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Eis que chegamos ao final do ano. E à última edição da revista da 
OAB BAHIA de 2011. Desta vez o principal tema da capa é a XXI 
Conferência Nacional dos Advogados, que posso classificar como 
“o melhor evento na área jurídica do nosso País”. A Conferência 
reuniu técnicos de nível reconhecido das mais diversas áreas 
jurídicas do Brasil e ilustres palestrantes em Curitiba. Outro 
momento de intensa reflexão sobre a Advocacia foi a Conferência 
Estadual dos Advogados, realizada em agosto, em Salvador. O 
Presidente do Conselho Federal da OAB, Ophir Cavalcante, nos 
prestigiou com sua participação no encerramento.

Esta edição traz ainda assuntos que interessam tanto ao Advogado 
como a qualquer outro cidadão comum, como a corrupção. 
Advogados do Fórum Ruy Barbosa, da Justiça do Trabalho e da 
Justiça Federal falam com abertura sobre o tema na sessão “Fala 
Doutor”. Historicamente sempre existiu corrupção em nosso País, 
mas o assunto tem estado em voga nos últimos meses com a 
declaração da Ministra do STF, Eliana Calmon, sobre os “bandidos 
de toga”. Aliás, declaração tão mal interpretada... 

A OAB-BA tem feito a sua parte. Denuncia, se posiciona, debate o 
tema. No mês de outubro, em Brasília, participei da Marcha contra 
a Corrupção juntamente com o Conselho Federal. Em Salvador, a 
Diretoria representou muito bem a Seccional em outra caminhada 
na Orla. Tudo isso é mostrado nesta edição. E com belas fotos. 

A revista mostra também o permanente reconhecimento da 
Ordem pela sociedade. A Seccional baiana foi agraciada com a 
Medalha 2 de Julho em Ouro. É o reconhecimento dos serviços 
que prestamos em todas estas décadas à sociedade baiana. 
Além disso, em visita à sede da nossa entidade, em setembro, 
foi o Vice-Presidente do Conselheiro Federal da Ordem, Alberto 
de Paula Machado, quem declarou que a OAB-BA é um exemplo 
para todo o País. Nestas exatas palavras. O que me dá muito 
orgulho do trabalho que eu e a Diretoria desenvolvemos ao longo 
de nossa gestão. Trazemos ainda as iniciativas das Subseções, 
além dos trabalhos realizados pelas Comissões da Seccional, que 
tiveram maior destaque.  

Já às vésperas do Natal, esta publicação nos apresenta uma 
matéria muito sensível sobre Advogados que realizam atividades 
na área do terceiro setor, sejam elas permanentes ou pontuais. 
Exemplos para todos. Bem, espero que vocês aproveitem a leitura. 
Desejo a todos um Natal repleto de saúde e paz. E que 2012 seja 
um ano de muitos desejos realizados e muita alegria. 

Feliz Natal e Ano Novo!   
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OAB
NOTíCIAS

O vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Al-
berto de Paula Machado, reconheceu, em setembro,  que a OAB-BA é uma das 
Seccionais que têm a melhor administração no País. A declaração foi dada em visita 
que fez à capital baiana, para prestigiar o evento em que a OAB-BA foi homenagea-
da pelo município do Salvador, quando da outorga da Medalha 2 de Julho, em ouro. 
“A OAB-BA é um exemplo para todas as Seccionais brasileiras pelo seu prestígio e 
credibilidade, pela administração austera e eficiente, pelas posições corajosas que 
tem adotado em relação ao Estado Brasileiro, e, especialmente, ao Poder Judiciário, 
bem como pela defesa intransigente das prerrogativas dos advogados”, enfatizou.

Alberto de Paula machado elogia atuação da OAB-BA

Perfil de Antônio
Luiz Calmon Teixeira

De tradicional família de juristas baia-
nos, o advogado Antonio Luíz Calmon Tei-
xeira nasceu e cresceu em um ambiente 
jurídico por excelência. Desembargador 
por profissão, seu bisavô, Miguel Calmon 
Teixeira Du Pin e Almeida, ocupou diver-
sos cargos, pois o permitia a legislação 
da época. Além disso, seu pai, Tancredo 
Teixeira, era advogado criminalista de re-
nome no Estado e seu nome figura na 
coleção dos grandes processos do Su-
premo Tribunal Federal. 

Diante da força e tradição da família 
Calmon, de expoentes profissionais do 
Direito, o próprio Antonio Luiz Calmon 
Teixeira afirma: “A escolha de minha 
profissão não é de estranhar. Numa 
prova escrita de Português, no ano 
que antecedeu o Vestibular, minha dis-
sertação sobre a escolha da profissão 
mereceu a nota máxima”. Daí que ele 
coerentemente conclui: “Se o retorno no 
tempo fosse possível, eu seria exclusi-
vamente advogado. De novo”.

Antônio Luiz Calmon Teixeira é o novo gestor 
do Colégio de Presidentes dos Institutos de 
Advogados do Brasil  

À frente do Instituto dos Advogados 
da Bahia, Antônio Luiz Calmon Teixeira, 
assumiu a presidência do Colégio de 
Presidentes dos Institutos de Advogados 
do Brasil (IAB) por aclamação. A reunião 
solene, em agosto último, aconteceu no 
Instituto dos Advogados de Minas Gerais 
(IAMG), no Automóvel Clube, e foi condu-
zida pelo então presidente do Colégio e 
do IAMG, José Anchieta da Silva. Além 
de cinco representantes de Institutos de 
diferentes estados, estiveram presentes 
os advogados Ruy Pereira Camilo Júnior, 
Hélio Rubens Ribeiro Costa, Juiz Bruno 
Terra Dias, presidente da Associação dos 
Magistrados Mineiros (AMAGIS), além de 
diretores e membros do IAMG. 

Na ocasião, Calmon falou sobre a im-
portância de assumir a presidência após 
o mandato de Maria Odete Duque e José 
Anchieta. Disse que pretende dar incen-
tivo à criação de Institutos nos estados 
que ainda não possuem. Quanto às refor-
mas em trâmite no Congresso Nacional, 
ele pretende dar a mesma condução da 

gestão anterior. No decorrer da sessão, 
vários temas foram colocados em pauta 
como a análise dos projetos do Código 
Florestal e a Reforma Politica em tramita-
ção no Congresso Nacional.

Alberto de Paula Machado
Vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

A Diretoria da OAB-BA participou, 
no dia 7/11, da solenidade de posse 
da nova Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho, da 5ª Região (TRT5) Vânia 
Chaves. Estiveram presentes à cerimônia 
o Presidente da OAB-BA Saul Quadros, 
o Vice-Presidente, Antônio Menezes; o 
Secretário-Geral, Nei Viana; o Secretário-
-Geral Adjunto, André Godinho; o Diretor 
Tesoureiro, Ary Moreira; além de diversas 
autoridades, advogados, desembargado-
res, ministros do TST e juízes.

Também fizeram parte da Mesa Alta 
o Ministro do TST, João Oreste Dalazen, 
o representante do Governador Jaques 
Wagner, Rui Moraes Cruz, a presidente do 
TJBA, Telma Britto, o Vice-Prefeito de Sal-
vador, Edvaldo Brito, e o Procurador-Chefe 
do MPT 5ªRegião, Pacífico Antonio Alen-
car Rocha. 

Além da presidente Vânia Chaves, fo-
ram empossados os desembargadores 
Maria das Graças Silvany Dourado Laran-
jeira (vice-presidente); Valtércio Ronaldo 
de Oliveira (corregedor regional) e Luiz Ta-
deu Leite Vieira (vice-corregedor regional). 
Eles foram eleitos pelo Tribunal Pleno para 
compor a Mesa Diretora do TRT da Bahia 
para o biênio 2011/2013, e possuem em 
média 25 anos de carreira na magistratu-
ra trabalhista. 

OAB-BA participa da 
posse da nova diretoria 
do TRT5 A Seccional baiana, por meio da Escola Superior de Advocacia Orlan-

do Gomes (ESAD), lançou, no dia 29/09, a Revista Advocatus. Reconhecida 
como publicação científica, reúne ar tigos de professores da ESAD, acadê-
micos e estudantes. Com periodicidade semestral, cada edição tratará das 
jurisprudências, temas polêmicos (referentes ao STF, STJ,entre outros) e trará 
entrevistas com juristas, professores e outros colaboradores. A primeira de-
las tem 17 ar tigos de professores.

Revista Advocatus traz conteúdo científico  

OAB
EVENTOS

OAB-BA assina convênio com Academia de Letras 
Jurídicas na entrega de carteiras 

A OAB-BA entregou, dia 27/09, Carteiras da Ordem a 74 Advogados. A solenidade ocor-
reu durante a tarde, no auditório da entidade (Teixeira de Freitas). Durante o evento foi assinado 
um convênio entre a Seccional e a Academia de Letras Jurídicas do Estado da Bahia para a 
organização de um concurso de monografias na área de Direito patrocinado pela Ordem. 

O documento foi assinado pelo Presidente Saul Quadros, o diretor Tesoureiro Ary da Silva 
Moreira e a Presidente da Academia, Alice Maria Gonzalez Borges. O professor Antonio Carlos 
Nogueira Reis, ex-Presidente e ex-Diretor da Academia de Letras Jurídicas, explicou como fun-
ciona o concurso de monografia específico para o estudo do Direito. “Isso foi pensado para 
integrar o estudante de Direito com a Academia e torná-la conhecida do estudante. A cada 
semestre, elegemos uma matéria jurídica”. 
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OAB
NOTíCIAS

TJBA publica edital 
para remanejamento 
de Juízes Estaduais  

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) 
publicou, no dia 7/10, edital para remane-
jamento dos Juizes Estaduais nas diversas 
comarcas do interior do Estado, em virtude 
das vagas existentes. Os Juízes já manifes-
taram suas opções para as diversas Co-
marcas.  

No dia anterior, o TJBA anunciou a pu-
blicação de edital para realização de con-
curso na Magistratura Estadual. Anunciou 
também seleção para preenchimento de 
500 vagas para os Cartórios Extrajudiciais 
que foram privatizados. Os cargos deverão 
ser preenchidos exclusivamente por bacha-
réis em Direito. 

Em agosto, a OAB-BA impetrou, no Tri-
bunal de Justiça da Bahia, Mandado de 
Segurança, exigindo a adoção de providên-
cias concretas para abrir concursos públicos, 
imediatamente, com o objetivo de supri-
mento total das vagas em aberto nos car-
gos de Juiz de Direito. Após alguns ofícios 
cobrando a prestação jurisdicional efetiva, a 
Ordem decidiu entrar com a medida judicial 
para pressionar o Pleno do TJBA. 

 

Decisão do  STf sobre Exame da Ordem é vitória da sociedade
“Mais uma vitória para a sociedade brasileira, que 

usufrui dos serviços prestados pelos advogados”. 
Assim se pronunciou o Presidente da OAB-BA, Saul 
Quadros, a respeito da histórica decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre o Exame de Ordem, julga-
do constitucional à unanimidade, no dia 20/10, em 
votação no plenário do STF, em Brasília. Ele acrescen-
tou ainda que a posição do Supremo “confirma que o 
Exame é para testar o conhecimento mínimo que um 
recém-formado precisa ter para exercer a profissão”. 

Na opor tunidade, Saul Quadros lembrou que a 
OAB-Nacional sempre lutou pela qualidade do ensi-
no jurídico no país para formar profissionais capaci-
tados. A votação fez par te do julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE 603583), proposto pelo bacharel 
João Volante, 56, formado em 2007, que pediu o di-

reito de se inscrever na Ordem e de advogar, sem ser aprovado 
no Exame.

OAB-BA na reunião do Colégio de Presidentes 
em São Luís 

O Presidente da Seccional, Saul Quadros, participou, dia 22/09, em São Luís, capital 
do Maranhão, da Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais. 
Durante o evento, foi lançado pelo Conselho Federal o site do Observatório da Corrupção 
(http://observatorio.oab.org.br) para receber denúncias de corrupção por parte de cida-
dãos de todo o País. 

O Presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção e à Impunidade 
da OAB Nacional, conselheiro federal Paulo Brêd, apresentou as funcionalidades do 
referido site. O encontro foi realizado no Pestana São Luís Resort Hotel e debateu te-
mas atuais como o Observatório da Corrupção na Internet, a Imunidade tributária das 
Caixas de Assistência dos Advogados, as Anuidades de advogados e estagiários, as 
Eleições diretas na OAB, entre outras questões internas e sugestões das Seccionais. O 
Presidente do Conselho Federal, Ophir Cavalcanti, discursou na Solenidade de Abertura 
junto aos 27 presidentes das Seccionais dos Estados e Distrito Federal, fazendo críticas 
à corrupção no País. 
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Projeto pioneiro pretende contribuir 
para melhoria das escolas públicas 

ESPAÇO
CAAB

CAAB lança Adv. Saúde Verão com serviços de 
saúde gratuitos na orla

O Adv. Saúde foi um dos melhores pro-
jetos lançados pela CAAB em 2011. Des-
de fevereiro mais de 2,5 mil atendimentos 
foram realizados em Salvador e Região 
Metropolitana. O programa que visa cuidar 
da saúde dos advogados e estagiários 
de Direito é reconhecido pela categoria e 
oferece serviços gratuitos, como aferição 
de pressão arterial, medição de glicemia, 
massagem, limpeza de pele, entre outros.

Com a proximidade do final do ano, 
a Caixa decidiu enriquecer ainda mais as 
atividades e lança o Adv. Saúde Verão.  
De dezembro de 2011 a fevereiro de 2012 
toda a equipe do projeto e muitos convi-
dados estarão prestando assistência aos 
associados do Cartão CAAB na orla de 
Salvador. No intuito de agregar ainda mais 
cor à iniciativa, o local escolhido foi o Jar-
dim de Alah. Assim, a ação da Caixa, que 
promove qualidade de vida e incentiva a 
reflexão sobre a atenção a saúde, ganha 
o reforço da beleza natural do lugar.  

Um aconchegante estande será mon-

Estande no Jardim de Alah atende de dezembro a fevereiro

tado e profissionais qualificados atuarão no 
atendimento aos advogados e estagiários 
de Direito, aos finais de semana. Orienta-
ções físicas e nutricionais, técnicas de rela-
xamento, verificação das taxas de glicemia 
e pressão arterial, limpeza de pele, mas-
sagens e muitas outras atividades vão 
transformar o verão dos associados em 
uma estação ainda mais prazerosa.

“Hoje o Adv. Saúde, priorizando os cui-
dados com o corpo e a mente, já atende 
nos locais de trabalho da categoria, agora 
atuará também em momentos de lazer. 
Com isso, a CAAB passa a cuidar da saú-
de dos nossos associados todos os dias 
do ano”, comenta David Bellas, Presidente 
da CAAB.

Toda a programação do Adv. Saúde 
Verão pode ser acompanhada no site da 

CAAB.

www.caab.org.br David Bellas
Presidente da CAAB

“Hoje o Adv. Saúde, 
priorizando os cuidados 
com o corpo e a mente, 
já atende nos locais de 
trabalho da categoria; 

agora atuará também em 
momentos de lazer. 

Será lançado Plano de Previdência para Advogados baianos
A previsão é de que, a partir do mês de janeiro, os advogados 

baianos possam contratar os benefícios de aposentadoria progra-
mada, aposentadoria por invalidez e pensão por morte de partici-
pante ativo ou assistido, do plano de previdência da OAB Prev-SP-
-Fundo de Pensão Multipatrocinado. A Diretoria da OAB-BA e da 
CAAB aguardam a aprovação da documentação encaminhada 
para os órgãos de fiscalização do Fundo.

O convênio será firmado em reunião entre os presidentes da 

Este ano, o Dia do Advogado (11.08), 
destinado a todos aqueles que defendem 
os princípios do Estado Democrático de 
Direito, foi comemorado durante a Confe-
rência Estadual dos Advogados, realizada 
em agosto, no Hotel Fiesta. Além disso 
houve programação especial, no dia 13, 
no Clube dos Advogados, com churrasco, 
música ao vivo e distribuição de brindes. 

Mas as Subseções também feste-
jaram a data. Para comemorar um dia 
tão especial, a Subseção de Vitória da 
Conquista preparou uma programação 
para integrar membros da classe e pro-
mover a discussão de temas importantes 
e atuais, com palestras e um jantar co-
memorativo. O evento contou com a pre-
sença do Presidente e do Vice-Presidente 
da OAB-BA, Saul Quadros e Antônio Me-
nezes, respectivamente. Na ocasião, tam-
bém foi lançada a segunda edição da 
Revista OAB Sudoeste, uma publicação 
destinada à classe.

Já a Subseção de Itaberaba pro-
moveu, em comemoração à data, uma 
palestra com o advogado criminalista Luiz 
Augusto Coutinho. Ele falou sobre a Lei 
Federal nº 12.403/2011 e as novas me-
didas cautelares alternativas à prisão. O 
evento, realizado na sede da Subseção, 
precedeu um jantar de confraternização, 
no mesmo local.

Na OAB de Porto Seguro, a come-
moração foi feita com um animadíssimo 
baile na casa Bombordo. O Presidente da 
Subseção, Amílcar França Pinto, também 

Comemoração pelo Dia do Advogado

OAB
NOTíCIAS

participou da programação promovida 
pela Subseção de Eunápolis, realizada 
no dia 10 de agosto no Giovanni Restau-
rante, que contou com 40 Advogados e 
familiares.

Em Itabuna, a OAB realizou, na AABB 
da cidade, programação especial para 
estudantes e profissionais do Direito, e 
outros convidados. Também prestigiaram 
o evento representantes de entidades 
municipais, familiares dos advogados, e a 
imprensa local. As atividades começaram 
às 8h com um torneio de futebol, segui-
do de passeio ciclístico, e, ao meio-dia, 
o público degustou uma deliciosa feijoa-

da. Além dos sorteios, houve a entrega 
de troféus para os times vencedores do 
torneio. A festa contou com aproximada-
mente 400 pessoas. 

Também a Subseção de Teixeira de 
Freitas promoveu uma festa no Clube 
dos Advogados da cidade. Houve torneio 
de Futebol das equipes de Eunápolis, Ita-
maraju e Teixeira de Freitas e apresenta-
ções musicais.  Toda a Diretoria da OAB/
Teixeira de Freitas fez questão de presti-
giar o evento da Subseção, assim como 
toda a diretoria da OAB/Eunápolis e deze-
nas de advogados da região.

OAB-BA, Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB), 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), OAB-
-SP e da OABPrev-SP. 

O Plano foi escolhido pela Seccional baiana e CAAB por apre-
sentar lastro de segurança de R$170 milhões e intensa fiscalização 
do governo federal. A OABPrev-SP foi criada pela Seccional de São 
Paulo e CAASP.  Para a comercialização dos planos em Salvador, 
serão criados pontos de atendimento.
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CAPA

Advocacia baiana na XXI 
Conferência Nacional 
dos Advogados
Saiba o que aconteceu na XXI Conferência, que contou 

com dirigentes da OAb-bA, outras entidades, e 
advogados baianos. 

A Diretoria da OAB-BA, conselheiros 
federais e estaduais, 16 Presidentes de 
Subseções, além da Diretoria da CAAB, 
Presidentes da ESAD e Clube dos Advo-
gados, entre outros dirigentes, e mais de 
cem advogados baianos participaram da 
XXI Conferência Nacional dos Advogados, 
entre os dias 20 e 24 de novembro, em 
Curitiba. O evento reuniu mais de sete mil 
pessoas que marcaram intensa presença 
nos debates.  

Assim como na Conferência Estadual 
dos Advogados, preparatória à Advocacia 
baiana para o encontro nacional, a inicia-
tiva contou com renomados juristas e con-
corridos painéis. A Seccional teve ampla 
participação no encontro. O Presidente da 
OAB-BA, Saul Quadros, presidiu o Painel 
“Direito à Igualdade”, na manhã do dia 22. 
Já os conselheiros federais da Seccional 
baiana integraram diversos debates sobre 
variados temas. O Professor da Universi-
dade Católica de Salvador (UCSAL), Luiz 
Viana Queiroz,  falou sobre ações afirma-
tivas e cotas. 

Dos painéis especiais (abertos ao públi-
co) participou, como Secretário, Durval Ju-
lio Ramos Neto. Sobre o tema “Mulheres e 
Negros em Movimento”, teve parte como 
coordenadora Silvia Nascimento Cerqueira 
dos Santos. Por sua vez, Marcelo Cintra Za-
rif, também professor da UCSAL, coorde-
nou as discussões sobre “Sociedades de 
Advogados”. E o Vice-Presidente da Co-
missão Nacional de Apoio ao Advogado 
em Início de Carreira, Ruy João, participou 
de um encontro voltado a esse público 
sobre “As perspectivas do Mercado Pro-
fissional e a Remuneração do Advogado 
em Início de Carreira”. 

Durante o encontro foi divulgado que, na 
Bahia, seis cursos de Direito estão entre os 
melhores do Brasil. O anúncio foi feito pelo 
Presidente da OAB Federal, Ophir Caval-
cante. Os seis cursos são da Universidade 
Católica do Salvador (UCSAL), Universida-
de do Estado da Bahia (UNEB), em Jua-
zeiro, Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, Universida-
de Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
e Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
A avaliação foi feita segundo critérios do 

Selo OAB de 2011, com a indicação dos 
cursos de Direito avaliados pelo Conse-
lho Federal da Ordem como os de melhor 
qualidade do País, estado por estado. Nos 
três últimos Exames da Ordem na Bahia, 
estas Faculdades tiveram maior índice de 
aproveitamento em termos percentuais.

Outro índice da própria OAB divulgado 
pelo Presidente Ophir Cavalcante chamou 
a atenção para a qualidade da formação 
em Direito no País: apenas 11,3% dos cur-
sos avaliados mantêm padrões mínimos 
de qualidade, recebendo da instituição 
um selo de distinção.

O Presidente Nacional da Ordem tam-

bém discutiu “A construção de uma políti-
ca nacional de defesa das prerrogativas”, 
durante reunião do II Colégio de Presiden-
tes das Comissões de Defesa das Prerro-
gativas das Seccionais, evento paralelo da 
XXI Conferência Nacional dos Advogados. 
Ele destacou, na ocasião, que o resultado 
do encontro, que deve constar de um do-
cumento final, vai auxiliar a OAB na cons-
trução de uma política nacional de defesa 
das prerrogativas.

Já a corregedora do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e Ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Eliana Calmon, ao 
participar do painel “Judiciário, Ministério 
Público e Democracia”, no dia 23/11, dis-
secou as atividades do Conselho. Aplau-
dida pela plateia, ela ressaltou que o 

controle externo é uma forma de melhor 
controlar e uniformizar a gestão no Judici-
ário brasileiro, hoje composto de 92 tribu-
nais. Para a Ministra, se não houvesse um 
órgão central para consolidar as práticas, 
os tribunais seriam “ilhas isoladas”. Em 
outro painel, Eliana destacou que o ponto 
de importância fundamental do CNJ foi o 
controle da parte disciplinar.

O também Ministro do STF, Marco Au-
rélio Mello, destacou, no primeiro dia da 
Conferência, que o Brasil precisa de jus-
tiça e não de “justiçamento”. “O que tem 
havido é uma clara inversão da ordem 
natural das coisas: ao invés de se apurar 

“O que tem havido é uma 
clara inversão da ordem 

natural das coisas: ao invés 
de se apurar para, depois 

de sacramentada a culpa, se 
executar a pena, primeiro 

se prende para só depois se 
apurar – o que é péssimo”

Marco Aurélio Mello
Ministro do Supremo Tribunal Federal
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Capa
XXI Conferência Nacional

para, depois de sacramentada a culpa, se 
executar a pena, primeiro se prende para 
só depois se apurar – o que é péssimo”, 
declarou. Ainda de acordo com o Minis-
tro, essa inversão nos valores resultou em 
uma população carcerária brasileira com 
40% de presos provisórios.

