os 
mesmos passos 

Admiração

Ética

Um verdadeiro fã e eterno admirador do pai. É assim 
que podemos falar do advogado criminalista, Raul Chaves 
Filho, que seguiu os mesmos passos do já falecido e tam-
bém atuante nesta área da advocacia, Raul Chaves. “Des-
de pequeno fui me envolvendo com meu pai nas questões 
dele, inclusive nas relativas ao Direito. Na biblioteca de 
casa, eu tinha uma mesa ao lado da dele, onde estudava 
para a escola, e isso acabou desper tando meu interesse”. 

Com essa inspiração, construída desde a infância, Raul 
Chaves Filho entrou na faculdade em 1980 e até hoje atua 
na advocacia criminal, assim como seu pai. Sua irmã, Ivo-
ne Chaves, também optou pelo Direito e trabalha com a 
área de família. No entanto, ele ressalta que em sua casa 
ninguém nunca foi influenciado. “A escolha pela advoca-
cia par tiu de cada filho”. Os sobrinhos, Paulo e Adriano 
Chaves, filhos de Ivone, seguiram os passos da mãe e do 
avô. Estão na faculdade e atuando como estagiários do 
escritório da família.

Ele lembra e conta com orgulho os méritos do pai, que, 
na década de 1950, conquistou, por concurso, a cátedra 
de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Raul Chaves abriu o escritório com mais dois colegas, que 
foi integrado ao escritório de Carlito Onofre, o mais famoso 
advogado criminal da época. Foi assim que ganhou des-
taque no cenário da advocacia baiana, tendo defendido 
mais de quatrocentos presos políticos, o que lhe concedeu 
o título de Paladinho da Liberdade, pela OAB e Ministério 
da Justiça.

Desde 1983, quando seu pai faleceu, Raul Chaves Filho 
assumiu os trabalhos do escritório. Sobre a possibilidade 
de as próximas gerações da família seguirem a carreira 
da advocacia, ele acredita que há grandes chances. “Este 
ano meu filho resolveu prestar vestibular para Direito e 
me surpreendeu. Passou na UFBA, na Universidade de 
São Paulo (USP) e na Fundação Getúlio Vargas, em São 
Paulo, onde já está cursando. Mesmo à distância, já faz 
par te do corpo de estagiários do escritório”, completa or-
gulhoso.

Autor do livro “Visão Holística do Direito” e presidente 
da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da OAB 
– secção Bahia desde 2010, Sérgio Nogueira Reis caminha 
pelos mesmos trilhos que seu pai, Antônio Carlos Nogueira 
Reis. Ele e o irmão Marcelo Nogueira Reis ingressaram no 
escritório da família ainda na época da faculdade, como 
estagiários. O Nogueira Reis Advogados foi fundado em 
1966 pelo pai, que se formou na primeira turma de Direito 

da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), em 1961, e 
iniciou sua carreira como advogado de empresas indus-
triais e expor tadoras de cacau, fumo e sisal, tornando-se 
um dos pioneiros na advocacia tributária na Bahia. Seus 
filhos passaram à condição de sócios logo que obtiveram 
a inscrição na OAB, como advogados.

“O escritório, que já era referência na área tributária, 
consolidou-se e ampliou sua atuação em outros campos 
do Direito Empresarial, como o Comercial, Civil, Ambiental 
e Consumerista”, conta Sérgio Nogueira Reis. Enquanto o 
pai e o irmão Marcelo se especializaram em Tributário, 
ele trabalha com diversas áreas do Direito, buscando a 
realização prática da justiça, principalmente com nego-
ciações de acordos para os clientes, evitando o “desgaste 
de um litígio judicial de prazo inestimado”. A ética tam-
bém é um dos princípios que fazem par te da trajetória de 
Sérgio Nogueira Reis. “Minha paixão para trabalhar nesta 
área é justamente de elevar os ideais de atuação no Di-
reito, ajudando a construir uma sociedade mais fraterna 
e pacífica, para tanto fui membro do Tribunal de Ética da 
OAB-BA de 2001 até 2009”.

a trajetória de quem fez e faz história na advocacia da Bahia.
Um exemplo disso é a família do presidente da OAB Bahia, 

Saul Quadros Filho, que é formada por advogados. Sua es-
posa, Ismênia Ferreira Quadros, desembargadora aposentada 
do Tribunal Regional do Trabalho, atua hoje no escritório do 
marido, assim como os três filhos que seguiram a advocacia, 
Saul Quadros Netto, Daniela Ferreira Quadros Couto e Ludmila 
Ferreira Quadros Oliveira, além da nora, Conceição Norberto 
Quadros, também advogada. O genro, José Arnaldo Oliveira, é 
juiz trabalhista.
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Seguindo os passos 

Vitalidade Tradição Determinação
Um exemplo de vida, o advogado Edgar Silva ainda 

atua ativamente na profissão, aos 98 anos. Em seu dia-
-a-dia, ele acompanha processos dos clientes e vai ao 
Fórum. “A minha paixão pela advocacia é simplesmente 
o gosto por ela. Gosto muito do que faço, por isso ainda 
sigo atuante”, enfatiza. 

Criado em Andaraí, na Chapada Diamantina, Edgar Sil-
va é da primeira geração de sua família a fazer Direito. 
Ele veio para Salvador aos 14 anos estudar e chegou a 
pensar em cursar medicina. Mas, a influência de alguns 
colegas fez com que a escolha fosse outra. Fez vestibu-
lar em 1934 e logo ingressou na Faculdade de Direito da 
Bahia, no prédio onde hoje funciona a OAB. 

Durante o curso, frequentava os júris no Tribunal, o que 
foi uma grande inspiração para sua carreira. Quando se 
formou, em 1939, voltou para o interior, onde começou 
atuando na advocacia. Chegou a ser vereador em sua 
cidade natal, assumindo todos os cargos da mesa, e se 
candidatou para deputado estadual. Mesmo assim, nunca 
deixou de advogar.

Essa paixão acabou sendo transmitida para sua filha, 
Aidil Silva Conceição, que também fez Direito, mas não 
seguiu a advocacia. Ela é desembargadora aposentada. 
Um dos netos, que leva o seu nome, Edgar Silva Neto, é 
advogado tributarista, e o outro, Antônio Pereira de Matos 
Neto, é juiz do trabalho em Teixeira de Freitas, no interior 
do estado. 

Já sobre a maior inspiração que o levou a fazer Direito, 
ele lembra: “Costumo dizer que foi Cosme de Farias – sem 
dúvida um grande homem. Além, claro, das minhas idas 
ao júri no Tribunal, na época da faculdade”. Ele acredita 
que seus passos ainda serão seguidos por outras gera-
ções em sua família. “Há pouco tempo uma neta minha 
prestou vestibular e já está cursando Direito”.

O escritório “Brito Cunha Advogados”, fundado por Eu-
rípedes Brito Cunha, na década de 1960, é um dos poucos 
daquela época que continuam até hoje. Antes, quando ini-
ciou as atividades, chamava-se “Eurípedes Brito Cunha e 
Advogados Associados”, depois “Brito Cunha e Advoga-
dos Associados”, até chegar ao nome atual do escritório, 
que já tem cerca de 10 anos.  

A expectativa de Eurípedes Brito Cunha é de que o es-
critório continue com as gerações posteriores da família. 
“Tenho o sonho de que meus filhos e netos sigam tocando 
os trabalhos, porque dos escritórios da época em que me 
formei só resta o Barachisio Lisbôa. Os demais desapa-
receram, inclusive os de Orlando Gomes e Zezé Catarino, 
conhecidos nacionalmente”, lamenta. 

O filho mais velho, Eurípedes Brito Cunha Junior, esco-
lheu a advocacia, é colega e sócio do pai no escritório, 
além de ser professor de Direito de Informática. A filha, 
Eliane Brito Cunha, também segue a carreira, mas atua 
no escritório do professor Amâncio José de Souza Neto. E 
os netos estão indo pelo mesmo caminho. Os dois filhos 
de Eliane já estudam Direito, sendo que um deles, Bruno 
Brito Cunha, estagia no Ministério Público do Trabalho e o 
outro, Tiago Brito Cunha, ainda não trabalha no escritório. 
“O neto mais velho creio que seguirá a carreira do Minis-
tério Público e do magistério, e não advogará. O outro é 
bem possível que venha para o escritório”. 

Brito Cunha, que escolheu fazer Direito por influência 
do amigo Albérico José Lima da Mota, já falecido, procura 
sempre trocar ideias profissionais com os filhos e, princi-
palmente, com os netos. Apesar de ser mais um dos que 
citam a atual situação da profissão, ele nem pensa em 
deixar de advogar. “Gosto de estudar, criar situações que 
atualizam o Direito, que é uma ciência social e, por isso, 
modifica-se com as mudanças sociais. E isto é o que me 
atrai, me apaixona”, finaliza.

A história da família Marques começa com o advoga-
do Antônio José Marques Filho, que deixou um rico legado 
para as atuais e futuras gerações. Um dos seus filhos, An-
tônio José Marques Neto, que seguiu a advocacia assim 
como o pai, lembra com orgulho da trajetória. “Na época 
de meu avô, Antônio José Marques, que era engenheiro, 
nossa família, de negros, já se destacava por ter formado, 
além dele, um médico e um engenheiro, meus tios, duas 
mulheres professoras, mi-
nhas tias”, lembra. 

Voltando ao inicio de 
tudo, Marques Neto fala 
sobre sua inspiração para 
seguir a carreira, atuando 
na advocacia com Direito 
Civil e Empresarial. “Par tiu 
do próprio ambiente fa-
miliar, através dos conta-
tos e amigos de meu pai 
que frequentavam a casa, 
além dos assuntos das 
conversas, que eram sem-
pre Direito, Política e Lite-
ratura”. 

O irmão mais velho, Paulo Marques, que já faleceu, 
advogou por um tempo e depois atuou como delegado. 
O outro irmão, Luiz Henrique Marques, passou pela advo-
cacia, foi promotor e procurador. Agora, mesmo aposenta-
do, voltou à carreira de advogado e continua trabalhando 
no escritório da família com Direito Penal e Econômico. 
“Quando meu pai faleceu dividiu a biblioteca com os fi-
lhos. A par te de Civil ficou comigo e a de Penal com Luiz 
Henrique”. Mas, nessa história, outras gerações já estão 
envolvidas e compar tilhando as experiências da profis-

são. Os três filhos de Antônio José Marques Neto são ad-
vogados e atuam no escritório. Antônio Terêncio Marques 
trabalha com Processo Civil e Direito Empresarial, assim 
como o pai, Paulo Henrique Marques com Trabalhista e Le-
onardo José Marques com a área de família. 

Dos três sobrinhos, filhos de Luiz Henrique, dois segui-
ram a carreira jurídica. Luiz Henrique Marques Filho também 
é advogado do escritório e Antônio Jorge Marques exerceu 

a advocacia até passar no 
concurso para a Justiça do 
Trabalho. Já Luciana Mar-
ques, filha de Luzia, abriu 
seu próprio escritório. 

“Mesmo reconhecendo 
que a advocacia está cada 
vez mais difícil e as pes-
soas estão optando pela 
segurança, principalmente 
financeira, dos concursos 
públicos, acredito que meus 
filhos e até os netos, quem 
sabe, vão continuar”. Mar-
ques Neto se orgulha em 
dizer que todos os seus fi-

lhos seguem a carreira porque gostam. “O interessante é 
que nenhum deles optou por fazer concurso. Todos traba-
lham exclusivamente como advogados”. Para ele, a paixão 
pela advocacia é muito grande, mesmo com todos os altos 
e baixos, contratempos, estresse e pressão com os prazos. 
“Tudo isso é passageiro. O definitivo é a cer teza de estar 
contribuindo para a formação de uma melhor sociedade. 
Eu repetiria tudo de novo. Minha vida é a advocacia e eu 
só sei fazer isso”.

Atuante na área de Direito do Trabalho, assim como seu pai, o advogado Ricardo Dantas é o mais velho dos filhos 
homens de João da Costa Pinto Dantas Neto e o único que seguiu os mesmos passos dele. “Me sinto satisfeito e or-
gulhoso em levar adiante essa carreira e o nome da minha família, que iniciou essa trajetória com meu bisavô, João da 
Costa Pinto Dantas, passando por meu pai, até chegar a mim”. Mas a paixão 
pela advocacia só veio durante o curso. Quando prestou vestibular, Ricardo 
Dantas ainda estava em dúvida. Começou a cursar Direito e Administração e, 
com dois anos, acabou escolhendo seguir apenas o Direito. “Foi nesta época 
que percebi que eu gostava mesmo da advocacia, e meu pai foi peça fun-
damental e minha maior inspiração para isso”. Quando se formou, ele abriu 
seu escritório, Dantas e Freire Advogados Associados, com um colega. “Hoje 
meu pai trabalha comigo e nós trocamos muitas experiências no dia-a-dia”. 
Ricardo Dantas nunca prestou concurso e exerce somente a advocacia. “Sou 
apaixonado pela advocacia por ser uma carreira que proporciona você de-
fender teses, estudando para convencer alguém de que está cer to, dentro da 
legalidade e princípios éticos. E é isso que me fascina!”, completa. 