Exposição que também merece desta-
que foi a do jurista Marcio Thomas Bastos, 
ex-Ministro da Justiça e Membro Honorá-
rio Vitalício da OAB. Ele saiu em defesa 
da adoção de políticas de cotas raciais 
nas unidades de Ensino Superior do País, 
durante painel realizado no último dia da 
Conferência (24/11). Para Thomas Bastos, 
é necessário corrigir desvios históricos co-
metidos no passado, especialmente com 
os negros. “Trata-se do resgate de uma 
condição histórica”, afirmou. O assunto 
foi debatido pelo ex-Ministro e o senador 
Demóstenes Torres (DEM-GO), que defen-
de a implantação de cotas sociais e não 
raciais no País. O senador por Goiás argu-
menta que a cota racial só integra negros, 
enquanto que a cota social é afirmativa 
e menos discriminatória, contemplando 
pobres, independentemente de sua cor. 
A OAB e a Ministra de Estado Chefe da 
Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Luiza Bairros, compro-
meteram-se, durante o evento, a estudar 
a inclusão do tema da igualdade racial no 
Exame da Ordem. 

Os Honorários Advocatícios também fo-
ram discutidos. Por aclamação, foi aprova-
da, no dia 23, durante o encontro, a Cam-

“A Advocacia é forte porque cada advogado, sabedor de 
seu papel, realiza seu trabalho na Comarca mais longínqua 

com vigor, altivez e denodo. fica aqui o meu mais 
profundo reconhecimento e agradecimento”

Ophir Cavalcante
Presidente do Conselho Federal da OAB

panha Nacional contra o Aviltamento dos 
Honorários Advocatícios. Com isso, a OAB 
terá o papel de assistente nos processos 
que tratarem dos honorários. O objetivo é 
defender o direito dos Advogados aos ho-
norários de sucumbência.

Na palestra de encerramento, um dos 
mais importantes constitucionalistas do 
País, Luís Roberto Barroso, que é professor 
de Direito da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), apresentou um de-
cálogo de propostas para o Brasil na pró-
xima década, entre elas proposições para 
o Judiciário, o Executivo e a sociedade 
brasileira. Na exposição, ele deu ênfase 
maior aos três princípios que nortearam 
a Conferência: democracia, desenvolvi-
mento e dignidade humana. Depois de 
comentar cada um dos três, identificou te-
mas considerados de alta relevância para 
o País, entre eles saneamento básico, 
projeto educacional ambicioso, avanços 
em termos de Direitos Humanos. O jurista 
citou ainda, entre outros pontos, a transpa-
rência no orçamento público e imediatas 
transformações no mundo jurídico, segun-

do ele, marcado pela litigiosidade. 

Já o Presidente do Conselho Federal da 
OAB, Ophir Cavalcante, encerrou o evento, 
sendo intensamente aplaudido, destacan-
do que a Advocacia segue na vanguarda 
das lutas. Ele agradeceu à Advocacia e 
aos membros da OAB pela forte presença 
nos painéis e eventos paralelos da Con-
ferência e pontuou que os trabalhos ser-
viram para tornar a categoria ainda mais 
forte. “A Advocacia é forte porque cada 
advogado, sabedor de seu papel, realiza 
seu trabalho na Comarca mais longínqua 
com vigor, altivez e denodo. Fica aqui o 
meu mais profundo reconhecimento e 
agradecimento”, afirmou. A solenidade 
de encerramento reuniu cerca de três mil 
pessoas.

Também na cerimônia foi lançado o 
selo alusivo à Conferência. Ele será usado 
em correspondências da OAB e fará parte 
do Centro de Filateria de Curitiba. No lado 
direito do selo tem-se a logomarca da 
XXI Conferência e, em sua face esquerda, 
elementos típicos da paisagem brasileira, 
como o ipê.

14  |  Revista OAB-BAHIA | Dezembro 2011



OAB
REGIONAIS

Ipiaú faz caminhada contra o mau 
funcionamento da Justiça  

Itaberaba e Santo 
Antônio de Jesus  
ganham Comitê de 
Escolas Públicas   

Nomeação de Juiz para Serrinha tem apoio da Seccional   

Representantes de sete comarcas que integram a Subseção de cidades do 
interior (Ipiaú, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Itagibá, Ibirapitanga e Ibirataia) 
par ticiparam, dia 11/10, de caminhada contra o mau funcionamento da Justiça 
na Bahia. A manifestação teve as presenças de advogados, integrantes da 
Maçonaria, prefeitos, (entre eles o de Aurelino Leal), vereadores, o Presidente 
da Câmara de Ipiaú, Antônio Raimundo Menezes, a Diretoria da Subseção da 
OAB-BA de Ipiaú e o Vice-Presidente da Seccional baiana, Antônio Menezes. 
Houve vários pronunciamentos sobre a situação em que se encontra o Poder 
Judiciário no Estado, com a morosidade permeando a instituição, o que de-
manda a criação urgente de mais varas para o município de Ipiaú. 

A caminhada, com o slogan “Acorda Justiça”, fez par te de um protesto reivin-
dicativo da Seccional por melhorias no funcionamento das Varas Crimes, Cíveis 
e Juizados Especiais da Comarca. Os manifestantes lembraram que cerca de 
cem mil ações estão paralisadas no município há mais de dez anos, o que só 
tem prejudicado a sociedade, inclusive os advogados. A caminhada teve início 
na Câmara Municipal de Ipiaú e foi encerrada no Fórum Jorge Calmon. 

Foi implantado, no dia 15/09, na 
Subseção de Itaberaba, o Comitê 
Permanente de Acompanhamento 
do Funcionamento das Escolas Pú-
blicas, com o objetivo de estudar a 
qualidade da educação no Estado 
da Bahia. 

O projeto é uma iniciativa da Co-
missão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente da OAB-BA, dos Cor-
reios, do Ministério Público do Esta-
do (MPE-BA) e do Tribunal de Justiça 
da Bahia (TJBA), com apoio da As-
sociação dos Magistrados (AMAB) e 
da Associação do Ministério Público 
do Estado (AMPEB). A Presidente da 
Comissão, Eliasibe Simões, este-
ve acompanhada do Presidente da 
Subseção de Itaberaba, Etienne Cos-
ta Magalhães, na visita ao MPE e aos 
Correios da cidade. Apesar da greve 
dos carteiros, eles compareceram à 
reunião, para entender o funciona-
mento do projeto. 

O projeto funciona com base nos 
formulários preenchidos pela popu-
lação local, que opina sobre o fun-
cionamento das escolas. 

Os formulários devem ser depo-
sitados nas urnas disponíveis nos 
postos dos Correios de cada cida-
de participante. As denúncias serão 
usadas em forma de ofício, que será 
encaminhado às Secretarias de Edu-
cação do Estado e dos Municípios. 
Também na Subseção de Santo An-
tônio de Jesus foi instalado, no dia 
24/08, um comitê semelhante.

A nomeação de um Juiz Titular para os Juizados Especiais, a criação da 1ª 
Vara da Fazenda e a composição da 2ª Vara Cível e de Família na Comarca de 
Serrinha foram algumas das solicitações levadas por advogados, deputados e 
vereadores à Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Telma Britto, no dia 
29/09. O Secretário-geral Adjunto da OAB-BA, André Godinho, juntamente com 
o presidente da Subseção, Sabino Neto, e diversos advogados destacaram que 
mais de 25 mil processos estão parados em Serrinha. No entender deles, esse 
volume de processos só tende a crescer com o desenvolvimento da região.

A Presidente Telma Britto disse que a falta de orçamento do Tribunal impede 
novas nomeações, mas assegurou que o TJ estuda as possibilidades para um 
melhor andamento dos processos. A audiência contou com a presença do 
deputado estadual Marcelino Galo, do deputado federal Sérgio Carneiro, além 
dos vereadores Justino Júnior e Aloísia Carneiro e do juiz federal aposentado 
Antônio Ezequiel.

71 3503.4170
OASEMPREENDIMENTOS.COM/EVOLUTION

Vendas:Coordenação e Vendas: Incorporação e Construção:Administração:

Sugestão de decoração de consultórioIlustração artística do quiosque e hall social Ilustração artística do mall
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Relativamente nova, com menos de 
20 anos de existência, esta área do Di-
reito tem desper tado interesse e gerado 
muitas dúvidas sobre como funciona a 
Justiça com relação a este assunto, que 
está em evidência hoje, principalmente 
por conta do aumento significativo de 
usuários brasileiros nas redes sociais e 
em navegação na Internet. Dúvida tam-
bém sobre qual seria a denominação 
correta, dentre as tantas que surgiram, 
como Direito da Informática, Direito Tec-
nológico, Eletrônico, Digital, Vir tual e Di-
reito da Internet. 

Para o Presidente da Comissão de 
Informática da OAB-BA, Eurípedes Brito 
Cunha Júnior, algumas dessas denomi-
nações não funcionam na prática. “A 
expressão Direito Vir tual, por exemplo, 
não faz muito sentido, pois vir tual sig-
nifica potencial, possível e, em tese, o 
titular de um direito é o titular da pos-
sibilidade de exercê-lo. Também a ex-
pressão Direito Digital é inadequada, 
podendo confundir-se com o estudo 

CARREIRA

direito das Novas Tecnologias
da Informação e Comunicação

das impressões digitais. Além disso, as 
novas Tecnologias da Informação e Co-
municação (TICs) não se resumem ape-
nas à eletrônica digital”.  

Assim, a denominação ideal é Direi-
to das Novas Tecnologias da Informação 
e Comunicação, que engloba duas ver-
tentes. Segundo Eurípedes Brito Cunha 
Júnior, uma delas refere-se à prática 
de atos através dos meios eletrônicos 
e das ferramentas jurídicas para conva-
lidação deles, e para tutelar direitos e 
regulamentar sanções resultantes das 
ações. A outra tem os bens e serviços 
da informática como objeto, a exemplo 
da hospedagem de bancos de dados.

O ex-presidente do Conselho Fede-
ral da OAB, Cézar Brit to, acrescenta que 
a tecnologia é um dos setores que mais 
se expandem e os crimes que envol-
vem as redes atingem diretamente a 
advocacia. “Como proibir ou censurar 
determinadas ações? Hoje, o desafio 
da sociedade é manter a liberdade de 
expressão, for te característica da Inter-
net, sem, ao mesmo tempo, deixar de 
coibir os crimes. Na prática, o desafio se 

dá porque o Direito se baseia na con-
cretização do dano e na Internet isso é 
impossível”, ressalta.

Atuação
O Presidente da Comissão de Infor-

mática da OAB-BA aponta que quem 
decide seguir esta área orienta e acon-
selha o cliente, indica formas mais se-
guras de atuação nos meios eletrônicos, 
redige contratos, termos de uso de sis-
temas e, eventualmente, atua em juízo, 
em caso de conflito não solucionado, 
na esfera extrajudicial. Segundo Cézar 
Brit to, a área do Direito das Novas TICs 
é um campo muito fér til, apesar de ain-
da estar “engatinhando”.

Para Eurípedes Brito Cunha Júnior, 
há muitas possibilidades de atuação e 
o campo é crescente. “Na Bahia ainda 
é pequeno, mas existe uma deman-
da em expansão. A transposição de 

Eurípedes Brito Cunha Jr. 

Raimundo Cézar Britto

“Como proibir ou censurar determinadas 
ações? Hoje, o desafio da sociedade é manter 
a liberdade de expressão, forte característica 
da Internet, sem, ao mesmo tempo, deixar de 

coibir os crimes.”

diversos serviços e conteúdos para a 
Internet tem exigido sua adequação a 
esses meios. Novos serviços, antes ine-
xistentes no ambiente físico, também 
têm suscitado a orientação jurídica”, 
completa.

Legislação
Outra questão impor tante é a le-

gislação especifica para o Direito das 
Novas TICs, o que gera dúvidas aos 
profissionais que se deparam com al-
gum caso deste tipo ou que pretendem 
seguir a área. “Apesar de existir uma 
legislação, ainda há lacunas. Quanto às 
matérias no âmbito do direito privado, o 
direito vigente é praticamente suficien-
te para orientar os compor tamentos e 
solucionar os conflitos”, explica o Presi-
dente da Comissão de Informática da 
OAB-BA. 

Mas, através de uma mensagem 
datada de agosto deste ano, a Presi-
dente Dilma Rousseff submeteu ao Con-
gresso Nacional o Projeto de Lei (PL) n° 
2.126/2011, relativo ao Marco Civil da In-
ternet. O texto esclarece que a ausência 
de definição legal específica tem gerado 
decisões judiciais conflitantes e contra-
ditórias, como as controvérsias simples 
sobre responsabilidade civil, colocando 
em risco as garantias constitucionais de 
privacidade e liberdade de expressão 
de toda a sociedade. 

Eurípedes Brito Cunha Junior explica 
que o PL, oriundo de discussões com a 

da economia, que tentaram introduzir 
modificações substanciais, o que gerou 
atraso em sua tramitação, devido às re-
ações de setores da sociedade civil or-
ganizada em defesa do exercício de di-
reitos fundamentais e do uso da Internet 
guiado pelo bom senso”.

Por não se ter ainda uma legislação 
clara, ele aponta que o Direito padece 
pela inexistência da tipificação penal, 
quando o alvo da conduta lesiva são os 
dados e os sistemas informáticos. Para 
Cézar Britto, “O que há, na verdade, são 
as tecnologias produzidas, que exigem 
do advogado o desafio de investigar 
os crimes na rede. A grande questão é 
quantificar quem fez e o lugar que fez”.

Casos comuns
Os mais freqüentes são os crimes 

que envolvem ofensa à honra. O pre-
sidente da Comissão de Informática 
da OAB-BA ressalta que, como muitas 
pessoas ainda acham que a Internet é 
um território sem lei, pensam que o uso 
dela é anônimo e praticam tais condu-
tas. “Embora seja trabalhoso identificar 
a origem das mensagens devido à ne-
cessidade de ordem judicial para que os 
provedores forneçam dados dos titulares 
das conexões, na maioria das vezes é 
per feitamente possível rastreá-las, se-
jam elas enviadas por e-mail, postadas 
em páginas, sites, foros de discussão ou 
redes sociais”, explica. 

sociedade, estabelece princípios, garan-
tias, direitos e deveres para o uso da In-
ternet no Brasil, e pretende regulamentar 
matérias referentes à proteção de dados 
pessoais, comércio eletrônico, direito au-
toral, governança da Internet, dentre ou-
tras, o que aperfeiçoará o uso deste re-
curso tão presente no dia a dia de uma 
grande parcela de pessoas. 

Segundo o advogado, a versão ori-
ginal do PL 84/99 era muito boa, pois 
instituía alguns tipos de pena, de for-
ma muito clara e compreensível mes-
mo para leigos. “Mas o citado PL sofreu 
muito com as ingerências de parcela da 
indústria da informática e outros setores 

Cézar Britto
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Advogado: não se preocupe.  

Com a parceria da Qualicorp  

com a CAAB, os planos  

de saúde que oferecem os 

melhores médicos, hospitais  

e laboratórios do Brasil já  

estão ao seu alcance.1 

Ligue e confira:

0800-777-4004
Ou acesse: www.qualicorp.com.br

Meu plano de saúde 
não cobre o médico 
e o hospital que eu
prefiro pra me tratar.
E agora?

A saúde de milhões de 
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VIAGEm

A Chapada é uma 
descoberta incrível!

TEMPO LIVRE

Na busca de roteiros alternativos, 
advogados baianos gostam de esco-
lher regiões do nosso vasto estado. É 
o caso de Ruy João, conselheiro fe-
deral da OAB-BA, que recentemente 
optou pela Chapada Diamantina. Foi 
a primeira viagem ao chamado “co-
ração geográfico” da Bahia. E bateu 
for te. As emoções pulsaram positi-
vamente durante todo o tempo. Agra-
deceu a um amigo de fé, criado em 
Mucugê, por ter vivido experiência 
tão rica. “Ele sempre me falava dos 
atrativos históricos da cidade e das 
imensas belezas naturais da região”, 
recordou-se. 

O motivo da viagem também foi 
especial. A data de aniversário des-
se amigo é dia 25 de junho. Época de 
frio e quando a Chapada fica repleta 
de turistas por causa dos festejos ju-
ninos. O ”níver”, por tanto, foi um bom 
pretexto para o convite, que foi logo 
aceito. “Não poderia recusar um con-
vite de amigo, muito menos para co-
nhecer um dos pontos turísticos mais 
interessantes da Bahia”, sublinhou.  
Ele disse que o que mais gostou da 
viagem foi poder estar no convívio de 
amigos fraternos. Contudo não pode-
ria deixar de reconhecer que uma das 
características do povo da Chapada é 
a hospitalidade. 

“Isto nos deixou à vontade para 
desfrutar das belezas naturais que 
tanto cativam quem visita a região, a 

exemplo do Cemitério Bizantino”, afir-
mou, para em seguida citar o Poço 
Azul, a Cachoeira do Sossego, dentre 
outros pontos que o turista não pode 
deixar de conhecer. Mesmo assim, 
Ruy João ponderou: “A coisa que mais 
me chamou a atenção, ironicamente, 
não foi a beleza das cachoeiras, das 
grutas, mas sim o saboroso café da 
região. Não tinha a mínima noção de 
que a Chapada Diamantina cultivava 
um dos melhores cafés do mundo”, 
entusiasmou-se. Ainda lembrou que 
o grupo estava em uma festa junina 
onde se ser ve todo tipo de bebida al-
coólica, porém o que mais lhe atraiu 
foi o licor de café. 

O advogado Ruy João foi procu-
rar saber por que aquele licor era tão 
requisitado numa festa de São João 
e o amigo-anfitrião garantiu-lhe que 
a Chapada Diamantina produzia o 
melhor café do mundo. O advogado 
defendeu que “todo baiano deveria 
conhecer a Chapada Diamantina”. 
Considerou que “nós fazemos viagens 
internacionais, saímos da Bahia, mas 
não exploramos os nossos destinos Ruy João

Coreto localizado na praça da cidade de Mucugê 

turísticos. “Conheci em Las Vegas o 
Grand Canyon, um dos lugares mais 
visitados do mundo. Posso afiançar 
que a Chapada não deixa nada a 
desejar”.  E arrematou: “Viajar é muito 
bom e voltar a lugares onde já estive 
é melhor ainda porque sempre se en-
contra algo novo para fazer. Gostaria 
de voltar, sim, e voltarei em breve”.

Indagado se mudaria algo no pla-
nejamento da viagem, disse que não. 
“Talvez, se pudesse, dedicaria mais 
tempo para conhecer outros lugares 
bonitos da região. E são muitos ...”. 
Onde ficou hospedado? Que tipo de 
alimentação escolheu?  “Ah, isto é im-
por tante. Fiquei hospedado na casa 
desse amigo, em Mucugê. Mas sei 
que existem várias pousadas e ho-
téis por lá, principalmente em Lençóis. 
Por sua vez, a alimentação tem que 
ser leve, saudável, por causa das ca-
minhadas e passeios”, ensinou. Um 
lembrete: recomenda-se levar roupas 
leves.

E qual será o próximo destino?  
“A próxima viagem será para Mon-
tevidéu e Punta Del Este (Uruguai)”, 
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TEMPO LIVRE

sentenciou. O advogado criminalista 
Luiz Augusto Coutinho, 39 anos, é um 
apaixonado pelas viagens. De prefe-
rência, gosta de fazer roteiros alter-
nativos aqui mesmo na Bahia. E qual 
destino destacaria? 

Ele cita sua última e inusitada ex-
periência: conhecer a localidade de 
Algodões, na Península de Maraú, na 
Baía de Camamu, Baixo Sul baiano. O 
motivo da escolha é simples: “Preci-
sávamos de um lugar para descansar 
em família e na companhia de ami-
gos”. Da viagem, diz que gostou mui-
to da possibilidade de ter contato com 
a natureza, desfrutar da hospitalidade 
dos nativos e provar comidas maravi-
lhosas.

Além disso, o advogado afirma ter 
adorado ver como o lugar é preser va-
do, como as pessoas estão preocu-
padas em conser var aquele paraíso. 
“E o mais impor tante é que a região 
é pouco explorada, mesmo com difi-
culdades de acesso, que aumentam 
o custo do passeio”. Cer tamente, diz 
ele, indicaria este lugar para outras 
pessoas.  “E gostaria de voltar lá as-
sim que puder; preciso de um tempo 

para programar, pois é um pouco dis-
tante e é necessária pelo menos uma 
semana para aproveitar este paraíso”, 
acrescenta.

Sobre a infraestrutura de hospe-
dagem na localidade de Algodões, 
Luiz Coutinho informa que ficou numa 
pousada pequena com apenas três 
bangalôs, de propriedade de um cor-
retor de imóveis chamado Chiquinho. 

Em busca de Algodões, escondida na Península de maraú

Luiz Augusto Coutinho

“Eu e mais dois colegas advogados, 
Leila Fraga e Joaquim Sérgio, adora-
mos ficar lá. Levamos também nossas 
famílias”, relata. Quem organizou o ro-
teiro foi Joaquim Sérgio, que está radi-
cado na região há 20 anos e, além de 
advogado, é sur fista. 

A experiência foi tão boa que ago-
ra o grupo pretende ir à Chapada Dia-
mantina, com esse mesmo objetivo: 
explorar roteiros alternativos da região 
central da Bahia. “Lá poderemos fazer 
trilha de quadriciclo, por exemplo, en-
tre Andaraí e Lençóis, passando pelas 
cachoeiras do Garapa e do Roncador”. 

Para este tipo de viagem, Coutinho 
recomenda roupa de praia. “Além dis-
so, é bom levar mochila sempre. Lem-
bra os meus 20 anos e o tempo em 
que ainda tinha cabelos”, brinca. Inda-
gado se teve tempo de fazer aquelas 
indefectíveis comprinhas, ele respon-
de, firme: “Graças a Deus, dei umas 
férias ao meu car tão de crédito”.

Tem coisa melhor do que isto? 
“Sim, viajar sempre e sempre para lu-
gares diferentes”, conclui. 
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Na tarde do dia 20 de setembro último, em Brasília, a 3ª Câmara do Conselho Federal da OAB reprovou as contas da 
gestão do ex-Presidente Dinailton Oliveira dos exercícios de 2005 (17 x 3 votos) e 2006 (20 x 2 votos). As contas de 2004 
haviam sido aprovadas com ressalvas, por maioria, e ainda se encontram pendentes de julgamento final pelo Órgão Espe-
cial daquela entidade. As contas dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 - primeira gestão do Presidente Saul Quadros - foram 
aprovadas, por unanimidade. As do exercício de 2010 já estão sendo analisadas, sendo que a Bahia foi a primeira Seccional 
a enviá-las ao Conselho Federal.

A Seccional baiana da OAB está comemorando a aprovação do Projeto de privati-
zação dos cartórios. Para o Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, “o atendimento nos 
cartórios extrajudiciais passava por uma grande crise”. Ele defendeu ainda que nunca 
houve elementos que pudessem caracterizar a inconstitucionalidade da matéria.

OAB
NOTíCIAS

Reprovadas contas da Seccional
dos anos de 2005 e 2006 

Privatização dos cartórios na Bahia
ainda é comemorada 

Ordem participa de protestos contra 
violência no Centro 

Membros da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-BA, entre eles a Vice-
-Presidente Sara Mercês, participaram de 
uma caminhada, dia 26/08, em home-
nagem ao Dia Estadual de Combate aos 
Homicídios e à Impunidade. O grupo par-
tiu da Praça da Piedade em direção ao 
Fórum Ruy Barbosa em protesto contra a 
violência no Estado e crimes contra jovens 
e adolescentes. 

A data foi criada em homenagem a 
Luís Fernando da Conceição, Jorge da Sil-
va, Edmilson Pereira da Silva e Gilmar Oli-
veira dos Santos, que foram mortos pelo 
policial militar Carlos Augusto da Silva Gallo 

e pelo agente ferroviário Jurandir Santos 
Franco, durante uma chacina no bairro do 
Lobato, em 26 de agosto de 1993. 