Paixão
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Seguindo os passos OAB

REGIONAIS

Novos juízes para as Comarcas da 
Subseção de Teixeira de freitas 

Seminário sobre Processo Civil reúne 
advogados de Seabra

Após as ações realizadas pela Seccional e Subseção de Teixeira de Freitas, 
que incluíram audiências com a Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, De-
sembargadora Tema Brito, as Comarcas que fazem par te desta Subseção re-
ceberam novo contingente de Magistrados. A iniciativa tenta diminuir o acúmulo 
processual da região, visto que algumas Comarcas estavam sem juiz titular há 
mais de dois anos. Dessa forma, as cidades de Mucuri, Itanhaém e Medeiros 
Neto terão dois Juízes e Caravelas terá mais um.

Antes da chegada do novo Juiz, a Vara dos Feitos Relativos às Relações de 
Consumo, Cíveis e Comerciais e a Vara Criminal/Infância e Juventude da Co-
marca de Caravelas passarão por uma inspeção geral de 30 dias. De acordo 
com a Juíza de Direito Substituta da Comarca, Nemora de Lima Janssen dos 
Santos, todas as audiências que estavam marcadas foram suspensas, assim 
como as retiradas de processos dos car tórios.

A Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes (ESAD) e as Subseções de 
Itaberaba e Irecê – com o apoio da Seccional – promoveram no dia 9 de julho 
o Seminário sobre Processo Civil. O evento aconteceu no Hotel Chapada, na 
cidade de Seabra, e reuniu diversos advogados da região. Par ticiparam dos de-
bates o Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, os Conselheiro Seccionais Sylvio 
Garcez Filho e Maurício Góes e Góes e o professor Yuri Ubaldino Rocha Soares, 
cujos assuntos abordados foram o recurso no novo CPC, principais alterações 
previstas para a fase de conhecimento no projeto, o papel do advogado, novo 
Código e prerrogativas e ética profissional.

Titularização do 
Juizado Especial Cível 
e do Consumidor de 
Santo Antonio de Jesus 

A OAB-BA enviou um ofício à 
Corregedora das Comarcas do Inte-
rior do TJ-BA, Desembargadora Lícia 
de Castro Laranjeira Car valho, so-
licitando a titularização do Juizado 
Especial Cível e do Consumidor da 
cidade de Santo Antonio de Jesus, 
com a criação da respectiva Vara. A 
Seccional endossou a reivindicação 
dos advogados da Comarca, levan-
do em conta o grande número de 
processos   acumulados (cerca de 20 
mil). Desde que foi cr iado, em 1997, 
o Juizado de Santo Antonio de Jesus 
tem funcionado somente com juízes 
substitutos, o que causava a morosi-
dade dos processos em andamento 
e insatisfação dos jurisdicionados.

Subseções do Sul 
do Estado têm 
bases territoriais 
rezoneadas

Após o primeiro Colégio de Presidentes 
de Subseções de 2011, ocorrido no dia 30 
de abril, a Diretoria Executiva da OAB-BA 
considerou a necessidade de rezoneamento 
da base territorial de algumas Subseções, 
especialmente após a desativação da 
Subseção de Itajuípe. Ficou definido que os 
municípios de Belmonte e Cabrália passarão 
a integrar a base territorial da Subseção de 
Porto Seguro; as cidades de Guaratinga, 
Itabela, Itapebi e Itagimirim integrarão a 
Subseção de Eunápolis; os municípios de 
Iguai, Itororó e Lomanto Junior pertencerão 
à Subseção de Ibicaraí; e as cidades de 
Almadina, Itajuípe, Itapitanga e Uruçuca 
passarão a integrar a Subseção de Coaraci.

Vocação
Foi em 1938 que começou a trajetória dos Barachisio 

Lisbôa, embasada na vocação pela advocacia. O ponto 
de par tida foi com o patriarca da família, Barachisio dos 
Santos Lisbôa, já falecido, graduado em Direito pela UFBA, 
naquele ano. Começou a advogar no interior do Estado e 
somente em 1946 chegou a Salvador. Na capital baiana, 
Barachisio Lisbôa integrou o escritório do advogado Edu-
ardo Spinola e exerceu funções públicas relevantes, tendo 
sido Delegado Auxiliar, em 1947, e Secretário de Seguran-
ça Pública no governo de Otávio Mangabeira até 1950.

Mas, o legado deixado para as gerações posteriores 
só foi constituído em 1962, quando nasceu o Escritório 
de Advocacia Barachísio Lisboa juntamente com os advo-
gados Mário Gomes Marques, atualmente aposentado, e 
Sylvio Garcez, ainda atuante. “O escritório formou o que 
chamamos de segunda família”, revela um dos filhos do 
patriarca, Pedro Barachisio Lisbôa. Além de Pedro e do 
irmão André Barachisio Lisbôa, hoje também é sócio do 
escritório Sylvio Garcez Júnior, filho de Sylvio Garcez. 

Já Beatriz Lisbôa Pereira, também da segunda gera-
ção, seguiu a profissão do pai e dos irmãos, mas atua 
no Pereira e Pereira Advogados Associados, fundado em 
Feira de Santana com o esposo, o advogado Celso Pe-
reira. “A paixão pela advocacia e a profissionalização do 
escritório com a constituição da sociedade de advoga-
dos “Escritório de Advocacia Barachisio Lisbôa”, em 1974, 
vem nos proporcionando crescimento e novos desafios, 
sem perder a filosofia de atuar com ética, competência e 
respeito à Justiça”, orgulha-se. 

A vocação da família se renova com a terceira geração 
que também abraçou a carreira. São os netos de Barachi-
sio Lisbôa, Ar tur Ribeiro Barachisio Lisbôa e Ana Beatriz 
Lisbôa Pereira, filhos, respectivamente, de André e Beatriz. 
Os outros dois filhos de André, Luciano e Bernardo Bara-
chisio Lisbôa, já estudam Direito e estagiam no escritório.        

“Sem dúvida, a minha maior inspiração para entrar no 

Direito foi o ambiente familiar e a indignação contra o in-
justo aprendida desde o berço”. A influência do patriarca, 
que era advogado civilista, foi além da escolha da pro-
fissão. “Assim como meu pai, o escritório, filhos e netos 
advogados, igualmente se dedicaram ao Direito Civil e Em-
presarial”.  

Com grande representatividade na advocacia baiana, 
a família tem em sua história as inúmeras e honrosas ho-
menagens feitas à Barachisio Lisbôa, que foi presidente 
da OAB – Secção Bahia no biênio 1963/1965. Dentre elas, 
se destaca a “Medalha Ruy Barbosa”, conferida post mor-
tem pela seccional, em agosto de 2000. “Os filhos e netos 
advogados de Barachisio Lisbôa conhecem e respeitam 
a sua história, razão do rigor ético com que exercem a 
profissão e do profundo e incondicional amor pela justiça”, 
completa. 
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CARREIRA

Advocacia Pública
Na defesa do Estado Brasileiro

Bruno Guimarães Godinho

Bruno Guimarães Godinho

No dizer do renomado doutrinador 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, há 
três espécies de “procuraturas constitu-
cionais”: Advocacia Pública – defesa do 
Estado; Ministério Público - defesa da 
sociedade; e Defensoria Pública - defesa 
do hipossuficiente econômico. No caso 
do advogado público, o grande desígnio 
é defender o Estado Brasileiro, o que re-
afirma diariamente o sentimento de pa-
triotismo. 

Basicamente, pode-se dividir a ativi-
dade deste profissional do Direito entre 
consultiva e contenciosa. A primeira diz 
respeito ao assessoramento jurídico, à 
advocacia preventiva de litígios, elabora-
ção de pareceres e, por vezes, minutas de 
normas administrativas. Na área conten-
ciosa, a atuação se dá diante do Poder 
Judiciário, na quase totalidade das vezes, 
mas há também as notificações extra-
judiciais, protestos e outras demandas. 
Nesta seara, por tradição, os entes pú-
blicos quase sempre são réus nas ações 
judiciais. 

“Recentemente, a advocacia 
pública tem assumido um papel 
de transcendental importância, 

que é a atuação proativa: o 
ajuizamento de ações para 

recompor o Erário dos desvios e 
desfalques perpetrados contra o 

patrimônio público.”

“A interiorização das Justiças 
Estadual e federal já é uma 

realidade e os Juizados Especiais 
ampliaram sensivelmente o 

acesso à Justiça. Os mutirões até 
nos mais distantes rincões do 
país levam o braço jurídico do 
Estado às populações outrora 
esquecidas, marginalizadas”

Recentemente, a advocacia pública 
tem assumido um papel de transcenden-
tal importância, que é a atuação proativa: 
o ajuizamento de ações para recompor o 
Erário dos desvios e desfalques perpe-
trados contra o patrimônio público. Bruno 
Guimarães Godinho, Advogado da União 
desde 2000 e Procurador-Chefe da Pro-
curadoria da União na Bahia de 2007 a 

2011, conta que após dois anos de for-
mado optou pela carreira pública por se 
identificar com a função. 

“Sinto-me plenamente realizado e sat-
isfeito na carreira que abracei, pois como 
advogado da União tenho a oportunidade 
de atuar numa infinidade de matérias de 
grande relevância para o Estado Brasileiro 
e sinto que cada dia de trabalho nosso é 
devotado ao interesse público, à defesa 
do Erário, ao combate à improbidade 
administrativa (infelizmente tão corriquei-
ra em nosso país), à proteção do meio 
ambiente e dos recursos minerais, ao 
assessoramento jurídico às autoridades 
federais, por vezes, à representação ju-
dicial dos agentes públicos que estejam 
sendo demandados por atos praticados 
no lídimo exercício de suas competências 
funcionais. 

Enfim, uma enorme gama de maté-
rias que convergem basicamente para o 
Direito Constitucional, Administrativo e do 
Trabalho, mas não raro temos lides que 
envolvem o Direito Internacional, Eleitoral, 
Civil, Penal, Previdenciário”, afirma. De 
acordo com o advogado, a demanda 
judicial é crescente. “A interiorização das 
Justiças Estadual e Federal já é uma reali-
dade e os Juizados Especiais ampliaram 
sensivelmente o acesso à Justiça. Os mu-
tirões até nos mais distantes rincões do 
país levam o braço jurídico do Estado às 
populações outrora esquecidas, margin-
alizadas”, explica.

Vale lembrar que recentemente a 
Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara aprovou a criação de 560 car-
gos de advogado da União, prevista no 
Projeto de Lei 7580/10. O projeto encontra-
se na CCJ – Comissão de Constituição e 
Justiça, sob a relatoria do Deputado Fábio 

Ramalho. Caso seja aprovado, represen-
tará um acréscimo sensível aos quadros 
de advogados da União no Brasil, para 
dar vazão à crescente demanda. 
Para os profissionais interessados em in-
gressar na carreira pública, a regra con-
stante da Constituição Federal é o con-
curso público de provas e títulos.

“Para lograr aprovação é preciso dedi-
car-se intensamente aos estudos, analisar 
detidamente o edital do certame, tanto no 
que se refere ao tipo de prova, seu con-
teúdo, forma de correção, pesquisar pro-
vas anteriores elaboradas pela entidade 
contratada e, no caso de prova oral, con-
hecer o entendimento dos examinadores 
acerca dos temas mais importantes. Nos 
dias de provas, manter-se tranquilo e 
atento. Em suma, é um conjunto de me-
didas que com a prática em concursos 
públicos, o candidato vai adquirindo e 
aprimorando”, aconselha Bruno Godinho.

Sendo assim, pode-se afirmar que as 
carreiras jurídicas no âmbito público, hoje, 
são bastante promissoras. Além da se-
gurança e estabilidade que a atividade 
proporciona, o patamar remuneratório 
é bastante razoável e condigno às el-
evadas funções desempenhadas por es-
ses agentes públicos.
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VIAGEm
TEMPO LIVRE

Todos sabem que o turismo é uma 
atividade que tem por objetivo a realiza-
ção dos sonhos das pessoas. E não exis-
te nada mais moderno e atual que viajar, 
conhecer gente nova, culturas diferentes. 
Ou para usar uma expressão da moda, 
dedicar-se ao “ócio criativo”,  como de-
fende  pensadores do “existencialismo 
atual”, a exemplo do italiano Domenico 
De Masi. Ele prevê que o futuro será de 
quem melhor souber dosar atividade pro-
fissional e tempo livre.

Esta é a “harmonia de vida” que o 
advogado Nei Viana gosta de praticar. 
Aos 53 anos, há mais de 20 atuando na 
área trabalhista, além de ser procurador 
do Estado e secretário-geral da OAB-BA, 
ele revela que sua paixão pelas viagens 
e pelas férias é antiga. “É uma forma de 
sair da rotina diária do trabalho e procurar 
desfrutar com a família de algo diferente. 
E viajar é o melhor caminho, pois a gente 
não se limita apenas ao esporte preferido 
que no nosso caso é o esqui na neve, ao 
lazer, mas a conhecer melhor a cidade 
que visitamos, a cultura do país”.