Na época, os criminosos foram conde-
nados a 42 e 36 anos, respectivamente, 
mas tiveram a liberdade concedida após 
cumprirem sete anos de prisão. Todas as 
vítimas eram menores de 21 anos. A ca-
minhada foi organizada por familiares das 
vítimas, membros da Comissão de Direitos 
Humanos da Seccional e do Centro de De-
fesa da Criança e do Adolescente Yves de 
Roussan (Cedeca), e atraiu diversos parti-
cipantes.

Coordenação das 
Comissões faz balanço 
das atividades

O coordenador das Comissões da 
OAB-BA, Fabrício Oliveira, considera três 
fatores que contribuíram para o sucesso 
do trabalho dos grupos até então. Um 
deles é que, com a Coordenação, estão 
sendo realizadas reuniões mensais, per-
mitindo assim um melhor acompanha-
mento por parte da Diretoria da Seccional. 
“Os Diretores participam mais, ouvem, su-
gerem, acrescentam”, afirma. Além disso, 
segundo o Coordenador, as Comissões, 
por sua vez, ficam informadas sobre as 
atividades desenvolvidas no âmbito de 
toda a Seccional. “Outro ponto é que a 
Coordenação tem estimulado uma maior 
integração entre as comissões, de forma 
a propiciar atuação conjunta inclusive. As 
comissões do Advogado Iniciante e a de 
Estágio e Exame de Ordem, por exemplo, 
têm desenvolvido juntas trabalhos interes-
santes”, completou. 

OAB-BA participa da marcha contra a Corrupção, em Brasília

O Presidente da OAB-BA, Saul Qua-
dros, prestigiou, dia 4/11, a posse da 
nova Procuradora-Geral do Município 
em cerimônia realizada no Palácio 
Thomé de Souza. Na opor tunidade, a 
jurista Angélica Guimarães foi nome-
ada Procuradora-Geral do Município, 
em substituição ao Procurador Pedro 
Guerra. No mesmo dia, a Presidente 
da Comissão de Advocacia Pública da 
OAB-BA, Georgia Campello, assumiu 
o cargo de Vice-Procuradora-Geral do 
Município.

manifestação em Salvador Seccional prestigia 
posse de nova 
Procuradora-Geral do 
município 

No mesmo dia, diretores da Seccional baiana da OAB e da CAAB participaram, 
em Salvador, da 2ª Edição da Marcha contra a Corrupção e a Impunidade, juntamente 
com centenas de manifestantes, entre eles advogados. 

O grupo partiu por volta das 14h do Cristo da Barra em direção ao bairro de On-
dina. Entre os presentes, o Secretário-Geral da OAB-BA, Nei Viana, o Secretário-Geral 
Adjunto, André Godinho, o Diretor Tesoureiro, Ary Moreira, o Presidente da CAAB, David 
Bellas, o Diretor da CAAB, Tercio Roberto Peixoto Souza, e o Conselheiro da OAB-BA, 
Jorge Teixeira. Durante a caminhada, os manifestantes entoaram o Hino Nacional e, no 
encerramento, pediram o fim do voto secreto no Congresso Nacional. 

O clamor dos segmentos mais inf luentes da sociedade brasileira contra 
as denúncias de corrupção na mais alta esfera do poder da República co-
meça a ganhar as ruas. Em Brasília, o Presidente da Seccional, Saul Qua-
dros, par ticipou da Marcha contra a Corrupção e a Impunidade, realizada 
no dia 12/10, na Esplanada dos Ministérios, juntamente com o Presidente 

nacional da OAB, Ophir Cavalcante, e 
vários outros dir igentes da entidade. 
Estiveram com ele os conselheiros 
federais Sílvia Cerqueira e Ruy João. 

Na manifestação, Ophir Caval-
cante defendeu uma Justiça mais 
comprometida com a ética e pregou 
o for talecimento do CNJ como órgão 
com poderes para punir juízes que 
cometem desvios de conduta. A OAB 
também se aliou à bandeira do Mo-
vimento de Combate à Corrupção, 
pelo fim do voto secreto no parla-
mento nacional, e reivindicou o julga-
mento célere, pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), da constitucionalidade 
da Lei Ficha Limpa. Também par tici-
param do movimento público repre-
sentantes das Seccionais da OAB, 
outros conselheiros federais da enti-
dade, presidentes de Comissões da 
Ordem e advogados de todo o país.

OAB
EVENTOS
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A Seccional baiana foi agraciada no dia 29/09, no Pa-
lácio Rio Branco (Praça Municipal), com a Medalha 2 de 
Julho em Ouro. O Prefeito João Henrique, que entregou a 
condecoração, declarou que o Estado deve muito à OAB . 
Para o Presidente da Seccional, Saul Quadros, a outorga da 
Medalha 2 de Julho a pessoas ilustres é o reconhecimento 
da impor tância da sociedade civil para o Estado brasileiro. 
“A Ordem se sente muito orgulhosa em ser agraciada com 
essa medalha”, afirmou, acompanhado do Vice-Presidente 
do Conselho Federal da OAB, Alber to de Paula Machado. 

Na ocasião, foram entregues ainda medalhas a 32 per-
sonalidades e nove instituições. Entre os contemplados, o 
Senador João Durval, o empresário Norber to Odebrecht, o 
maestro Fred Dantas, o diretor teatral Fernando Guerreiro 
e o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa. A 
Medalha 2 de Julho foi criada há 43 anos para homena-

OAB-BA recebe medalha 2 de Julho em Ouro  

OAB-BA prestigia Congresso de Direito Administrativo   
O presidente da Seccional baiana, 

Saul Quadros, par ticipou na noite de 
18/10 da aber tura do XXV Congresso 
Brasileiro de Direito Administrativo, no 
Othon Palace Hotel, em Ondina. Na 
Mesa, Michel Temer (na ocasião,  pre-
sidente da República em exercício), e 
o governador do Estado, Jaques Wag-
ner, fizeram as respectivas saudações 
ao presidente da OAB-BA. O chefe do 
Executivo baiano declarou que o Bra-
sil vive um dos mais longos períodos 
de Democracia de sua história e seu 
melhor momento de desenvolvimento 
e inclusão social. 

Já Michel Temer destacou a impor-
tância da discussão sobre o voto pro-
porcional e distrital, fidelidade par tidá-
ria e lista fechada. Defendeu, também, 
a realização de um plebiscito sobre o 
sistema eleitoral que poderia ser ado-
tado no Brasil. O Congresso de Direito 
Administrativo incluiu debates sobre 

gear as personalidades que prestaram serviços relevantes à 
cidade de Salvador, ou que tiveram méritos excepcionais re-
conhecidos pela comunidade. Ela é cunhada em ouro, prata 
e bronze, com 5 cm de diâmetro. 

regime jurídico do pré-sal, administração pública, reforma política e outros. A 
organização do evento foi do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA), 
com apoio da Secretaria do Turismo (Setur) e da Bahiatursa. 

Reunião de Subseções sobre desativação de comarcas 
Após debates com representantes das comarcas e a Presidente do TJBA, Telma Britto, no dia 30/10, a OAB-BA deliberou pela 

realização de uma reunião extraordinária com os presidentes das Subseções sobre a desativação das 50 comarcas do interior. O 
Presidente da Comissão de Relações Institucionais e conselheiro Seccional da OAB-BA, Sylvio Garcez, foi quem representou a Ordem. 
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DEBATE

Polêmica 
na 

Assembleia  
O Projeto de Lei (PL) da Deputada Estadual Luíza Maia (PT), mais 
popularmente conhecido como “Antibaixaria”, ganhou repercussão 
nacional por debater o financiamento público de artistas e bandas 
que cantem ou criem coreografias consideradas “ofensivas” à mulher. 

A previsão é de que o PL seja votado em 
março, e, até lá, ele continuará dividindo 
opiniões. De um lado estão aqueles que 
consideram o projeto interessante por es-
timular a valorização da mulher. De outro, 
há quem considere a proposta um ato de 
censura ou até mesmo inconstitucional. 
Em resposta a críticas de alguns segmen-
tos artísticos, que temem a falta de crité-
rios objetivos que podem causar prejuízos 
à categoria, a deputada que idealizou a 
proposta diz que não defende atos de 
censura nem punições aos artistas. “Nós 
queremos impedir que o dinheiro público 
financie quem está na contramão da po-
lítica de enfrentamento à violência contra 
a mulher. E como é que esse governo que 
investe para acabar vai financiar quem 
está proliferando o racismo e a violên-
cia?”, argumenta.

Para ela, as discussões têm sido muito 
importantes para conscientizar os deputa-
dos para a luta das mulheres e pelo fim 
da violência contra o gênero. “Queremos 
ampliar o debate. As mulheres estavam 
incomodadas com essa baixaria através 

da música. E dinheiro púbico é coisa sé-
ria”, diz a deputada.  

Quem está do lado do “Antibaixaria” 
é a Presidente da Associação Brasilei-
ra das Mulheres de Carreira Jurídica na 
Bahia (ABMCJ-BAHIA), Teodomira Mene-
zes. “Para mim, esse projeto de lei mobi-

Deputada Luiza Maia (PT)

Dep. Luciano Simões (PMDB)

liza a sociedade para a discussão sobre 
a violência no tratamento às mulheres 
nas letras das ‘músicas’ que ofendem 
a sua dignidade e imagem, quando as 
chamam de ‘cachorra, lata que um chuta 
e outro cata, dá a patinha, fica de qua-
tro, pede para apanhar’, além de outras 
expressões do mesmo nível de desmo-
ralização da mulher”. Teodomira conside-

ra absurdo que muitas músicas venham 
incitando a violência, debochando das 
mulheres como se fossem mercadorias 
baratas, e incentivando a violência não 
somente contra as adultas, mas também 
contra meninas e adolescentes. 

“O maior impacto político-social do PL 
é levantar a discussão para além da vi-
são ‘mercantilista’ que os defensores da 
‘baixaria’ querem manter, pois só visam 
o lucro nesses shows onde o público, de 
maioria jovem, brinca e dança sem se dar 
conta da mensagem depreciativa e das 
repercussões nas suas relações interpes-

Teodomira Menezes

Confira o que os advogados baianos dizem sobre o assunto: 

“Sou absolutamente favorável a esse Projeto de Lei. Na verdade, 
o dinheiro público não deve ser empregado em situações como 
essa, em que são contratados ar tistas que vão denegrir a imagem 
feminina”.
Jorge Antonio Coutinho OAB-BA no 4.490

“Sou a favor, porque com ele se começou a discutir o assunto. 
Acho que, independente de ser financiado ou não, nenhum serviço 
ou instrumento de comunicação pode ser utilizado para prejudicar 
ou falar mal de alguma pessoa, seja ela homem ou mulher. Não 
conheço o PL em seu inteiro teor, mas, pelo que conheço, sou a 
favor sim. Não se quer com isso limitar a criatividade do ar tista, 
mas algumas dessas músicas trazem prejuízos à educação. Mui-
tos pais já não têm como estar com seus filhos todo o tempo e a 
educação que é dada passa longe daquela desejada pelos pais. 
Porém é difícil fazer o controle porque a análise é subjetiva. Eu 
posso achar que uma determinada letra traz promiscuidade, ou-
tros podem achar que não. Por isso deveria haver uma audiência 
púbica para que o projeto seja realmente divulgado e as pessoas 
tenham opor tunidade de dar sua opinião de forma ampla”.
Edlena Maria Santana Silva Maciel OAB-BA no 7861 

“Sou a favor do projeto. Acho que a mulher tem que ser respeitada 
acima de tudo. E essas músicas não deveriam fazer par te do contex-
to da nossa sociedade. Temos exemplos baianos de grandes ícones 
da música brasileira, como Caetano Veloso e Maria Bethânia, que 
fazem composições bonitas para serem apreciadas. Sou totalmente 
contra as composições que denigrem a imagem da mulher”. 
Hebert C. Oliveira Santos OAB-BA no 26.171 E (estagiário)

“Eu acho que, em um 
País como o Brasil, e 
em uma cidade como 
Salvador, existem coi-
sas mais importantes 
com que se preocu-
par, como educação, 
saúde, segurança. E 
essas músicas que, 

segundo a deputada, agridem a mulher, são 
coreografadas, ouvidas e aplaudidas por muitas 
mulheres. Elas gostam, ouvem, aplaudem os can-
tores. Então, por que o Poder Público vai perder 
seu tempo com isso, com tantas coisas mais im-
portantes com que se preocupar?”.
Helder Souza OAB-BA no 32.360

“Sou totalmente a fa-
vor do projeto. É um 
desrespeito usar nos-
so dinheiro, o dinheiro 
público, para financiar 
esse tipo de banda, 
que não acrescenta 
nada a nossa socie-
dade; só denigre a 

imagem da mulher e prejudica a educação das 
crianças. Em Salvador, no Carnaval, nas rodas de 
samba, ouvimos muito essas músicas”.
Valdenir Ferreira Queiroz 
OAB-RJ no 145.451

soais”, completa.  
O projeto ainda enfrenta resistência de 

alguns parlamentares, como o deputado 
Luciano Simões (PMDB), que já adianta: 
ele não será aprovado por ser inconsti-
tucional. “O Projeto de Lei trata de direito 
autoral e estes direitos são reservados à 
legislação federal. A competência é do 
Senado. Não que eu seja contra o teor da 
proposta, mas é como se estivéssemos 
tratando de um crime federal realizado 
por um dos Ministérios e a Assembleia 
Legislativa abrisse uma CPI. Não temos 
competência para isso”, conclui. 
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OAB
ACONTECE

A busca de  um maior entrosamento 
entre advogados baianos e a troca de in-
formações foram a tônica da Conferência 
Estadual de Advogados, que foi realizada 
no Hotel Fiesta Bahia entre os dias 18 e 
20 de agosto último. A OAB-BA presti-
giou a comunidade jurídica local com a 
participação de 16 renomados juristas, 
além de inúmeros profissionais de nível 
técnico reconhecido que fizeram pales-
tras e exposições sobre temas institucio-
nais relevantes da atualidade. Destaque 
para a discussão de novos paradigmas 
do Direito e garantias fundamentais que 
interessavam diretamente aos advogados 
e estagiários. O evento foi encerrado com  
participação do Presidente do Conselho 
Federal, Ophir Cavalcante.

A programação incluiu comemora-

Conferência Estadual de Advogados 
discute novos paradigmas do Direito 

Durante o evento a OAB-BA defendeu o Exame de Ordem, lembrando que não era contra 
os cursos de Direito, mas a favor da qualificação profissional.

ções pelo Mês do Advogado, com almo-
ço de confraternização e apresentação 
musical. Saul Quadros, Presidente da Sec-
cional baiana, considerou de “extrema 
relevância discutir mais uma vez o papel 
do advogado na sociedade, munido de 

conceitos mais atuais e reciclados”. Ele 
falou também sobre a importância das 
comissões da Seccional e os seus traba-
lhos em prol da sociedade, além de ter 
comentado o caso de dois advogados 
agredidos por um policial militar em Je-

Rátis: 
“O advogado 

não pode parar 
de estudar” 

remoabo, interior do Estado, no exercício 
profissional. 

Explicou, que na ocasião, a OAB-BA 
cobrou providências, atendidas inicial-
mente, mas lamentou que o agressor ti-
vesse retornado às suas atividades. “Isso 
não ficará impune, nós continuaremos 
cobrando que as prerrogativas dos advo-
gados sejam respeitadas e, sempre que 
necessário, nós defenderemos a nossa 
classe”, destacou. Durante o encontro, 
o Presidente fez questão de enfatizar a 
preocupação da OAB-BA com a crise do 
Judiciário baiano, motivo pelo qual a Sec-
cional impetrou mandado de segurança 
exigindo a abertura urgente de concursos 
públicos para juízes e servidores. 

Defendeu, igualmente, a necessidade 
de se manter o Exame de Ordem para o 
exercício da advocacia. E garantiu: “Nós 
não somos contra os cursos de Direito, 
mas sim contra a proliferação do este-
lionato educacional. A Ordem sempre 
vai defender a qualificação profissional, 
acima de tudo, e por isso o Exame de 
Ordem se faz extremamente necessário”. 

Exemplo para o Brasil
Ao encerrar a Conferência, o Presiden-

te da OAB-Nacional, Ophir Cavalcante, 
citou Saul Quadros como exemplo da Ad-
vocacia brasileira. “Ele encanta pelo seu 
posicionamento firme, corajoso e, prin-
cipalmente, pelo seu comprometimento 
com a Advocacia. A OAB-BA é hoje re-

ferência nacional, é uma das melhores 
administrações das Seccionais do Brasil”, 
disse.  Também citou o Mandado de Se-
gurança elaborado pela Seccional, pe-
dindo a abertura imediata de concursos 
públicos para suprimento total das vagas 
em aberto nos cargos de Juíz de Direito 
e servidores auxiliares. “A Bahia deu um 
exemplo ao Brasil, mostrando para os ór-
gãos da Justiça que o problema não é 
falta de recursos, mas sim de juízes e ser-
vidores”, enfatizou.

Nei Viana e Paulo Bonavides

Por sua vez, o Secretário-Geral 
da OAB-BA e coordenador-geral do 
evento, Nei Viana Costa Pinto, agra-
deceu a todos os colaboradores do 
evento e a par ticipação dos advoga-
dos e conferencistas. O coordenador 
científico da conferência e Presiden-
te da Escola Superior de Advocacia - 
Orlando Gomes (ESAD), Carlos Rátis, 
falou da impor tância da Conferência 
e dos cursos oferecidos pela ESAD. 
“O advogado não pode parar de es-
tudar, precisa estar preparado para 
os anseios da sociedade. E esse é 
o motivo pela qual a ESAD promove 
cursos de preparação técnica”, en-
fatizou.

 Após o encerramento dos tra-
balhos, foi ser vida aos par ticipan-
tes do evento uma feijoada, ao som 
da banda Batifun. A Alta Mesa dos 
trabalhos foi composta também pelo 
Vice-Presidente da OAB-BA, Antônio 
Menezes, Diretor Tesoureiro, Ar y Mo-
reira, professor Catedrático da Fa-
culdade de Direito da Universidade 
Federal do Ceará, Paulo Bonavides,  
Presidente da Seccional de Sergipe, 
Carlos Augusto Monteiro Nascimen-
to, Presidente da Subseção de Gua-
nambi/BA, Marcos Antônio Junior,  
Presidente da Comissão de Proteção 
dos Direitos da Mulher da OAB-BA, 
Marilena Galvão, e Deputado Fede-
ral Sérgio Carneiro.
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Boletim de ações na greve do TRT5
A OAB-BA divulgou, em outubro, boletim com providências que foram adotadas pela Seccional e pela Asso-

ciação Baiana de Advogados Trabalhistas (ABAT) no tratamento da greve dos ser vidores da Justiça do Trabalho do 
Estado da Bahia. 

Acesse o boletim em nosso site www.oab-ba.org.br. 

Veja as declarações de dois advogados que atuam na área trabalhista sobre o 
cotidiano da greve:

“A greve no TRT5 já vem ocorrendo desde junho. 
Cada Vara, cada Secretaria tem funcionado de maneira 
diferente. Para as partes, fica uma falsa impressão de 
que não existe greve porque as audiências continuam 
acontecendo. No entanto os processos ficam parados, 
alguns há pelo menos quatro meses, o que causa 
um prejuízo muito grande, para as partes e para 
os advogados. As partes vão começar a sentir os 
prejuízos a partir de agora com a paralisação desses 
processos”. 

“Diversas dificuldades continuam ocorrendo no que se refere ao 
acompanhamento dos processos. Uma delas é a demora na aprecia-
ção dos requerimentos dos advogados. O despacho de uma petição 
que poderia demorar em média uma semana, pode perdurar até mais 
de um mês a depender da Vara. Neste mesmo sentido, ainda que as 
publicações estejam, em tese, sendo realizadas, constatamos que di-
versos processos, cuja audiência de instrução foi realizada neste ano, 
já foram julgados, contudo, sem publicação da decisão respectiva, 
impedindo a apresentação de recurso e atrasando o trâmite normal 
dos feitos. Portanto, não restam dúvidas de que a greve na Justiça do 
Trabalho, ainda que parcial, prejudica e muito o deslinde dos proces-
sos, provocando a tão temida morosidade do Judiciário!”

Joaquim Pinto Lapa Neto
OAB-BA no 15.659

Geisy fiedra
OAB-BA no 13.008

A Diretoria da OAB-BA, representada 
pelo Presidente Saul Quadros, o Vice-Presi-
dente Antônio Menezes, o Secretário - Ge-
ral, Nei Viana, o Secretário-Geral Adjunto, 
André Godinho, o Presidente da ABAT, Ri-
cardo Caribé, conselheiros seccionais da 
OAB-BA e da ABAT, além de centenas de 
advogados, participaram na manhã do dia 
1°/12 de um protesto realizado em frente ao 
prédio da Justiça do Trabalho, no Comércio. 
Os advogados, de braços cruzados, entoa-
ramo o grito “Queremos trabalhar”. 

A manifestação foi realizada por conta 
da greve dos servidores da Justiça do Tra-
balho, que completou seis meses. A preo-
cupação dos advogados é que, desde o 
início da paralisação, a Justiça do Trabalho 
tem funcionado de forma precária, com 
um número mínimo de servidores. “A greve 
está completando seis meses. Uma situa-

Diretoria da Seccional e ABAT protestam contra greve no TRT5   
ção absolutamente insustentável e altamente prejudicial não só para a advocacia, mas 
para aqueles que batem à porta do TRT”, afirmou o presidente da OAB-BA. Para Ricardo 
Caribé, o movimento não é contra os servidores, mas pela busca de soluções para a greve 
que vem prejudicando o andamento do trabalho dos advogados. “Vivenciamos hoje um 
dia histórico”, afirmou.
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A Ceia de Natal
coroa uma tradição milenar cristã
A Ceia de Natal
coroa uma tradição milenar cristã

Cristiane Nolasco: “Apesar 
da violência urbana do país, 
o clima natalino nos contagia 
por completo”

Ingredientes:
Massa: 200 grs de manteiga; 
1 xícara de chá de açúcar mascavo; 
4 ovos; 1 lata de leite condensado; 
2 xícaras de chá de farinha de trigo; 
1 colher de sopa de fermento em 
pó; 100 grs. de frutas cristalizadas; 
100 grs. de passas embebidas no 
vinho do por to; 100 grs. de nozes 
picadas.

Glacê:  2 e 1/2 xícacaras de chá 
de açúcar de confeiteiro; 2 colheres 
de sopa de leite quente; 3 colheres 
de sopa de suco de limão.

Receita do 
Bolo de Reis

Modo de preparo:

Primeiro a massa: na batedeira, bata 
a manteiga até formar um leve creme; 
continue batendo e coloque o açúcar 
mascavo e as gemas, uma a uma. Adi-
cione o leite condensado em fio, ainda 
batendo, até ficar homogêneo. Desligue 
a batedeira e coloque a farinha de tri-
go, o fermento, as passas embebidas 
no vinho do porto, as nozes e as frutas 
cristalizadas. Por fim, as claras em neve, 
misturando levemente. Coloque a mas-
sa em forma redonda com furo central, 
untada e enfarinhada. Asse em forno 
pré-aquecido por aproximadamente 
45 minutos. Desenforme ainda morno. 
Após esfriar, coloque o glacê.
Para isso, misture o açúcar de confeitei-
ro com o leite quente e o suco de limão 
de forma a uniformizar a mistura e des-
peje sobre o bolo. Decore com cerejas e 
limão cristalizado. 

de geração a geração”, ensina. Mesmo 
afirmando tratar-se de uma tradição mi-
lenar , com rica simbologia, Cristiane No-
lasco observa que cada país, ou mesmo 
região, preserva costumes variados.
 