O melhor das férias é aliar lazer 
a atividade física

Nei Viana aproveita ainda para lem-
brar que “tempo livre significa lazer.” Po-
rém, faz uma ressalva: “Não se trata de 
um lazer passivo, contemplativo e sim um 
lazer que permita às pessoas praticarem 
atividades físicas, tudo que movimente 
o corpo. Um lazer ativo. E que também 
estimule o intelecto”.  Não seria o caso, 
então, das viagens para as estações de 
inverno? Nei Viana confirma, lembrando 
que há muitos anos é a busca de lazer 

preferida dele e da família, a esposa So-
raya Bastos, que também é advogada, 
e o filho Tiago, de 10 anos. “Por sinal, o 
Tiago viaja com a gente desde bebê. Nós 
somos uma família de aventureiros”, ar-
risca. O advogado explica que a primeira 
experiência na neve com a família foi em 
2004, quando foram a uma estação de 
inverno argentina – Chapelco. “Tiago tinha 
então dois anos e, assim como os pais, 
teve de frequentar uma escolhinha de 

esqui”. A partir daí surgiu a paixão. Uma 
paixão pela neve, pelo prazer inigualável 
de esquiar mundo afora. 

As férias seguintes sempre foram 
passadas nas estações de inverno. “A 
segunda escolha foi a de Big White, no 
Canadá, a 200 km de Vancouver. Depois, 
visitamos Chillán, no Chile, aos pés das 
Cordilheiras dos Andes; no ano seguinte, 
fomos curtir o frio em Valle Nevado, outra 
bela estação chilena. Em 2007, estivemos 
pela primeira vez em Aspén, EUA”, rela-
ta. Resultado: hoje, Nei Viana, Soraya e 
o filho Tiago viajam duas vezes por ano, 
aproveitando a temporada de inverno nos 
dois hemisférios. Em 2010, enquanto o 
Carnaval explodia nas ruas de Salvador, 
estávamos esquiando nos Alpes france-
ses, mais precisamente em Courchevel”, 
completou.

O sonho de passar Ano-Novo em 
Nova York! 

O prazer de viajar abraça inúmeras 
possibilidades, muitas delas beirando 
momentos mágicos inesquecíveis. Quem 
pode imaginar, por exemplo, estar em 
Salvador num calor de quase 40º e, de 
repente, aparecer numa Nova York cober-
ta de neve e com temperaturas abaixo 
de zero? Pois é. Isto pode acontecer facil-
mente graças à magia do transporte aé-
reo. Uma viagem dessa para os Estados 
Unidos pode representar a realização de 
um sonho, como revela a advogada tra-
balhista Juliana Cabral.

“Para mim, conhecer Nova York sem-
pre foi um sonho”, diz. E por que logo no 
inverno? “Por dois motivos: o primeiro por-
que, como advogada, só saio de férias na 
época em que a Justiça do Trabalho está 
em recesso (20/12 a 06/01). Segundo, 
para aproveitar o Réveillon, que é muito 
bonito por lá, além de adorar lugares que 
nevam”. Ela afirma ainda que chegou a 
NY no dia 27/12 e ficou até 01/01, quando 
embarcou para Orlando para conhecer os 
parques da Disney.

Revela também que não viajou de ex-
cursão, preferindo adquirir o pacote pelos 
sites na internet. “Fui pela TAM  e fiquei 
hospedada bem próximo à Times Squa-
re, a cerca de 1.000m”, detalha Juliana. 

Ela conta mais: “A viagem não foi muito 
em conta, pois à época a cotação do dó-
lar estava um pouco alta, mas é um in-
vestimento que sempre vale à pena fazer. 
Viajei com meu filho e ele ficou apaixona-
do por NY. Até mesmo porque ele ainda 
não tinha conhecido a neve e logo no dia 
em que chegamos, começou a nevar. 
Está louco para voltar lá. Eu também”.

Outra coisa,  como é trocar o calorzão 
de Salvador pelo friozão do Hemisfério 
Norte? Para Juliana, trata-se de uma ex-
periência maravilhosa. “Mas é importante 
lembrar que quem viaja para uma metró-
pole como Nova York, em pleno inverno, 
tem que ir preparado, pois é um gelo, de 
doer nos ossos. É tudo diferente! Temos 
de usar roupas mais grossas e pesadas, 
senão não dá para suportar.Teve um dia 
em que a temperatura baixou tanto que o 
rosto da gente ficou todo vermelho e com 
a sensação de queimação. Tive de voltar 
correndo para o hotel para me aquecer 
um pouco”.

Juliana Cabral reconhece que foi 
uma experiência e tanto. “A cidade é 
linda e adorei ter conhecido o Museu 
da História Natural e ver a queima de 
fogos no Réveillon e a bola da Times 
Square. Como advogada, passo o ano 
inteiro vivendo em cima de prazos, 
audiências, horários, telefone, sendo 
necessário relaxar e tirar umas férias 
de vez em quando”, finalizou.Nei Viana com sua família de férias no gelo. 

Juliana Cabral e seu filho em NY

Dicas para o marinheiro de primei-
ra viagem, ou seja, quem vai se iniciar 
nas ar tes do espor te de  inverno:

Roupa básica – Tem de ser es-
pecial, roupa que proteja do frio, ge-
ralmente são impermeáveis, para não 
molhar e que tem sempre uma segun-
da pele, tipo térmica, que retem o ca-
lor do corpo;

Botas especiais – São calçados 
pesados, especialmente feitos para 
manter os pés protegidos do frio. Cui-
dado para manter o equilíbrio;

Esquis – Estes equipamentos es-
tão muito ligados ao peso e altura da 
pessoa e tipo da neve. Para a neve 
mais fofa, o esqui deve ser um pouco 
mais largo... e a altura do esqui deve 
ser sempre até o queixo;

Bastões --  Ser vem para impulsio-
nar e de cer ta forma para manter o 
equilíbrio na hora de esquiar;

Capacetes – Parecido com os de 
motociclistas, embora sejam mais le-
ves, ser vem para proteger de quedas 
ou choques com outros esquiadores;

Óculos especiais – Tem a van-
tagem de proteger os olhos da lumi-
nosidade, pois a neve com o sol da 
montanha joga muita luz;

Snowboard --  É a prancha única, 
como se fosse uma prancha de skate, 
para deslizar na neve, muito utilizada 
pelo pessoal que está começando a 
esquiar;

Snowbob – É uma prancha na 
qual você vai descendo ladeira abaixo 
na neve, esquiando sentado. Os bra-
sileiros, claro, apelidaram o snowbob 
de “Sky bunda”;

Equipamentos
básicos para a 

aventura na neve
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Frustradas as tentativas de negocia-
ção da comissão formada pela OAB-BA, 
ABAT, TRT5, AMATRA5 e Sindijufe-BA 
para tratar sobre a greve dos servidores 
federais da Justiça do Trabalho do Esta-
do da Bahia e face o descumprimento 
da Resolução Administrativa 22/2010 e 
dos compromissos assumidos na mesa 
de negociação, pelo Sindijufe-BA, a Or-
dem dos Advogados do Brasil – Secção 
Bahia e a Associação Baiana dos Advo-
gados Trabalhistas (ABAT) ajuizaram, no 
dia 8 de agosto, ação na Justiça Federal 
requerendo a declaração de ilegalidade 
e abusividade da greve dos referidos 
servidores e sua imediata suspensão, 
com o retorno da totalidade dos mesmo 
ao trabalho regular, sob pena de paga-
mento de multa. 

A greve começou em 1º de junho 
e vem causando graves prejuízos aos 
advogados e à sociedade de maneira 
geral. Como pedido alternativo, foi requi-
rido o cumprimento imediato da Resolu-
ção Administrativa editada pelo TRT5 e 
que determina um contingente mínimo 
de 60% dos funcionários durante a para-
lisação. A ação foi sorteada para a 11ª 
Vara Federal e deverá ser apreciada em 
caráter de urgência, já que houve solici-
tação de tutela antecipada. 

O Tribunal de Justiça da Bahia concordou com a proposta feita pela OAB-BA para a criação de uma Comissão Permanen-
te, integrada por magistrados, advogados e representantes do Ministério Público e dos servidores do Judiciário, para debater 
e buscar soluções para a grave crise do Poder Judiciário baiano. A boa notícia foi dada pessoalmente pela Presidente Telma 
Brit to durante o encontro realizado no dia 12 de julho com o Presidente Saul Quadros. 

OAB
NOTÍCIAS

OAb-bA e AbAT ajuízam ação de 
ilegalidade e abusividade da greve 

na Justiça do Trabalho da bahia

TJ-bA concorda com a proposta da Seccional pela criação de 
comissão para debater crise no Judiciário baiano

Pela inclusão dos 
problemas do 
Judiciário baiano no 
‘Agenda bahia’

A OAB-BA encaminhou ofício ao 
Governador Jaques Wagner propondo 
a inclusão do debate sobre os graves 
problemas vivenciados pelo Poder Ju-
diciário Estadual no protocolo ‘Agenda 
Bahia’. No documento, o Presidente 
Saul Quadros pontua que o Poder Ju-
diciário da Bahia “tem vivenciado uma 
crise nunca registrada em seus 400 
anos, fruto do acúmulo de problemas 
não resolvidos, que estão praticamente 
a inviabilizar a prestação jurisdicional 
compatível com a que se espera de um 
Estado Democrático de Direito”. 

A Seccional sugeriu, ainda, criação 
de uma Comissão Permanente, inte-
grada por magistrados, advogados e 
membros do Ministério Público, de ser-
vidores do Judiciário e de representan-
tes dos demais poderes e da Defenso-
ria Pública, com o objetivo de colaborar 
na efetivação de uma prestação juris-
dicional compatível com o Estado De-
mocrático de Direito e buscar soluções 
para esta grave crise.

Espaço reservado para Anúncio

“Os advogados não suportam mais 
tanta paralisação no Poder Judiciário, seja 
no Estadual, seja na Justiça do Trabalho, 
Eleitoral ou na Justiça Federal propria-
mente dita, e se opõem vigorosamente 
ao descumprimento do dever daqueles 
servidores públicos para com os jurisdi-
cionados. Urge medida rápida para se 
pôr termo a tal comportamento”, criticou 
o Presidente da OAB-BA, Saul Quadros. 
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OAB
EVENTOS

Receber a carteira de advogado ou 
de estagiário da OAB-BA é um momento 
muito importante na vida profissional, seja 
do recém-formado, seja do estudante 
de Direito. É a porta de entrada para a 
Casa do Advogado, onde ele terá suas 
prerrogativas defendidas no exercício de 
sua profissão e o apoio institucional da 
classe. 

Por isso mesmo, a OAB-BA faz ques-
tão de organizar solenidades, contando 
com convidados importantes e, sempre 
que possível, mais de um diretor da enti-
dade. Além disso, o evento conta com a 
presença de amigos e familiares, grandes 
apoiadores da empreitada acadêmica e 
profissional. Ao todo, de abril deste ano 
ao final de julho, já foram entregues 1.254 
carteiras, entre as de estagiários (656) e 
novos advogados (598). Confira abaixo:

Iniciando as comemorações ao Dia do Advogado, a OAB-BA promoveu no 
dia 05/08 um Workshop Internacional sobre Mobilidade Urbana e Cidadania 
de Salvador. O evento, que reuniu especialistas latino-americanos para debater 
projetos de mobilidade para capital baiana por par te de técnicos dos governos 
estadual e municipal e seus impactos na sociedade, lotou o auditório da Sec-
cional. 

Dentre os palestrantes estiveram a Diretora da Divisão da América Latina da 
UITP (União Internacional de Transpor tes Públicos), Eleonora Pazos, a Diretora da 
Associação Brasileira de Transpor te Público (ANTP), Valeska Peres, o Diretor da 
Associação Nacional das Empresas de Transpor te Urbano (NTU), Marcos Bicalho, 
e o Diretor Geral da Transmilênio, Fernando Paez, que falou sobre a moderniza-
ção do sistema de transpor te na Colômbia. 

O evento também contou com a par ticipação do Deputado Estadual J. Car-
los, dos Vereadores Jorge Jambeiro e Geraldo Junior, do representante da Secre-
taria de Planejamento do Estado, Antonio Alber to Valença, do Superintendente 
do Sindicato das Empresas de Transpor tes de Passageiros de Salvador (SETPS), 
Horácio Brasil, do Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Manoel Machado 
Filho, entre outros.

mais 598 carteiras a 
novos advogados 

70 anos do TRT5 

Especialistas internacionais debatem mobilidade 
urbana e cidadania em Salvador 

O Diretor Tesoureiro da OAB-BA, Ari 
Moreira, representando a Seccional, 
par ticipou, dia 13 de maio, da aber tura 
do Seminário dos 70 anos da Justiça 
do Trabalho na Bahia, na sede do TRT 
5ª região, em Nazaré. O evento foi diri-
gido pela Desembargadora Ana Lúcia 
Bezerra Silva, Presidente do Tribunal. 
Foi apresentado um histórico da Jus-
tiça Trabalhista na Bahia, que também 
prestava serviços ao Estado de Sergi-
pe até início dos anos 90. 

Espaço reservado para Anúncio

06.04 - Estagiários: 100
12.04 - Estagiários: 66
14.04 - Novos Advogado: 220
19.04 - Estagiários: 88
06.05 – Estagiários: 87
20.05 - Estagiários: 67
31.05 - Novos Advogado: 103
16.06 - Estagiários: 81
30.06 - Novos Advogado: 82
15.07 – Estagiários: 85
26.07 – Estagiários: 82
28.07 – Novos Advogados: 193
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DEbATE

Salvador aprova lei que proíbe 
uso de sacolas plásticas 

A decisão divide opiniões de advogados e não se sabe como o consumidor 
vai reagir ao uso das sacolas oxi-biodegradáveis, pelas quais terão de pagar. 

A vantagem das novas embalagens é que sofrem uma degradação mais 
rápida do que as comuns

Salvador está a um passo para inte-
grar o grupo das capitais que já sancio-
naram uma lei de proibição do uso de 
sacolas plásticas em estabelecimentos 
comerciais. O Projeto de Lei nº 153/2011, 
aprovado no dia 17 de maio de 2011, 
na Câmara de Vereadores de Salvador, 
obriga a substituição das sacolas pe-
las oxi-biodegradáveis. Para entrar em 
vigor, só falta o Prefeito João Henrique 
sancionar a lei. Caso aprovada, os co-
merciários terão prazo de um ano para 
se adequarem.

Vale lembrar que a lei Federal 
9.605/98 comina as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente. 
As leis municipais que proíbem o uso 

ou venda deste modelo atual de sa-
colas estão pautadas nas respectivas 
sanções previstas nesta legislação. As 
sacolas oxi-biodegradáveis são emba-
lagens que sofrem uma degradação 
mais rápida do que as comuns. Elas 
têm na sua composição um aditivo quí-
mico que acelera a degradação, atra-
vés da oxidação rápida pela luz e calor. 
Com todo esse processo, é mais fácil 
a biodegradação das embalagens por 
micro-organismos. As sacolas comuns 
podem levar até um século para se-
rem degradadas, prejudicando assim o 
meio ambiente.

É isso que defende o advogado 
Hugo Valverde, membro da comissão 
de Meio-Ambiente da OAB-BA. “Esta 

nova sacola dura cerca de 18 meses 
para se decompor totalmente. Com a 
inserção deste novo modelo que utili-
za uma matéria-prima menos poluen-
te, por assim dizer, estamos prevenin-
do uma série de impactos ambientais, 
como a poluição dos rios, mares, córre-
gos e até mesmo a decomposição dos 
grandes lixões que temos espalhados 
pela região metropolitana, que se tor-
nará mais rápida e menos impactante”, 
explica.

Embora tenha uma grande impor-
tância ambiental, a proibição do uso de 
sacolas plásticas virou alvo de debates 
entre os consumidores. A aplicação da 
nova lei, como forma de consciência 
ecológica, pesará no bolso do consu-
midor. Além de gastar dinheiro com 
suas compras, o cliente terá que pagar 
pela sacola oxi-degradável. De acordo 
com o advogado Jorge Miranda, cada 
sacola custará entre 10 a 19 centavos. 
“Como tudo nesse país, será repassa-
do onerosamente para o consumidor”, 
completa.

Outra alternativa é a utilização das 
ecobags. Algumas grandes capitais do 
Brasil como Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Cuiabá já aprovaram 
a lei de incentivo do uso desse item. A 
grande vantagem das ecobags é que 
elas podem ser reutilizadas inúmeras 
vezes. O consumidor deve levar consi-
go as sacolas todas as vezes que for 
fazer compras. Mas e se ele esquecer 
ou estiver na rua, desprevenido, e pre-
cisar fazer compras de urgência? “A 
ideia é incentivar todos a levarem suas 
próprias sacolas retornáveis – as eco-
bags – ou carrinhos e sacolas de feira. 
Mas para quem os esquecer em casa 
ou já estiver na rua, haverá apenas 
uma alternativa, qual seja: pagar pe-
las sacolinhas ou o preço das mesmas 
será ‘embutido’ no custo dos produtos”, 
aler ta Miranda.

Já Hugo Valverde pensa de outra 
forma. “Na verdade, os consumidores, 
que são os destinatários indiretos des-
ta nova lei, não têm por que fazerem 

qualquer objeção ao uso das sacolas 
Oxi-biodegradáveis, haja vista que elas 
não alteram os hábitos e cotidiano dos 
mesmos. Elas representam a mesma 
praticidade das sacolas plásticas, ten-

do efeitos diferenciados apenas no que 
concerne à preservação ambiental”, 
afirma. É cer to que tem muito que dis-
cutir sobre o tema. Com a diminuição 
de sacolas plásticas, serão menos ci-
dades inundadas por conta de lixos jo-
gados em rios e bueiros. Grande par te 
da população entende a necessidade 
de proteger o meio-ambiente, mas será 
difícil fazê-la mudar compor tamentos e 
aceitar pagar por isto. Para a aplicação 
desta lei em Salvador, será necessá-
rio estudar alternativas para estimular 
a população para um consumo cons-
ciente. Uma sugestão seria conceder 
descontos no valor total das compras 
para aqueles clientes que utilizarem ou-
tras opções de sacolas. Será que isso 
pega?

Hugo Valverde

Jorge Miranda
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OAB
EVENTOS

O Presidente da OAB-BA, Saul 
Quadros, recebeu no dia 20 de julho 
a Comenda Ministro Coqueijo Costa, 
da Ordem do Mérito Judiciário do Tra-
balho da Bahia, uma homenagem do 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª. 
Região – Bahia (TRT-BA), no grau de 
Grande Oficial. A solenidade foi rea-
lizada no Salão Nobre do Palácio da 
Reitoria da UFBA, sob a condução da 
Presidente do TRT-BA, Desembarga-
dora Ana Lúcia Bezerra Silva, e contou 

A advogada Eliasibe Simões, Pre-
sidente da Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente da OAB-BA, 
par ticipou no dia 13/07 do Seminário 
“21 anos do ECA e agora, para onde 
vamos?”, promovido no Teatro Sesc-
-Senac do Pelourinho. Na opor tunida-
de, a advogada pontuou a necessi-
dade de se dar maior efetividade às 
normas previstas no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. Ela também lem-
brou a impor tância da cobrança a ser 
feita por entidades quanto à implanta-
ção de políticas públicas anunciadas 
pelos Governos Estadual e Federal, 
em especial referente à criação de 
uma Secretaria da Criança e do Ado-
lescente, prometida pelo governador 
Jacques Wagner em junho último na 
assembleia intinetante do CONANDA.  
A advogda ainda defendeu a implan-
tação de escola em turno integral e a 
ampliação das creches no município 
de Salvador.

Presidente Saul Quadros recebe 
Comenda ministro Coqueijo Costa 

OAb-bA participa de 
seminário sobre os 21 
anos do ECA

com a presença de diversos magis-
trados, advogados, juristas, autorida-
des e familiares. A honraria, criada em 
2003 e que traz o nome do jurista, 
magistrado, professor, jornalista e mú-
sico Carlos Coqueijo Torreão da Costa, 
agraciou, nos graus Grã Cruz, Grande 
Oficial, Comendador e Oficial, 54 pes-
soas e entidades da sociedade civil 
que tenha contribuído com a Justiça 
do Trabalho na Bahia ao longo desses 
70 anos.

Espaço reservado para Anúncio

Integrantes da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-BA participaram, dia 
15 de junho, do lançamento do Comi-
tê Baiano pela Verdade, no auditório do 
Conselho de Cultura da Bahia, no Palácio 
da Aclamação, Campo Grande. O objeti-
vo do comitê é pedir apoio aos Deputa-
dos Federais e Senadores da Bahia para 
a criação da Comissão Nacional da Ver-
dade, cujo Projeto de Lei está no Congres-
so Nacional há um ano e ainda está sem 
data prevista para ser votado.

Além da participação da Seccional, 
o comitê é formado pelo Grupo Tortura 
Nunca Mais, Coordenadoria Ecumênica 
de Serviços (CESE), Arquidiocese de Sal-
vador e Centro de Estudos Vitor Méier. A 
Secretária Nacional de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário, marcou presença ao 
evento.

Na semana do Advogado, a ESAD promoveu nos dias 8 e 9 de agosto curso sobre 
Advocacia nos Tribunais, ministrado pelos professores Rafael Freitas Machado e Yuri 
Ubaldino Soares. Os participantes receberam certificado com carga horária de 6 horas. 

Lançado o Comitê 
baiano pela Verdade 

Curso sobre Advocacia nos Tribunais
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Palestra sobre o futuro das Sociedades
de Advogados

Cursos da ESAD para o segundo semestre

CAD atende mais de 14 mil advogados no 
primeiro semestre de 2011

Exame de Ordem 
em debate

Em concorrida palestra promovida 
pela Comissão de Sociedade de Ad-
vogados da OAB-BA e Centro de Es-
tudos das Sociedades dos Advogados 
(CESA), dia 4 de maio, a advogada e 
consultora Lara Selem, especialista em 
Planejamento Estratégico, Composi-
ção Societária e Gestão de Pessoas 
na Advocacia, tratou de temas atuais 
como mercado jurídico, pilares da ges-
tão de escritório e futuro das socieda-
des de Advogados.

A advogada paranaense Lara Se-

A ESAD (Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes) divulga a programa-
ção de cursos para o segundo semestre de 2011. A turma mínima para realiza-
ção dos cursos é de 20 alunos. 

Para mais informações, acesse o site www.oab-ba.org.br.

lem iniciou sua palestra com uma per-
gunta: como o sócio de uma Socieda-
de de Advogado pensa e enxerga o 
seu escritório a cur to, médio e longo 
prazos? Para ela, esse é o primeiro 
passo para se conquistar uma gestão 
de qualidade, observando o próprio 
negócio diariamente e percebendo 
as opor tunidades e ameaças internas 
e externas. “É preciso mudar o pen-
samento de todos os envolvidos nos 
escritórios para ir além da agenda da 
semana”, recomendou. 

Seminário avalia 
promoção da Igualdade 
Racial na sociedade 
contemporânea

Debate sobre padrões de sistemas eletrônicos 
nos Tribunais 

A comissão de Promoção da 
Igualdade Racial (COMPIR) da 
OAB-BA promoveu, dia 26 de maio, 
o Seminário “Igualdade Racial na 
Educação, Saúde, Pol í t ica, Justi-
ça e Trabalho”. O evento, dir igido 
pela presidente da Comissão, Eu-
nice Gomes, foi uma homenagem 
ao 13 de Maio de 1888, data da 
assinatura da Lei Áurea, pela Prin-
cesa Isabel, que pôs f im à escravi-
dão no país . 

O Secretário Municipal da Re-
paração, Ailton Ferreira, discutiu 
a igualdade no mercado de tra-
balho, lembrando que “a taxa de 
desemprego de negros é superior 
a dos brancos, independente da 
faixa etária”. Pela tarde, o evento 
contou com a par ticipação da mé-
dica e membro do Comitê Nacional 
da Saúde Integral da população 
negra do Ministér io da Saúde, Da-
miniana Pereira de Miranda, que 
falou sobre a saúde da população 
afro-descendente e o SUS (Sistema 
Único de Saúde). Já o Presidente 
do Instituto Brasileiro da Diversi-
dade, prof . Hélio Santos, fez pa-
lestra sobre a “Educação Funda-
mental nas Escolas Públicas” e o 
movimento negro para apoiar as 
cotas para afro-descendentes uni-
versitár ios .

O  CAD (Centro de Atendimento ao Advogado), localizado no segundo andar do 
Fórum Ruy Barbosa, atendeu 14.275 advogados até o final de julho de 2011. O levanta-
mento, solicitado pela Seccional, apontou o número mensal de advogados que foram 
atendidos no local: em janeiro, foram 1.701; em fevereiro, 2.518; em março, 1.796; em 
abril, 1.911; em maio, 2.106; em junho 2.024 e em julho, 2.219.

Inaugurado em agosto de 2009, o objetivo do CAD é oferecer suporte aos advoga-
dos que comparecem ao Fórum para audiências. O espaço dispõe de uma moderna 
e confortável estrutura, com nove salas de atendimento com computador, sala de con-
sulta processual, wifi (internet sem fio), sala de reunião, biblioteca, além de uma sala 
de descanso.