Ou seja: além dos alimentos já tradicio-
nais, como os assados, especialmente o 
peru e o leitão, as frutas secas e o pa-
netone, outras opções características do 
lugar em que vivem são incorporadas às 
ceias. “Os baianos, por exemplo, costu-
mam incluir na elaboração de algumas 
das receitas tradicionais frutas tropicais, 
além de outros pratos preparados com 
frutos do mar, usando ingredientes da 
culinária nordestina, e exóticos como o 
maturi (castanha de caju verde)”, explica 
a advogada. Puxa pela memória para 
afirmar: “Na nossa casa, procuro reunir 
toda a família e amigos mais próximos, 
para degustarmos juntos estes sabores 
que nos remontam à infância, ao tempo 
em que nos permitem comemorar a feli-
cidade de mais um ano juntos. Coloco à 
mesa o tradicional peru, tender marinado 
com suco de abacaxi e tangerina, per-
nil acompanhado de arroz com passas 
e macadâmia, bacalhau com batatas e 
azeitonas pretas, queijo de cuia, paneto-
ne e o indispensável bolo de reis.”

No caso do advagado Thiago Dória 
Moreira, até a primeira quinzena de 
dezembro, o cardápio está em ela-
boração. E as surpresas podem ser 
muitas. Leves, as receitas de Thiago 
procuram misturar elementos de fora 
aos bem regionais e valorizar o que é 
nosso. Nas ceias de Natal passadas, 
já houve ceviche, pato assado, salada 
de peru, e outras invenções. 

Os pratos são preparados para o dia 
25. “Na véspera do Natal, costumamos 
sair. Temos família a visitar, acabamos 
jantando na casa de alguém”, diz. Já 
no dia seguinte. é o momento de Thia-
go mostrar o seu lado “gourmet li-
ght”, que desenvolve com prazer. 
“Na noite anterior, todo mundo já 
comeu muito. Então prefiro opções 
mais leves”, comenta. Para isso, pre-
vê os ingredientes de que vai precisar 

O 
final do ano se aproxima. Nes-
sa época, todos os cristãos 
costumam reunir a família em 
torno de uma mesa farta para 

a tradicional e secular celebração do Nas-
cimento de Cristo. No Brasil, e na Bahia, 
não é diferente. 

A equipe da Revista OAB Bahia traz para 
a seção Tempo Livre/Gourmet, desta edi-
ção, uma profissional da Advocacia ideal 
para falar dessa festa da Cristandade, a 
advogada Cristiane Nolasco M. do Rego. 
Apaixonada pela arte da Gastronomia, 
ela passa algumas dicas para os leitores,  
lembrando que o primeiro passo é a de-
coração da casa. “Tem a montagem da 
Árvore de Natal e a preparação do presé-
pio, sem esquecer as guirlandas, que são 
colocadas nas portas, das velas verme-
lhas e verdes dispostas nos castiçais”.  E 
acrescenta: “Apesar da violência urbana 
nos dias de hoje, fruto da gritante diferen-
ça sócioeconômica do país, o clima nata-
lino nos contagia por completo”.

Cristiane Nolasco também cita as mensa-
gens que muitas famílias gostam de pre-
parar para receber os parentes e amigos 
na noite do Natal. “A festa é coroada com 
a tradicional ceia, sinônimo de confrater-
nização, partilha e união, onde servimos 
receitas que, no mais das vezes, passam 
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Thiago Dórea

alguns dias antes e dá início às com-
pras, priorizando itens regionais. “Se 
vejo uma receita de um prato que leva 
frutas, coloco frutas daqui, com os sa-
bores daqui”, completa. 

Quem par ticipa do grupo familiar se 
delicia com os pratos acompanhados 
de champagne, vinho branco e a velha 
e boa cervejinha. De sobremesa, petit 
gateau de doce de leite - é o que pre-
tende este ano. “Gosto de experimen-
tar as sobremesas também, de testar 

a receita. Fico buscando as coisas que 
ainda não fiz para ir descobrindo, trei-
nando...”. O prazer de Thiago começou 
desde os churrascos com amigos na 
adolescência. “Nos churrascos, eu fui 
me interessando por aprender a pre-
parar a carne. Depois surgiu interesse 
por outros pratos”, lembra. No dia a 
dia, ele costuma cozinhar umas duas 
vezes por semana para si mesmo e a 
esposa, e às vezes também para ca-
sais de amigos. Aí investe nas massas 
e risotos. Sor te de quem experimenta.

Para GRANDES desafios,
JusPODIVM.

Carreira Jurídica
Carreira Fiscal 
Carreira Trabalhista
Carreira de Analista
Carreira da Polícia Federal
OAB

2012.1CURSOS
O Curso JusPODIVM tem o prazer em apresentar seus 
cursos para 2012.1. São mais de 60 opções para todas 
as carreiras, com as mais diversas formações.

Informações

www.juspodivm.com.br
facebook.com/juspodivm

(71) 3372 2000
Sedes JusPodivm
Jd. Armação I - Rua Rodrigues Dórea, 163, Jardim Armação.
Jd. Armação II - Rua Pedro Silva Ribeiro, 272, Jardim Armação.
Rio Vermelho - Rua Frederico Edelwaiss, 228, Rio Vermelho.

INSTITUIÇÃO FILIADA

Curta nossa Fanpage
facebook.com/JusPODIVM

PREÇOS ESPECIAIS EM

DEZEMBRO E JANEIRO

ESPAÇO
CAAB

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESAD 2011  
CuRSOS

EVENTOS REALIZADOS E/Ou APOIADOS PELA ESAD

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Coordenação: Sinésio Cyrino. 
Professores: Aidil Mendes, Carlos Zenandro, 
Flaviano Lima, Ivan Kertzman, Luciano Marti-
nez e Sinésio Cyrino
Período: 14/04 a 09/06

CÁLCULOS TRABALHISTAS
Professora: Cilene Azevedo
Período: 26/03 a 14/05

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO
Professor: Eurípedes Brito
Período: 07/05 a 16/06

DIREITO PENAL
Coordenação: Thais Bandeira
Professores: Fábio Roque, Luciano Pontes, 
Thais Bandeira e Vinícius Assumpção
Período: 21/05 a 11/06

INCORPORAÇÃO E CONTRATOS IMOBILIÁRIOS
Professor: Waldomiro Azevedo
Período: 01 a 04/08

PRÁTICA JURÍDICA E GESTÃO ADVOCATÍCIA
Coordenadora: Augusta Krejci
Professores: Allana Lopz, Lucas Krejci e Tiago 
Krejci
Período: 09/07 a 13/08

CURSO SOBRE ADVOCACIA 
NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 
Professores: Rafael Machado e Yuri Ubaldino
Período: 08 e 09/08

CÁLCULOS TRABALHISTAS
Professora: Cilene Azevedo
Período: 24/09 a 05/11

CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO 
Coordenação: Sinésio Cyrino. 
Professores: Flaviano Lima, Ivan Kertzman, 
Marcelo Nogueira Reis e Sinésio Cyrino
Período: 23/08 a 20/09

CURSO PRÁTICO PARA ESTÁGIO NA 
ÁREA TRABALHISTA
Professora: Christianne Gurgel
Período: 07 a 28/10/11

RECURSOS TRABALHISTAS
Professor: Eurípedes Brito
Período: 26/09 a 13/10

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROJUDI
Coordenação: Eurípedes Brito Jr.
Professores: Eurípedes Brito Jr., Guilherme 
Várias turmas realizadas no decorrer do ano, 
de março a novembro.

Apoio – SEMINÁRIO DE PROCESSO CIVIL DO 
LITORAL NORTE DA BAHIA
Realização: OAB Subseção de Alagoinhas
Dias 15 e 16/04

PALESTRA SOBRE PRÁTICAS PROCESSUAIS 
POR MEIO ELETRÔNICO
Palestrante: Alexandre Atheniense
Dia 17/05

Apoio - IV SEMINÁRIO NORDESTINO DE PRO-
PRIEDADE INTELECTUAL
Realização: UFBA e UFS
Coordenação: Rodrigo Moraes
Dias 18 e 19/05

3º CICLO DE PALESTRA DA COMISSÃO DO 
ADVOGADO INICIANTE
Realização: Comissão de Apoio ao Advogado 
Iniciantes e ESAD
Dia 21/06

SEMINÁRIO SOBRE PROCESSO CIVIL
Realização na cidade de Seabra, para as 
Subseções de Itaberaba e Irecê
Dia 09/07

Apoio: Palestra sobre “A LEI FEDERAL Nº. 
12.403/2011 E AS NOVAS MEDIDAS CAUTELA-
RES ALTERNATIVAS À PRISÃO”
Realização: OAB Subseção de Itaberaba
Dia 11/11

Apoio - IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS 
ADVOGADOS
Dias 18 a 20/08

Palestra sobre NOVOS PARADIGMAS SOBRE 
DIREITO DIGITAL E DIREITO DA PRIVACIDADE
Palestrante: Davide M. Parrilli (Bélgica)
Dia 1/09

Apoio - I SEMINÁRIO JURÍDICO COPA DO 
MUNDO FIFA 2014
Realização: ADV Júnior Consultoria Jurídica
Dia 14/09

Apoio – 3º CICLO DE ESTUDO DA COMISSÃO 
DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – 
OAB-BA
Realização: Comissão de Promoção da 
Igualdade Racial
Dia 16/09

Apoio – I SIMPÓSIO DE DIREITO 
CONTEMPORÂNEO
Realização: Núcleo de Prática Jurídica da 
UNEB de Valença
Dias 16 e 17/09

Apoio - SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 
“ACESSO À JUSTIÇA NA SOCIEDADE CON-
TEMPORÂNEA: DIMENSÃO HISTÓRICA, 
SOCIOLÓGICA, FILOSÓFICA, ECONÔMICA, 
POLÍTICA E JURÍDICA”
Realização: UFBA
Dias 10 e 11/11
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Mota, Nelson Daia, e atualmente Carlos 
Amaral. Felizmente tenho tido deles a con-
fiança necessária e tenho buscado lhes 
retribuir com empenho, dentro das minhas 
limitações. 

Este ano o senhor recebeu a Meda-
lha do Mérito Visconde de Cairu. Que 
outros agraciamentos marcaram sua 
trajetória?

Fui agraciado com a Ordem do Mérito do 
Trabalho no Tribunal Superior do Trabalho. E 
pequenas outras homenagens.

Que principais mudanças destaca-
ria na Advocacia no último século?

São 89 anos completados em novembro último, com um vastíssimo currículo. O 
advogado Aquinoel Neves Borges é natural de Salvador. Graduou-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
em 1946. Foi membro do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção da Bahia, em vários períodos, tendo exercido os cargos de Primeiro Secretário, 
Tesoureiro (por duas vezes) e Presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem. 

A trajetória de Aquinoel inclui ainda o fato de ter sido membro do Instituto dos 
Advogados da Bahia, tendo exercido a sua Presidência, Assistente Jurídico do Ministério 
dos Transportes, cedido à Rede Ferroviária Federal S/A, onde ocupou diversos cargos, 
inclusive o de Chefe do Departamento Jurídico. Ele foi também Membro do Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia nos biênios 78/80 e 80/82, integrante de Comissões Julgadoras 
de Prêmios e Comissões Examinadoras de Concursos na área do Judiciário, inclusive 
para Juiz Substituto na Justiça do Trabalho. É Sócio Fundador e Titular da Cadeira número 
08 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, tendo sido seu Secretário e Presidente, 
além de ex Procurador Chefe e Vice-Presidente do Conselho de Administração do 
Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária, Advogado e Assessor Jurídico de 
empresas. Desde 1982, exerce o cargo de assessor jurídico na Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio).

Nesta edição da Revista, Aquinoel Borges nos conta fatos importantes de sua longa 
trajetória e discute temas atuais do Direito. Confira. 

OAB
ENTREVISTA

Aquinoel Borges: “Não se concebe 
que um advogado seja obrigado a 
ficar num balcão a disputar com 

partes o atendimento”. 

O senhor é um dos dez advogados 
na Bahia mais antigos no exercício da 
Advocacia. A que deve tantos anos de 
exercício profissional?

Persistência, sobretudo, porque, em alguns 
momentos, fatores quase nos conduzem a 
uma desistência ou uma limitação ao em-
prego. 

O que o senhor citaria como 
uma das maiores dificuldades da 
Advocacia?  