A Comissão Especial de Informática Jurídica da OAB-BA trouxe à Salvador, dia 17 
de maio, o advogado mineiro e especialista em Direito e Tecnologia da Informação, 
Alexandre Atheniense, para uma palestra sobre práticas processuais por meio eletrô-
nico. O advogado discorreu sobre a necessidade de padrões – as práticas diferentes 
para o mesmo fim nos tribunais --, destacando que as mudanças tecnológicas na 
Justiça brasileira já estão acontecendo e não têm volta. E avisou: “O advogado que 
não acompanhar essas transformações ficará para trás e terá prejuízos”. Ele criticou, 
inclusive, o atraso das faculdades de Direito, que continuam ensinando a prática pro-
cessual no papel, quando o processo eletrônico já é uma realidade. 

No dia 26/07, o Presidente da OAB-
-BA, Saul Quadros, e os Presidentes das 
Comissões de Exame de Ordem, Chris-
tianne Gurgel, e de Ensino Jurídico, Luis 
Carlos Monteiro Laurenço, se reuniram 
com representantes de Faculdades de 
Direito de todo o Estado para debater 
o Exame de Ordem. Na oportunidade, 
ficou definido que seria formada uma 
pequena comissão para a elabora-
ção de um documento mútuo para ser 
apresentado ao Conselho Federal acer-
ca do Exame de Ordem, com um diag-
nóstico local e sugestões de alterações 
do certame. 

Dentre os principais pontos levanta-
dos, estão a defesa pela realização do 
exame apenas por bacharéis em Di-
reito, ficando vetada a participação de 
estudantes; a necessidade de melhorar 
a comunicação externa dos resultados 
pelo Conselho Federal e pela instituição 
responsável pelo certame, a fim de evi-
tar interpretações errôneas; a co-partici-
pação das faculdades e universidades 
no processo de inscrição, para que seja 
comprovada a veracidade dos dados 
cadastrais dos candidatos; a reavalia-
ção do papel da Comissão Seccional 
de Exame de Ordem; dentre outros. 

Embora seja um tema polêmico, o 
encontro foi bastante tranquilo e con-
seguiu unificar as opiniões de todos os 
participantes, em uma clara demons-
tração de que tanto a OAB-BA como as 
Instituições de Ensino da capital e do 
interior buscam um resultado comum 
pela melhoria do Exame de Ordem. 
Todos os coordenadores participantes 
elogiaram a iniciativa da OAB-BA pela 
convocação do encontro e a abertura 
do debate sobre o tema. 

OAB
EVENTOS

Custeio Previdenciário - 23/08 a 20/09
Cálculos Trabalhistas - 10/09 a 22/10 
Direito Ambiental - 13/09 a 22/11
Oratória e Contra-Argumentação - 19/09 a 24/10
Recursos Trabalhistas - 12 a 28/09
O Processo Administrativo Disciplinar e a Sindicância – 
Teoria e Prática – Leis 8112/90 E 9874/99 - 10/09 a 01/10
Atualizações em Direito Penal e Processual Penal - 08 a 29/10
Teoria Geral dos Recursos Cíveis - 05 a 19/11
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A arte de     criar
na cozinha

Mesmo com as atribuições do dia-a-dia, 
advogados atuantes no mercado gostam de 
separar um tempinho livre para se dedicar ao 
hobby de deixar a imaginação fluir na cozinha
e criar suas del ícias.

GOuRmET
TEMPO LIVRE

Ingredientes:
- 400 g de camarões cinza limpos 
(sem cabeças e descascados)

- 3 xícaras de chá de arroz branco 
ou arbóreo

- 1 taça de vinho branco seco

- 1 cubo de caldo de camarão

- 1 cebola grande picada (separe em 
2 porções)

- Cheiro verde picado

- 1 ramo de coentro para decorar

- 2 colheres de extrato de tomate ou 
polpa de tomate

- 3 a 4 dentes de alho amassado 
(separe em 2 porções)

- 2 colheres de sopa de azeite

- 1 colher de sopa de manteiga

- Suco de 1 limão

- Sal e pimenta do reino a gosto

Ingredientes:
- 1 pacote de fet tuccine

- 1 lata de milho verde

- 200 g de manteiga

- 2 dentes e meio de alho

- 200 g de presunto picado

- 1 lata de creme de leite

- Sal a gosto

Risoto de camarão

fettuccine ao 
molho branco

Receitas de 
família: tradição e 
sabor lado a lado

Modo de preparo:
Depois de limpos, escorra os camarões e 
tempere-os com sal e pimenta do reino a 
gosto, reserve por 15 minutos. Enquanto isso, 
faça o arroz. Coloque a manteiga e uma col-
her de sopa de azeite na panela. Refogue 
parte da cebola e acrescente parte do alho 
amassado e misture o arroz fritando-o muito 
bem. Coloque a taça de vinho até reduzir 
um pouco de volume. Em seguida, adicione 

Modo de preparo:

O primeiro passo é cozinhar o fettuccine 
al dente. Em uma panela separada e em 
fogo baixo, doura o alho na manteiga 
para, em seguida, refogar a massa. 
Depois, acrescenta o presunto, milho 
verde e creme de leite. Na hora de servir, 
queijo parmesão ralado para completar o 
sabor.

de 15 anos, é a que mais costuma fazer. 
Ele começou a tomar gosto pela cozinha 
ainda na adolescência, quando cozinhava 
para seus irmãos, e não parou mais 
de se aprimorar. “A última culinária que 
aprendi foi a japonesa, em uma viagem 
que fiz a São Paulo”, conta.
Para Israel Muniz, cozinhar é uma 
higiene mental. “Tenho vontade de um 
dia estudar gastronomia por hobby”. Na 
hora de passar a receita, sendo ela de 
família ou não, ele não se importa – só 
não revela os segredos e truques que 
aprendeu com sua experiência. “Toda 
receita tem um segredinho que você não 
conta. É o chamado pulo do gato. Assim, 
no momento de incrementar, vai de cada 
um”, completa.

Cozinhar é prazeroso para quem gosta e melhor ainda quando isso se torna uma 
tradição de família. Sem dúvida, o interesse pelos encantos da gastronomia pode 
ser despertado apenas através do convívio com quem entende de cozinha. É 
o caso da advogada Nícea Diógenes, que prepara com prazer as receitas que 
aprendeu com sua mãe, Ada Diógenes. “A minha preferida é um fettuccine ao 
molho branco que já faço há uns 17 anos”.
A advogada costuma cozinhar para os amigos e para a família. Quando o prato 
principal é esta receita passada por sua mãe, o almoço ou jantar é sempre um 
sucesso. “Todos adoram e fazem a maior festa! Além de ser muito simples de 
ser fazer e muito gostosa.”, conta com entusiasmo. A pedidos, Nícea Diógenes 
já chegou a passar a receita do fettuccine para alguns amigos e parentes que 
provaram e aprovaram o prato – e assim a delícia de Dona Ada vai passando a 
diante. 
O advogado Israel Muniz também carrega em seu repertório na cozinha algumas 
receitas de família. Um risoto de camarão, que aprendeu com a tia Janira, há cerca 

água fervendo suficiente para cobrir o arroz, 
sobrando mais ou menos dois dedos a mais 
do que o arroz no fundo da panela. Coloque 
pouco sal. Cozinhe em fogo baixo até que toda 
água seque. Retire do fogo e deixe a tampa 
da panela aberta. Numa frigideira bem grande, 
que caiba todo o camarão (e depois o arroz), 
refogue cebola e acrescente o restante do alho 
até dourar e então coloque todo o camarão 
até ficar rosa e adicione o cheiro verde, o ex-
trato de tomate e o cubo de caldo de camarão, 
previamente dissolvido em uma xícara de chá 
de água. Adicione um pouco mais de água, 
para que tenha molho suficiente para enco-
brir o camarão na frigideira. Cozinhe em fogo 
baixo até reduzir um pouco de volume. Acres-
cente o arroz e misture bem com movimentos 
suaves para não espedaçar o arroz e nem os 
camarões. Por fim, decore com coentro.
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Espaço reservado para Anúncio

Segue abaixo listagem com as sociedades de 
advogados que contribuiram voluntariamente no 
exercício de 2010.

1717/2009    ABREU, MAJDALANI E QUADROS ADVOCACIA, CONSULTORIA E
                     PROJETOS JURIDICOS
1401/2005    ADILSON AFFONSO DE CASTRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
694/2000    ADVOCACIA MAURÍCIO VASCONCELOS
857/2001    ADVOCACIA ORLANDO KALIL FILHO
633/99-SI    ADVOCACIA PROFº. CESAR DE FARIA JUNIOR S/C
1627/2008    ADVOCACIA TAVARES NOVIS
1302/2004    ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
1494/2007    ADVOGADOS FERRO, FREIRE E FILGUEIRAS ASSOCIADOS
12/1976         AILTON DALTRO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1657/2008    ALBUQUERQUE PINTO ADVOGADOS
03/73-SI        ALOÍSIO MAGALHÃES FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1735/2009    AMOÊDO & CARVALHO ASSESSORIA JURÍDICA
834/2001    ANDRÉ LUIZ DUARTE TEIXEIRA ASSESSORIA JURÍDICA
626/99-SI    ARAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1779/2009    ARAUJO PINTO ADVOCACIA
1018/2002    ARY MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
18/1978        AZEVEDO, BARRETO & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1687/2009    BADARÓ ALMEIDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
987/2002      BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1063/2002    BARBOSA DANTAS CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA
1603/2008    BASTOS,  PERDIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
1300/2003    BEHRMANN RATIS ADVOGADOS
1652/2008    BOULLOSA & MONTEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA
1431/2006    BRANDÃO, CUNHA E ORGE ADVOCACIA E CONSULTORIA
197/94-SI     BRANDI, VIANA E BRITTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
159/92         BRITO CUNHA ADVOGADOS
1716/2009    BUNCHAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS
1362/2005    CAJADO DE MENEZES ADVOGADOS
1486/2006    CALHEIRA & GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
669/99-SI    CÂMARA RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
686/2000    CANDIDO SÁ & ADVOGADOS ASSOCIADOS
399/97-SI      CARLOS EDUARDO VILARES BARRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
1003/2002    CARLOS NICACIO E ASSOCIADOS ADVOCACIA S/C
1684/2008    CARRILHO ROSA ADVOCACIA EMPRESARIAL E CONSULTORIA
882/2001      CASTELO E THYERS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1353/2005    CASTRO E CASTRO ADVOCACIA E CONSULTORIA
1757/2009    CERQUEIRA E CRUZ-ADVOGADOS ASSOCIADOS
1141/2003    CEZARINO E NOVAES - ADVOCACIA E CONSULTORIA MUNICIPAL S/C
1710/2009    CHAVES & CHAVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1513/2007    CLAUDETE KRAMEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS
339/97-SI    CORDEIRO E LUCATELLI ADVOGADOS S/C
623/99-SI    COSTA E DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
707/2000    COSTA PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
606/99-SI    CRISTO PONTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS
1456/2006    DAMASCENO & MARQUES ADVOCACIA
719/2000    DEIRÓ E TEIXEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
467/98-SI    D’EL REI ADVOGADOS
1826/2010    DIAS & MEIRELES ADVOGADOS ASSOCIADOS
1400/2005  DOMINGOS REQUIÃO ADVOGADOS
393/97-SI     EDIVALDO ARAÚJO E ADVOGADAS ASSOCIADAS S/C
318/96-SI      ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALBÉRICO CASTRO
79/88          ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA AURÉLIO PIRES
1547/2007    ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DURVAL RAMOS NETO
505/99-SI    ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NÓVOA, BRAGA & RAMOS
72/87           ESCRITÓRIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO CARLOS ARAPONGA
1390/2005    EVERALDO GONCALVES DA SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
90/89           F. BASTOS ASSESSORIA JURÍDICA
1832/2010     FARIAS & LENINE ADVOGADOS ASSOCIADOS
1571/2008    FERNANDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1578/2008    FERRAREZE E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
649/99          FIEDRA ADVOCACIA EMPRESARIAL
1499/2007    FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS

1616/2008    FREITAS E FREITAS ADVOGADOS
1105/2003    G. GOMES DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1427/2006    GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
838/2001      GARCIA LANDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
65/86-SI       GASPAR, MONTE E GASPAR - ADVOGADOS ASSOCIADOS
95/89-SI       GOMES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
622/99-SI     GONÇALVES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1746/2009    GOUVÊA & GOUVÊA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
183/93          GUIMARÃES E MEIRELES - ADVOGADOS ASSOCIADOS
390/97-SI     GUIMARÃES LIMA & BULLOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1825/2010     GUSMÃO ANDRADE ADVOGADOS
202/94-SI     HECKEL AMÂNCIO COSTA, ADVOGADOS E CONSULTORES 
                     ASSOCIADOS S/C
1126/2003     HUMILDES, PINHEIRO, LOPES, ROSA & CARIBÉ ADVOGADOS
1021/2002    J. PIRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1006/2002    JADYR BARROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1514/2007    JOAQUIM  CAIRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
203/94-SI    JOAU BASTOS LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
1442/2006    JOSÉ CARNEIRO ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
953/2002      LACERDA, MATTEI E BULHÕES - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1630/2008    LEAL & BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS
1599/2008    LEAL & LEAL ADVOGADOS
796/2000      LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
600/99-SI     LINS E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1824/2010     LUIZ ROMANO & NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS
840/2001     MARCHI VIVAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1395/2005    MARQUES HYGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1007/2002    MENDONÇA E ASSOCIADOS - ADVOGADOS S/S
818/2001       MENEZES, MUTTI E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
1479/2006    MIRANDA & VELOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1388/2005    MOACIR GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
784/2000     MONTEIRO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1337/2004    MOTTA LEAL & BAHIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
920/2001      NAJAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
1820/2009    NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
799/2000    NIZALVA MARIA CHRISOSTOMO S/C- ADVOGADOS
1814/2009    NOGUEIRA & PEDROSA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S
1036/2002    NOGUEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
107/90          NOGUEIRA REIS ADVOGADOS
1449/2006    NOVAS ADVOCACIA E CONSULTORIA
32/81-SI        NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1166/2003    O’DWYER ADVOGADOS ASSOCIADOS
947/2002    OLIVEIRA, GARCIA E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1823/2010    PALMEIRA, JEZLER E REQUIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
340/97-SI    PAULO LOBO, LEAL & LOBO  ADVOGADOS
1558/2008    PAULO ONETY ADVOCACIA
125/90         PESSOA E PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS
391/97-SI    R. MACÊDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
757/2000    REIS E REIS ADVOGADOS
1064/2002    REIS, GUERREIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
1391/2005    RENATO ARAGÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1086/2003    REZENDE AMORIM ADVOGADOS S/S
148/91          RIBEIRO DOS SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1805/2009    RIBEIRO E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS
366/97-SI      ROMANO E ASSOCIADOS- ADVOGADOS E CONSULTORES
1640/2008    SÁ & SOARES ADVOCACIA
342/97-SI      SALES E VERÇOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
1672/2008    SAMPAIO, OLIVEIRA & ARMENTANO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1417/2006    SANT’ANA ADVOCACIA E CONSULTORIA
334/96-SI    SAUL QUADROS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1331/2004    SEBASTIAN ALBUQUERQUE, MARAMBAIA E 
                    LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
352/97-SI     SEPÚLVEDA, BRASIL E MONTAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
1368/2005    SERGIO BASTOS PAIVA E MARILENA GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1691/2009    TAKEI & ASSOCIADOS-ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
348/97-SI    TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS
1327/2004    TOURINHO E GODINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1703/2009    TRINDADE & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1724/2009    VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1488/2006    VILARES & VILARES ADVOCACIA
1706/2009    ZAVÃO & OLIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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ao prestígio profissional e à recompensa 
financeira, aspectos que muitas vezes são 
encarados pelos clientes como privilégio ge-
rado a partir do benefício de terceiros. 

Como explicar o fator “sobrecarga 
de trabalho”, que vem em segundo lu-
gar na pesquisa, com 77,9%?

A sobrecarga de trabalho na profissão do 
advogado relaciona-se à sobrecarga men-
tal, diz respeito às demandas existentes 
em função da frequência e intensidade do 
que executam. Então, quando tais deman-
das excedem a capacidade do indivíduo 
de executar certo número de atividades ou 
associa-se à superação dos limites de seus 
conhecimentos, habilidades ou aptidões. 
Até mesmo quando o indivíduo percebe a 
falta de controle sobre o trabalho ou a au-
sência de suporte social. O impacto desta 
sobrecarga sobre o advogado é significativo, 
especialmente em razão da falta de geren-
ciamento do estresse em sua vida cotidiana. 

Quais os sintomas psicossomáticos 
mais comumente associados ao es-
tresse laboral?

As reações ao estresse são físicas, psicoló-
gicas e comportamentais, variam de pessoa 
para pessoa, pois dependem de aspectos 
hereditários e comportamentais, além dos 
estressores profissionais. Mas de maneira 
geral as primeiras reações são associadas 
a dores de cabeça, desmotivação, suor nas 
mãos, desatenção, esquecimento, desleixo, 
cansaço e tristeza sem motivo aparente. 

E no caso específico dos advoga-
dos?

Trata-se de uma atividade que requer ele-
vada parcela de autoconfiança, orgulho, 
segurança e outras habilidades capazes 
de gerar sucesso profissional. Nesse caso, 
torna-se mais difícil admitir ou até perceber 
as limitações físicas ou pequenas alterações 
psicológicas que possam estar ocorrendo 
no dia-a-dia de um advogado. A teoria 
demanda-controle-suporte fundamentou a 
minha pesquisa em razão da maior parte 
desses profissionais possuírem problemas 
cardiológicos.

que ocorre em razão de fatores (estressores) 
que provocam reações de medo ou 
satisfação frente a situações cotidianas. No 
estresse laboral, estas reações derivam das 
situações de trabalho, sejam objetivamente 
ocorridas ou através da percepção do 
indivíduo. As situações de trabalho do 
advogado são permeadas diariamente 
por essas reações, seja em função da 
ansiedade, das frustrações ou da alegria 
diante dos resultados de sua dedicação 
de um longo período sobre um mesmo 
assunto.

Como interpretaria o pioneirismo 
deste estudo no Brasil?

Comecei a pesquisar sobre o assunto 
e descobri que embora no exterior haja 
significativos avanços sobre o tema (estresse 
em advogados), no Brasil, no campo da 
Psicologia, não existiam pesquisas. Por isso, 
optei por abordar este assunto em minha 
pesquisa de mestrado, entendendo que 
este é um assunto de grande relevância 
para a categoria profissional.

E o cliente causador desse estres-

se, qual seria o perfil dele?
Evidentemente, um perfil mais exigente im-
plica uma maior cobrança, mas todo cliente 
representa um desafio. Ele é a luta em prol 
dos melhores resultados. Vencer sempre, 
pois é isso que garante a satisfação do 
cliente e o desenvolvimento profissional.

Que carga de pressão seria essa 
que o cliente passaria para o seu ad-
vogado?

Embora parcela de advogados atue como 
autônoma, o que significa que não precisa 
obedecer a uma chefia imediata, muitas 
vezes o cliente sente-se patrão e quer de-
terminar o tempo e a forma de trabalho do 
advogado, quer resultado, quer respostas 
imediatas. Há de se destacar que em meio 
a esta situação se interpõe o Judiciário, ou 
seja, os prazos e resultados de um processo 
não são determinados nem pelo advogado 
nem pelo cliente. Eis uma fonte de estresse!

A falta de confiança na Justiça não 
seria um fator determinante?

Pode ser, mas a pesquisa teve como princí-
pio abordar aspectos psicológicos, na minha 
pesquisa, o contexto em que ocorre o traba-
lho foi avaliado no sentido dos impactos psi-
cológicos da profissão e não nas questões 
específicas da Justiça, que algumas outras 
pesquisas na área sociológica já aborda-
ram. O impacto dos prazos e decisões é que 
foi o principal alvo de nossa pesquisa.

Muita gente aqui na Bahia deixa de 
recorrer à Justiça contra uma empre-
sa grande e influente, por não acredi-
tar que um advogado faça prevalecer 
seus direitos. Não seria mais uma fonte 
de atritos entre advogado e cliente?

O advogado está sujeito à incompreensão 
e à ingratidão dos clientes que se sentem 
perseguidos, injustiçados, extorquidos ou vi-
lipendiados devido aos resultados de suas 
sentenças.  E isso é mais um desgaste na 
relação que acaba por gerar estresse no 
profissional. Ao longo dos anos, esse as-
pecto comprometeu significativamente a 
imagem pública do advogado  e sua carrei-
ra. Não apenas no Brasil, pesquisa da Ame-
rican Bar Association mostrou que o declínio 
público na profissão associa-se à insatisfa-
ção de cerca de 1/3 dos americanos com os 

Que interpretação faz desse per-
centual de 82,6%, num universo de 702 
advogados que participaram da pes-
quisa?

É para e pelo cliente que existe o advoga-
do. A Advocacia tem como responsabilidade 
fundamental patrocinar e pleitear os direitos 
e interesses de terceiros em juízo ou fora 
dele, assim, as demandas psicológicas da 
profissão originam-se pelo cliente e parte 
das cobranças sobre os resultados também. 
Digo parte, porque a auto-exigência e o 
perfeccionismo também são muito eleva-
dos entre esta categoria. 

Diante deste delicado problema de 
saúde que atinge a classe, que meios 
preventivos e tipos de tratamento 
(terapias) contra o estresse podem ser 
utilizados hoje? 

Esta pergunta é interessante porque é 
essencial que haja um controle do estresse 
por parte dos advogados, repare: o advogado 
é sempre chamado nos momentos mais 
conflituosos das relações humanas, nos 
dramas e sofrimentos motivados por razões 

maria de fátima:
Psicóloga

econômicas ou sociais. Como o dinheiro 
e as relações humanas tornam-se cada 
vez mais complexos, o advogado interage 
nos conflitos financeiros e familiares onde a 
Justiça e todo o processo judicial se interpõe.

E aí fica difícil fugir do estresse, 
não?

Exatamente. Não há como fugir desse 
estresse na profissão, sendo assim, 
o importante é que haja uma melhor 
administração da vida e carreira profissional. 
O melhor método para a prevenção é o 
autoconhecimento e o equilíbrio entre a 
carreira e outros aspectos da vida que 
passa não apenas pela alimentação, 
mas a vida familiar, um vínculo com a 
espiritualidade e o exercício físico. Alguns 
efetivamente necessitam de suporte 
médico ou psicológico para os problemas 
psicossomáticos da vida cotidiana.

Poderia apontar as causas especí-
ficas?

Sim. O estresse é um desequilíbrio orgânico 

Um fato no mínimo curioso. A Pesquisa da psicóloga Maria de Fátima Antunes Al-
ves Costa, do Rio de Janeiro,  mostrou que a relação advogado/cliente, antes vista como 
amigável e/ou profissional, na verdade é a maior fonte de estresse entre esses profissio-
nais. Um problema de saúde que afeta um percentual de 82,6%, num universo de 702 
advogados ouvidos. Maria de Fátima explica: “Sabemos que as situações de trabalho do 
advogado são permeadas diariamente por fatores estressantes, seja em função da ansie-
dade, das frustrações ou da alegria diante dos resultados de sua dedicação de um longo 
período sobre um mesmo assunto”, adiantou. 

Entre as situações de estresse, ela destaca “a cobrança interna em relação aos re-
sultados de um processo, a cobrança do cliente no mesmo sentido, a convivência com a 
injustiça, o sentimento de perda...”.  Tudo isso é capaz de alterar o batimento cardíaco, a 
pressão sanguínea de uma pessoa. Mestre em Psicologia Social pela Universidade Salga-
do de Oliveira, Certificada do International Stress Management Association (ISMA/BR) em 
parceria com a University of Texas, Maria de Fátima  fala aos leitores da Revista OAB-Bahia:

Pesquisa coordenada pela psicóloga carioca revelou que num 
universo de 702 profissionais do Direito, 82,6%  tiveram estresse 
por esse  motivo

OAB
ENTREVISTA

maria de fátima Antunes: 
Relação com cliente é causa maior
de estresse entre advogados

resultados da representação do advogado 
na Justiça. 

Sabe-se que perícias solicitadas 
por juízes no decorrer de uma ação 
judicial geram insatisfações e tensões 
entre as partes. Em alguns casos, os 
laudos criam insuportáveis abismos 
entre perito, advogado e cliente. O 
que acha disto?

A interseção entre a relação do cliente e do 
advogado é a Justiça e todos os trâmites 
processuais são inevitáveis na profissão, 
assim como os conflitos e as situações con-
traditórias. É necessária uma melhor admi-
nistração deste contexto internamente, e o 
gerenciamento da vida pessoal em todos os 
seus aspectos. O perfil do advogado é mar-
cado pela competitividade e pelo desejo de 
sucesso  que o torna um workaholic. São 
dois modelos que geram estresse laboral.

Fale mais das demandas psicológi-
cas e físicas que envolvem os advoga-
dos no Brasil. 

São poucas as demandas físicas em re-
lação aos advogados, ocorre em alguns 
casos o excesso de peso, o subir e descer 
escadas rapidamente ou mesmo ficar por 
muitas horas na mesma posição. Entretanto, 
as demandas psicológicas são muito mais 
significativas, o advogado trabalha integral-
mente com a mente buscando soluções, 
respostas e possibilidades. As demandas 
psicológicas partem das pressões exter-
nas, da pressão interna em função do perfil 
pessoal, das frustrações e ansiedade, do 
ambiente contraditório em que convive e da 
falta de controle sobre os resultados. 

E sobre a questão do abuso e da 
hostilidade no relacionamento advo-
gado/cliente?

Como disse antes, o advogado está sujeito 
à incompreensão e à ingratidão dos clien-
tes, sobre os seus resultados, apesar deles 
não estarem diretamente sobre seu controle. 
Muito embora o advogado possa dedicar-
-se ao máximo e ser conhecedor da maté-
ria, aspectos externos a sua vontade interfe-
rem nos resultados finais de seu trabalho e é 
esta falta de controle sobre o trabalho, mais 
um determinante para o estresse laboral. Por 
outro lado, o resultado positivo associa-se 
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Pedido de novos juízes para Remanso e 
Sento-Sé 

barreiras questiona falta de Juízes na 
Região Oeste  

Após cobrança da OAb-bA, 
Pm que agrediu advogados 
em Jeremoabo é afastado

A OAB-BA encaminhou ofícios ao Tribunal de Justiça da Bahia 
solicitando providências para a falta de juízes titulares e o aten-
dimento precário de juízes substitutos nas cidades de Remanso 
e Sento-Sé, região de Juazeiro. O apelo para a imediata desig-
nação de um juiz titular ou, pelo menos, de um juiz substituto 
que possa atender, no mínimo três dias por semana, os jurisdi-
cionados da cidade de Remanso partiu do advogado Antonio 
Rodriges Neto. 

Outra solicitação da Seccional reitera o pedido do Presidente 
da Subseção de Juazeiro, que clama por urgentes providências 
em relação à modificação de juiz substituto da cidade de Sento-
-Sé, tendo em vista que o mesmo já atua na cidade de Sobra-
dinho. O Presidente da Subseção de Juazeiro, Artur Carlos Filho, 
sugere a modificação da escala do TJ-BA para que o ex-juiz 
designado para Sento-Sé, Ednaldo Fonseca Rodrigues, passe a 
figurar como o primeiro substituto desta Comarca. 

A Diretoria da Subseção de Barreiras se reuniu com a 
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargadora 
Telma Brito, e com o Deputado Estadual Herbert Barbosa, 
para questionar a falta de Juízes na Região Oeste do Estado 
e reivindicar um melhor atendimento aos advogados.  Foram 
pontuadas a falta de juiz titular para vara Criminal de Barreiras; 
a falta de Juízes titulares nas cidades de Cristópolis, Wanderley, 
Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto, Santa Maria da 
Vitória, bem como para a Vara Cível da Comarca de Luis 
Eduardo Magalhães. 

E ainda: as substituições de Juízes na Vara Criminal de Barreiras; 
a implementação do sistema de automação adquirido pelo Tribunal 
de Justiça (que será implantado também na Comarca de Barreiras) 
e a implantação de equipamentos adequados nas Varas Cíveis e 
Juizados.

Após a cobrança efetiva ao Comando 
Geral da Polícia Militar de providências 
contra agressão sofrida pelos advogados 
Rodrigo Coppieters Barbosa e Jussara Lucia 
Cardoso Martins por um policial militar na 
cidade de Jeremoabo, a OAB-BA recebeu 
a boa notícia de que o referido agressor foi 
afastado e tranferido da corporação local. 
A Seccional comemora a rápida apuração 
desse caso de desrespeito às prerrogativas 
dos advogados e a medida adotada pela 
Polícia Militar, digna de elogio e parabéns. 

O Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, 
e a Presidente da Subseção de Paulo 
Afonso, Isabel Cristina de Oliveira, tinham 
acompanhado os advogados agredidos 
no dia 26 de julho ao Quartel do Comando 
Geral da Polícia Militar, nos Aflitos, para 
relatar o ocorrido. O fato ocorreu no dia 19 de 
junho na cidade de Jeremoabo, próximo à 
Paulo Afonso. Em documento encaminhado 
à Seccional, os advogados denunciaram 
“atos de extrema violência” durante o 
exercício da profissão. Eles ainda alegaram 
o uso desnecessário e exagerado de gás 
lacrimogêneo, agressão física e omissão de 
socorro.

Câmara faz ato de desagravo a 
presidente da OAb de Itabuna 

Conselheiros, Presidentes e Diretores de Subseção e diversos advogados 
lotaram a Câmara Municipal de Itabuna, no último dia 10, para par ticipar da 
reunião extraordinária do Conselho Pleno da Seccional. No final, houve um ato 
de desagravo público ao Presidente daquela Subseção, Andirlei Nascimento 
Silva, que teve suas prerrogativas profissionais desrespeitadas pelos Juízes de 
Direito Waldir Viana Ribeiro Júnior e Claudia Valéria Panet ta. 

Após a apreciação de matérias administrativas pelo Conselho Pleno da 
Seccional, o Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas dos Advoga-
dos da OAB-BA, Sérgio Reis, fez a leitura da Nota de Desagravo, aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros Seccionais. Ao final, o Presidente da OAB-BA, 
Saul Quadros, defendeu os advogados baianos e informou que a Seccional 
vem tomando as medidas necessárias na apuração do lamentável episódio. O 
Vice-Presidente Antônio Menezes e o Secretário Geral Nei Viana também fize-
ram questão de prestar solidariedade ao Presidente da Subseção de Itabuna.
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ADVOGADO
             CANTOR

Douglas Calasans:
“minhas canções falam de 
espiritualidade, fé e amor”

Enézio de Deus:
um canto para fazer a 
Justiça triunfar!

fabiana mueller:
“A Advocacia é a minha 
profissão e também 
uma paixão. A música é 
respiração”

ENTRETENImENTO
TEMPO LIVRE

Advogado há 14 anos, especializado em 
Processo Civil e Direito Administrativo, além 
de teólogo, Douglas Calasans Portugal é 
só paixão pelo que faz. Além de confiar na 
profissão que abraçou, aprendeu a conciliar 
do seu jeito o exercício da Advocacia com 
as atividades de músico. Diz mesmo que 
“a música surgiu em minha vida no berço”. 
Lembra quando sua mãe dizia que “eu só 
parava de chorar depois de ouvir uma boa 
música no rádio”.  A formação musical? 
“Ah! começou a partir dos 15 anos, quan-
do comecei a estudar violão e depois piano 
erudito. Na UCSal, estudei piano; na Ufba, 
composição e regência em nível médio”.

“Sou movido a notas musicais”, brinca 
Douglas. “A música sempre foi a minha te-
rapia, e a utilizo para enfrentar os embates 
judiciais, sempre cheios de tensão”.  Como 
ele diz viver da Advocacia, toca teclado duas 
vezes por semana com mais dois músicos 
e, sozinho, toca o seu piano em casa. “Gos-
pel, Jazz e MPB são os gêneros preferidos. 
“As minhas canções, porém, falam de espi-
ritualidade, fé e amor”, acrescenta.  O advo-
gado fez duas pós-graduações em Direito 
(Processo Civil e Administrativo) na UFBA e 
estudou liderança nos Estados Unidos, no 
Haggai Institute .

“Não pretendo nunca me aposentar 
como músico. Quero morrer tocando... a 
música é uma coisa de Deus... é divina”, 
arremata. Sobre a participação no Festival 
de Música da OAB-Bahia, em 2009, afirma 
que foi uma experiência e tanto. “A canção 
Momentos, uma das vencedoras no concur-
so, é uma das minhas preferidas. O que é 
ser compositor na terra do Axé? “Há espaço 

para todos os estilos. Aqui na Bahia temos 
os melhores músicos brasileiros, sejam eru-
ditos ou populares”, conforta-se. 

Que influências sofreu da MPB? Dou-
glas recorre à adolescência para afirmar 
que ouvia muito Djavan, Ivan Lins, Herme-
to Paschoal, Stanley Jordan, Caetano, Gil, 
Caymmi, Boca Livre e Tom Jobim.  E a parte 
financeira? “Nunca toquei por dinheiro. Ser 
advogado em nada me impede de exercer 
a profissão de músico, desde que seja vo-
luntariamente”, finaliza. 

 É o que promete o advogado Enézio 
de Deus Silva Júnior, com a sua arte de 
cantar e fazer música, enquanto concilia a 
profissão que abraçou desde 2005.  O Cur-
so de Direito ele concluiu em dezembro de 
2003, pela Universidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC, Ilhéus-BA). Além da Advocacia, 
Enézio é servidor público vinculado ao Poder 
Executivo do Estado da Bahia e pertencente 
ao quadro da Secretaria da Administração 
(Saeb), pela carreira de especialista em Po-
líticas Públicas e Gestão Governamental, 
mais conhecida como Gestor Governamen-
tal. Advoga nas áreas de Direito de Família e 
Defesa do Consumidor,  aliando sua jornada 
com a de servidor público.  

O principal está por vir. Não é uma só 
paixão. São várias, as de sua vida. Tem a 
Música! Mas tem ainda a Literatura! Pois 
é. Enézio de Deus dedica-se às artes de 
forma múltipla, como cantor, compositor e 
escritor. Atualmente, tem três livros publica-
dos e um na editora. São de sua autoria: “A 
Possibilidade Jurídica de Adoção Por Casais 
Homossexuais (5ª edição, Editora Juruá), 
“Retirolândia: Memória e Vida” (Editora Ju-
ruá), “Diversidade Sexual e Direito Homoa-
fetivo” (co-autoria, pela Editora Revista dos 
Tribunais) e o romance “O Regresso” (que 
está no prelo – para ser lançado em outu-
bro deste ano). 

De quebra, o mais importante. O que, 
segundo o próprio Enézio de Deus, equi-

Douglas Calasans Portugal

Enézio de Deus

Fabiana Mueller

libra tudo: a Advocacia! “Especializei-me 
em Direito Público (pela Unifacs) e estou 
concluindo o Mestrado em Família (na UC-
SAL). Sobre as composições, Enézio de Deus 
adianta que elas já somam 148 canções 
(letras e músicas), todas registradas como 
de sua autoria. Os estilos são bem varia-
dos, mas predomina o samba de raiz , da 
cultura afro-brasileira”, acrescenta.  Destaca 
as composições: “Reencontro”, de matiz ro-
mântica, gravado em piano e voz, com a 
cantora Simone dos Anjos; “Nos Cantos da 
Minha Terra”, “Hino de Retirolândia” e “Hino 
de Nossa Senhora D’Ajuda”. 

“Desta forma, encontro tempo para con-
ciliar todas estas atividades, especialmente 
porque a música e a escrita me dão muito 
prazer e, assim, o Direito, também, acaba se 
tornando mais atraente. Fiquei muito honra-
do quando, em 2010, participei do Festival 
dos Advogados Cantores e Compositores 
da Bahia (idealizado por Rodrigo Moraes, 
Presidente da Comissão de Edu-
cação e Cultura da OAB-BA e 
abraçado pelo Presidente, Dr. 
Saul Quadros)”, define.

Como surgiu a música em sua vida? 
Muito antes de se formar em advogada? 
“Não sei ao certo como ela surgiu, acho que 
de fato e por mais piegas que pareça, eu 
surgi para a música, ou melhor, eu me atrevi 
para a música desde a adolescência. Sem-
pre gostei de cantar ou escrever músicas no 
meu caderninho, como tantas outras garo-
tas da minha idade”, relembra a advogada 
Fabiana Mueller, hoje uma bem sucedida 
doublê de cantora, compositora. 

“Não tive nenhuma influência de meus 
pais, desafinados assumidos, mas comecei 
a tomar coragem e a cantar para um pú-
blico um pouquinho maior no ano de 1995, 
quando iniciei meus estudos no antigo CE-
FET), diz. Segundo Fabiana, foi lá que teve a 
oportunidade “de conviver com amigos que 
amavam Renato Russo, ao lado de amigui-
nhas que colecionavam CDs de Mariah Car-
rey. Foi entre 1995 e 1999 que ela começou 
a acreditar que poderia ser uma cantora e 
compositora. As águas, porém, mudaram 
de curso e deixaram de ser de março. Foi 
quando Fabiana Mueller descobriu uma ou-
tra paixão: a Advocacia Criminal. 

E o que essa “nova paixão” represen-
ta na vida profissional? “Bem, eu sou uma 
advogada e não saio por aí cantando, no 
meio das audiências...”, mas não nega que 
a música exerce um papel indispensável na 
sua formação jurídica. “Ela me ajuda a rela-
xar, a sair dessa constante tensão – embora 
gratificante – do dia-a-dia da Advocacia”, 
exulta. 

Sobre qual o gênero musical preferi-
do, Fabiana diz que é difícil responder, pois 
quem entrar no seu carro vai ouvir gêneros 
os mais diversos, de uma Billie Holiday a 
Beyoncé, de Vânia Abreu a Lady Gaga. E 

por aí vai... “Eu gosto de música, de melodia, 
de sonoridade. Ouço Legião Urbana(claro!). 
As minhas composições falam de momen-
tos, tem um foco auto-biográfico. Até onde 
a atividade musical completa a da advoga-
da? “Acho que são estanques. Música me 
completa como pessoa, como ser humano 
e não como advogada. A Advocacia é a 
minha profissão e também uma paixão. A 
música é respiração”, resume. 

Como foi sua participação no festival 
de música da OAB-BA? “Me inscrevi com 
uma canção que fiz em 2008 (“Dessa Vez”) 
e adorei participar e contar com o arranjo de 
Carlinhos Marques. Ele repaginou a minha 
música”. Na entrega do prêmio tive o prazer 
de conhecer uma das minhas cantoras favo-
ritas, a Vânia Abreu. Ah! tenho uma canção 
gravada pela banda Mambolada (2000)  
quando ela se lançou nacionalmente com o 
CD “Chachoalha” (Abril Music). Minha can-
ção é a faixa 11(“Bailando ao Luar”. Vale a 
pena ouvi-la”, finaliza.
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fALA DOuTOR ARTIGO

Varas de fazenda Pública   
JuIZITE – um  DESSERVIçO  À  mAGISTRATuRA!  

Em um comparativo a outras Varas da Justiça Estadual, as de Fazenda Pública não figuram como as 
piores, embora ainda tenha muito a melhorar, especialmente no que diz respeito à infraestrutura e falta 
de servidores. Em contrapartida, quando a comparação decorre entre a Justiça Federal, a apreciação é 
completamente diferente. Acompanhe as opiniões de advogados da capital e do interior sobre as Varas 
de Fazenda Pública no Estado da Bahia:

Aristóteles Filho  
“O que falta nas Varas de Fazenda é o que 
falta na Justiça Estadual da Bahia, que são 
recurso, estrutura e pessoal preparado. Eu 
acho que ainda tem Varas piores do que 
as de Fazenda, pois temos algumas orga-
nizadas. As Varas da Justiça Federal têm 
uma equipe imensa, com pessoas bem 
remuneradas e uma infraestrutura de tra-
balho muito superior que as estaduais. O 
resultado é que o trabalho realmente sai 
melhor para os advogados e para os juris-
dicionados.”

Vicente Maia
“A 4ª Vara é a que mais precisa melhorar, 
pois os processos estão bem atrasados, 
alguns demoram quase um ano para 
apreciação de liminares. A 9ª e a 10ª Varas 
são as melhores. As outras estão com bom 
atendimento e os processos tramitam com 
boa celeridade. Ainda podem melhorar, 
mas não há muito que se queixar.”

Ian Quadros
“As Varas da Fazenda Pública, assim 
como todas as varas que compõem a 
Justiça, estão com sérios problemas 
estruturais. Não podemos culpar os 
juízes e os funcionários, a estrutura é que 
está decadente e ultrapassada. Uma 
das situações que leva à morosidade 
processual é justamente os prazos 
diferenciados, prejudicando não somente 
a nós, advogados, mas os cidadãos 
também. No entanto, se compararmos 
com as varas de família, nós não somos 
a pior.”

Carlos Gama Junior 
Jui(Juazeiro)

“Posso afirmar que o atendimento da 
Vara da Fazenda Pública na Comarca de 
Juazeiro/BA é de extrema qualidade, em 
vir tude do bom relacionamento com os 
serventuários, no que tange a todas as 
solicitações, diligências, audiências, não 
havendo nada a reclamar nesse sentido. 
Com relação ao funcionamento, posso 
afirmar que está um pouco precário em 
vir tude de falta de infraestrutura para 
acomodação de autos bem como míni-
ma quantidade de servidores para bem 
melhor desenvolver os serviços, diante da 
constante demanda. A disponibilização 
de despachos, sentenças e publicações 
no SAIPRO - Sistema de Acompanhamen-
to Integrado de Processos Judiciais, bem 
como envios das referidas informações/
andamentos processuais através de e-
-mails para os advogados. Conforme 
mencionado anteriormente, o que precisa 
melhorar é a infraestrutura para adapta-
ção das instalações forenses às deman-
das surgidas bem como aumento da 
quantidade de servidores, melhores con-
dições de trabalho com disponibilização 
de equipamentos para melhor desenvol-
vimento das atividades, dentre outros. 
Como sugestões, proponho construção 
de uma nova sede do Fórum da Comar-
ca de Juazeiro/BA para melhor aprovei-
tamento das atividades jurídicas desen-
volvidas por nós, advogados, Promotores, 
Defensores, Serventuários e Juízes dentre 
outros auxiliares; implantação também 
do PROJUDI para a Justiça Comum nos 
fóruns do interior; aumento da quantida-
de de servidores (técnicos, analistas, as-
sessores, juízes) com aber tura de editais 
para concursos, podendo para alguns ser 
pelo REDA - Regime Especial de Direito 
Administrativo; e disponibilização de equi-
pamentos modernos para melhor desen-
volvimento das atividades.”

Irritação, nervosismo, rispidez, insegurança, arrogância, autoritarismo e prepotência 
são sintomas patológicos identificados em par te dos magistrados brasileiros. As consequ-
ências daquele estado irritadiço, arrogante e prepotente, que no “mundo jurídico” passou 
a ser chamado de “juizite”, tem-se revelado através do desrespeito às par tes, pressão 
psicológica sobre as testemunhas, perseguição a servidores, maus tratos a advogados 
e inobservância às suas prerrogativas, muito deles recusando-se o simples registro, em 
ata de audiência, de um protesto por cerceamento de defesa. Da maneira como conduz 
o processo, ninguém pode “ousar” discordar, “esquecendo-se” do que aprendeu na aca-
demia, que a ”liberdade de julgar não está acima da lei, nem da segurança do direito”.

Como seria bom se todos compreendessem e reconhecessem, como reconheceu o 
Juiz Rafael Magalhães, mineiro, um dos mais eminentes do Brasil, quando, há mais de 
quarenta anos, proclamou que “o advogado precisa da mais ampla liberdade de expres-
são para bem desempenhar o seu mandato” e que “o Juiz deve ter a humildade neces-
sária para ouvir com paciência as queixas, reclamações e réplicas que a par te oponha a 
seus despachos e sentenças”,  arrematando que “seria uma tirania exigir que o vencido 
se referisse com meiguice e doçura ao ato judiciário e à pessoa do julgador que lhe 
desconheceu o direito”. Lamentavelmente nem mesmo o tempo tem-se encarregado do 
amadurecimento do por tador da “juizite” para inspirar-lhe confiança, sensatez, paciência 
e a cordial convivência com os advogados e as par tes, dando-lhe a cer teza de que é ele 
mesmo, nos limites fixados pela lei, quem, ao conduzir o processo, substitui a vontade 
das par tes e decide, como se fosse o próprio Estado. 

O Poder Judiciário, diferentemente dos dois outros poderes do Estado, na prestação 
de seus serviços, “é aquele que assegura direitos, aplaca dissídios, compõe interesses na 
diuturna aplicação da lei e de sua adaptação às mutáveis condições sociais, econômicas 
e políticas”. Exatamente por isso, é o poder que reclama de seus membros “serenidade e 
bravura, paciência e desassombro, humildade e altivez, independência e compreensão”.
De igual modo o advogado, na luta pelos interesses do seu cliente, deve se por tar “como 
um guerreiro sem bravata” e não é por isso, senão, que também deve manter a sua 
independência em qualquer circunstância, não devendo ter receio de desagradar a qual-
quer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, no exercício da profissão. A “juizite” 
tem-se revelado num desserviço à magistratura.

O juiz vocacionado esquece o relógio e o afã em terminar rapidamente as audiências. 
Ouve as par tes e as testemunhas com paciência. Faz prova bem feita, dispondo de ele-
mentos para uma decisão segura, com menos riscos de injustiças, além de não cercear 
os sagrados direitos das par tes e dos seus procuradores, ainda que a sua carga seja 
pesada e tenha centenas de processos a despachar. Na convivência diária com o juiz, o 
advogado deve conduzir-se profissionalmente nos limites da elegância, da cordialidade e 
da ética, mas não pode esperar tão somente pelo tempo, pela cura da “juizite. É preciso 
que o advogado combata tal “enfermidade”, sem receio de melindrar ou desagradar ao 
magistrado, desde que sua ação se enquadre nos limites estabelecidos pela lei estatu-
tária, com altivez e serenidade, de modo firme e respeitoso. A vocação do advogado é 
combater, é lutar, é opor-se, é apaixonar-se pela paixão alheia, é ter alma de guerreiro, 
ainda que às vezes não seja nem mesmo compreendido por aqueles que fazem justiça! 

Nossa ação deve se desenvolver no campo da utilização dos “remédios jurídicos” 
postos à nossa disposição: a representação correicional, a denúncia pública do seu com-
por tamento atentatório à própria magistratura, o protesto por cerceamento de defesa, a 
interposição de recursos, o requerimento de mandados de segurança.Nossa omissão se-
ria estímulo a um “processo epidêmico” que poderia atingir toda a magistratura brasileira, 
em razão da “contaminação pelo exemplo”. 

André Portela
“Existe uma diferença enorme no atendi-
mento da Justiça Federal e na Estadual. O 
problema é estrutural e não dos juízes. A 
Bahia é conhecida nacionalmente por essa 
deficiência profunda na Justiça. Você vai 
para Aracaju e os processos já são todos 
eletrônicos, aqui ainda está na manivela. 
Aqui isso é muito restrito ainda nos Juiza-
dos e é claro que isso reflete nas Varas. 
Mas posso garantir que as Varas da Fazen-
da, se comparadas com outras, não são 
das piores não. Se você comparar com as 
de família e cível, as da Fazenda são bem 
melhores estruturadas e organizadas.”

Ricardo Cerqueira   
(Feira de Santana)

“O que realmente está faltando é estrutu-
ra. Aqui em Feira de Santana é muito com-
plicado trabalhar, pois falta mão de obra, 
faltam juízes titulares e a quantidade dos 
processos é muito grande. É complicado 
atuar com essa Justiça Estadual. Quando 
comparamos o nosso Estado com outros, 
que já estão usando um sistema moder-
no, eletrônico, é que nós vemos o quanto 
nossa Justiça está atrasada. A estrutura 
física dos órgãos da Justiça presentes 
aqui em Feira de Santana é a mesma de 
30 anos atrás, então dá para ver que pre-
cisamos de um investimento nesse setor. 
Os processos acumulados, atrasados, 
fazem com que os advogados percam a 
credibilidade perante os clientes e, assim, 
ficamos com fama de enrolados, quando 
na verdade não é culpa nossa. E não tem 
como culpar os funcionários e os juízes 
pela má qualidade. Isso é um problema 
político. Não existe interesse dos políticos 
de investirem na Justiça Estadual para 
que possamos chegar ao nível da Justiça 
Federal.”

SAUL QUADROS FILHO é advogado, professor de Direito Constitucional 
e Direito do Trabalho da UCSal e Presidente da OAB/BA.
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O primeiro passo quando se vai arru-
mar uma mala para uma viagem de ne-
gócios é programar todos os compromis-
sos e, a partir daí, já fazer a conjugação 
dos looks necessários. Assim, é pratica-
mente impossível errar quando o assunto 
é quantidade. “O elegante é pouca baga-
gem. Além disso, o excesso é sempre um 
incomodo a mais não só para quem via-
ja, mas também para os acompanhan-
tes”, explica a consultora Aline Barros. 

Para as viagens mais curtas, de um 
dia, ou que vai num dia e volta no outro, 
recomenda-se ir com a roupa do corpo e 
levar na mala o terninho que será usado 
na audiência ou reunião do dia seguinte. 
“O traje usado no compromisso de tra-
balho é o mesmo da volta de viagem. O 
sapato também é o mesmo, já que não 
há necessidade de se levar um sapato 
somente para o evento de trabalho”, pon-
tua.

A consultora também alerta para o 
cuidado com as necessaires, que devem 
ser compactas. “Este é o item que mais 
dá volume na bagagem, portanto não 

malas prontas: viagem de negócios

Dicas:

Nada como viajar com conforto e praticidade, principalmente quando o 
motivo é trabalho. Cheias de compromissos importantes e geralmente curtas, 
essas viagens exigem uma atenção a mais na hora de arrumar as malas. 
Por isso, algumas dicas são fundamentais na hora de se organizar.

- Programar as roupas antes, 
levando alguma peça curinga 
para uma eventual mudança de 
tempo, por exemplo.
- A cada dois dias de viagem é 
indicado levar um sapato.
- Passar as roupas previamente 
antes de colocá-las na mala.
- Terno no cabide e na capa 
ajuda a evitar amassar.
- A gravata pode ir enrolada, 
sobreposta ao terno ou presa 
na camisa.

deve ser o mesmo que se usa no dia-a-
-dia”. A dica é buscar um kit próprio para 
viagem, com os fraquinhos em miniatura 
para shampoo e condicionador. Os per-
fumes em miniatura também são boas 
alternativas. As mulheres podem acres-
centar um secador portátil. 

Na arrumação e organização, o terno 
deve ser colocado por cima e, de prefe-
rência, no cabide e com o protetor que já 
vem da loja. O paletó e as camisas de-
vem ser passados antes de irem para a 
mala. “Se a bagagem estiver bem arru-
mada, a probabilidade do traje da au-
diência ou reunião chegar amassado é 
bem menor”, ressalta Aline Barros.

Mas, mesmo com todos os cuidados, 
o ideal é evitar peças em linho ou seda. 
Para as mulheres, uma boa dica são as 
blusas em malha ou algodão. Caso a 
viagem seja para um lugar frio, é bom 
levar uma meia calça, que esquenta e 
compõe o visual. Os homens podem op-
tar por camisas fáceis de combinar, como 
azul claro e branca, que combinam com 
qualquer gravata.

Aline Barros

Espaço reservado para Anúncio
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