A maior dificuldade é a morosidade das 
causas. Isto porque todas as outras podem 
ser superadas com as reclamações, com os 
recursos. Mas agora estão a ver que, face à 

ação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
os juízes em sua maioria estão a proferir des-
pachos atribuindo às partes o desinteresse, 
quando na realidade a paralisação dos feitos 
é decorrente da falta de impulso, ou decisão 
mesmo, dos ilustres magistrados.

O senhor ingressou, em 1982, nos 
quadros do Sistema Fecomércio Bahia 
como Assessor Jurídico, ocupando atu-
almente o cargo de Coordenador Jurí-
dico e Assessor Especial da Presidên-
cia. O que destacaria em sua atuação 
na Fecomércio?

Desde que para aqui vim, estive com res-
ponsabilidade de chefia e assessoramento 
dos presidentes, assim assessorei Deraldo 

regedorias, a esses problemas administrati-
vos, que serão e estão afetos ao Conselho.

O senhor é um advogado negro. 
Como vê a atuação dos negros no 
mercado de trabalho e especialmente 
na Advocacia?

O número de negros na profissão, na Ad-
vocacia, como em todas as outras, tem 
crescido, em decorrência do crescimento 
das condições educacionais que se tem ofe-
recido. Na minha turma de formatura eram 
dois negros. Hoje em dia, normalmente, são 
entre 30% e 40% em qualquer profissão.

A OAB e a Ministra de Estado Chefe 
da Secretaria de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, 
comprometeram-se a estudar a imple-
mentação do tema da Igualdade Racial 
no Exame da Ordem, inclusive.

Confesso que não analisei ainda esse tema, 
mas sou contrário a toda discriminação que 
se faça ao negro, mesmo que seja para 
favorecê-no. Isso desperta reações que 
normalmente não aflorariam. O que se deve 
fazer é dar condições de educação ao negro 
como ao “Zé Povinho” em geral para que 
disputem, no dia a dia, uma vida melhor e 
os louros que nela se oferecem. Como dis-
se anteriormente, não tenho entusiasmo por 
qualquer tipo de discriminação. Sou negro e 
não precisei me pintar para, nos grupos que 
atravessei do Primário à vida profissional, 
ter sido aceito ou pelo menos tolerado sem 
repulsa.

Na Conferência Nacional dos Ad-
vogados foi aprovada por aclamação 
a campanha nacional contra o avilta-
mento dos honorários advocatícios. 
Com isso a OAB terá papel de assis-
tente nos processos que tratarem dos 
honorários. O objetivo é defender os 
direitos dos advogados aos honorários 
de sucumbência. Como o senhor vê 
essa campanha?

Entendo que, não havendo expressa exclu-
são no contrato, cabe ao advogado os ho-
norários. A campanha irá esclarecer, posto 
que há uma divergência no entendimento 
jurisprudencial.

O principal é que, tanto advogados quanto 
os juízes, promotores, ou seja, tanto magis-
trados e o Ministério Público e serventuários 
se convençam de que todos nós somos ser-
vidores da coletividade que espera do nosso 
procedimento, da nossa ação, a solução de 
seus conflitos. Eu não digo que não tenham 
consciência, mas existe um grande número 
que esquece. Quando comecei havia mais 
empenho e mais respeito de um grupo 
para o outro ou para os outros. Hoje não 
dá prazer entrar no Fórum, muito menos ir a 
um cartório para uma audiência ou para a 
verificação de um processo. O serventuário, 
quando atende ao advogado, o faz sem o 
devido respeito, sem a consideração a que 
a classe tem direito. Lamentavelmente, por 
vezes também se desentendem os grupos 
maiores de Magistrados, Ministério Público e 
advogados. Antes isso ocorria, mas espora-
dicamente. Atualmente é quase que diaria-
mente. Não se concebe que um advogado 
seja obrigado a ficar num balcão a disputar 
com partes o atendimento. Isto é tão fácil de 
ser menorizado para o que nem sequer é 
aceitável: a desculpa de falta de pessoal. 
Bastaria que se reservasse uma hora para 
atendimento aos profissionais, o restante 
então ficaria para o atendimento ao público 
em geral. Se o profissional não quisesse ou 
não pudesse procurar ser atendido nesse 
horário reservado, aí sim ele entraria como 
qualquer outro “na fila”.

Como o senhor vê a atuação dos 
novos advogados? O que diria aos no-
vos advogados, àqueles que estão en-
trando no mercado de trabalho?

Eu, nesses 65 anos de atividade, tive vá-
rios estagiários. Felizmente não tenho de 
nenhum deles mágoa e descaminho. São 
amigos que adquiri, colegas que estimo, e 
vejo neles uma mocidade que, apesar dos 
percalços, ainda se entusiasma na aquisi-
ção do conhecimento necessário e conse-
quentemente na boa aplicação do Direito. 

O senhor já presidiu a Comissão de 
Exame de Ordem da OAB-BA. Há pou-
co tempo, o STF considerou constitu-
cional o Exame. Como vê esse fato?

Do ponto de vista estritamente da legalida-
de, eu não vejo por que criticar. Do ponto 
de vista da observação do desenvolvimento 
de jovens bacharéis, lamento que, por vezes, 

tenha constatado que muitos não estão em 
condições do exercício da profissão. Isso 
decorre da proliferação de Faculdades em 
que o interesse comercial suplanta a preocu-
pação maior de ter realmente mestres que 
transmitam aos jovens alunos o indispensá-
vel a que venham, ao término do curso, se 
tornarem bons profissionais.

Tem se falado muito em corrupção 
em nosso País, especialmente na ma-
gistratura. O que acha das declarações 
da Ministra Eliana Calmon sobre os 
“bandidos de toga”?

As declarações da Ministra expressaram o 
que todos nós sabemos. Não foi um, nem 
dois dos magistrados, punidos por ilicitude 
de procedimento. Talvez  porém, na forma 
como foi dito, feriu a toda a classe, daí as 
manifestações que contra ela foram feitas.

Na Conferência Nacional dos Ad-
vogados, Eliana disse que o controle 
externo do Judiciário é uma forma de 
melhor controlar e uniformizar a ges-
tão no Judiciário Brasileiro. Para ela, 
se não houvesse um órgão central, os 
tribunais seriam como “ilhas isoladas”.

Infelizmente, sou levado a ser favorável à 
atuação desse conselho na busca, por cer-
to, de restaurar, nos profissionais e na popu-
lação em geral, a indispensável confiança 
e o respeito que merecem os magistrados. 
É uma tentativa de uniformizar os tribunais. 
Não lhe afirmo que se obtenha, mas que 
permite que se tente, pois, no curso normal 
das atividades dos órgãos do Judiciário, no 
volume que se apresenta, dificilmente se vol-
tariam os responsáveis, mesas diretoras, cor-

“Hoje não dá prazer 
entrar no fórum, muito 
menos ir a um cartório 
para uma audiência ou 

para a verificação de um 
processo”.
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ESPECIAL

Exemplo de 
Cidadania  
Advogados baianos falam de suas 
realizações através do voluntariado

Foi em 1985 que a Organização das 
Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 5 
de dezembro como o Dia Internacional do 
Voluntário. Mas muito antes disso milhares 
de pessoas em todo o mundo praticavam 
trabalhos voluntários. Na Bahia, os sentimen-
tos de solidariedade e altruísmo continuam 
atraindo profissionais na ajuda de outros in-
divíduos. Muitos deles aproveitam o final de 
ano para intensificar as atividades. Conheça 
algumas histórias de advogados que não se 
acomodaram e contribuem para um futuro 
melhor de crianças e adultos.

É o caso da advogada Karine Góes, que, 
desde fevereiro último, participa ativamente 
das atividades da instituição Lar Vida, na 
Estrada Velha do Aeroporto. Às vésperas do 
Natal, ela coleta as necessidades dos mais 
de cem portadores de deficiência que lá re-
sidem. De lá, parte com a lista do que preci-
sa ser arrecadado. São produtos de higiene 
íntima, fraldas geriátricas, farinha de mingau, 
leite e lanches para as crianças que preci-
sam de alimento durante o turno escolar.

 As campanhas de que a advogada 
participa são pontuais, mas o envolvimento 
com o grupo do Lar Vida dura o ano inteiro. 
Em visitas quinzenais à instituição, organiza 
atividades recreativas. A ajuda ao Lar Vida 
começou de forma inusitada, conta. Foi por 
causa do veículo quebrado de uma colega 
que ela decidiu levar ao local os donativos 
recolhidos. “Eu nunca tinha ido lá. E uma ami-
ga iria levar os alimentos. Mas o carro dela 
quebrou e eu tive que ir. E não parei mais de 
me envolver”, conta. 

Também a cada 15 dias a advogada 
participa, juntamente com um grupo, da dis-
tribuição de sopa em bairros da Cidade Bai-
xa. Esse trabalho é feito há seis anos e ela 
começou a participar em dezembro de 2010. 

“Somos um grupo de 15 pessoas. Fazemos 
um roteiro e distribuímos sopa em bairros 
como a Calçada e o Aquidabã”, diz. Em mé-
dia, o grupo distribui 400 vasilhas de 250 ml 
de sopa, 100 a 120 litros de água mineral e 
cerca de 400 pães.

Karine sonha também em ajudar mais o 
Centro Espírita que frequenta, Porto da Ale-
gria. Lá, a advogada doa itens para cestas 
básicas mensais, e já realizou palestra na 
área do Direito, explicando as garantias dos 
espectadores. Deseja que, terminadas as 
reformas e obras de ampliação do centro, 
ela possa implementar no local o “Balcão 
de Justiça e Cidadania”, projeto que visa a 
integração do Judiciário com a comunida-
de. “Visa acordos, mediação, conciliação na 
área cível”, explica.

Quem também está envolvida em tra-
balhos voluntários é a Procuradora-Geral do 
Estado da Bahia, Maria da Conceição Gan-
tois Rosado. Há pouco mais de quatro anos, 
começou a ajudar a Associação Clube das 
Crianças, conhecida como Creche Tia Lú, 

em Pituaçu. No início, recolhia alimentos não 
perecíveis de colegas e amigos e doava à 
instituição. No Natal, um grupo costumava 
animar o grupo das crianças. “Atualmente, 
estamos dando ajuda financeira”, completa. 
A instituição, que atende 67  crianças entre 
um e cinco anos, algumas vítimas de abusos, 
precisa principalmente de alimentos para dar 
de comer aos meninos e meninas que, em 
alguns casos, não encontram comida em 
casa por falta de condições da família. Na 
instituição as crianças recebem cinco refei-
ções diárias, mantidas com doações. “Essas 
crianças precisam da Creche. Já fomos vi-
sitar algumas famílias que sequer têm vaso 
sanitário em casa”, diz a proprietária Luzinete 
Adélia Pinto, a Tia Lú. 

Grupo Espírita – Já os jovens do Centro 
Espírita Casa de Guará, em Itabuna, são 
evangelizados aos sábados e muitas vezes 
assistem a palestras do advogado Carlson 
Xavier, conselheiro seccional da OAB-BA. 
“Também atuo na equipe de passes três ve-
zes por semana”, completa o advogado, que 
iniciou o trabalho voluntário no local há 12 
anos. O Centro tem o Núcleo de Assistência 
Social Casa de Potira, na periferia da cidade, 
que está sendo ampliado e que oferecerá, 
até o final de 2012, assistência jurídica, além 
de atendimentos médico e odontológico à 
comunidade local. Atualmente é feito o ca-
dastramento de gestantes para entrega de 
enxovais e alimentos. 

Carlson Xavier também faz parte da As-
sociação Jurídico-Espírita (AJE) com outros 
vários operadores do Direito, entre eles pro-
motores públicos e advogados, que fazem a 
integração de temas jurídicos com o Espiri-
tismo. O desejo de Carlson agora é ampliar 
o número de associados da AJE, divulgando 
ainda mais a missão da Associação. 

Carlson Xavier
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REGIONAIS

Vice-Presidente da Seccional visita 
Paulo Afonso 

O vice-presidente da OAB-BA, Antônio 
Menezes, visitou, no dia 21/10, a sede da 
Subseção de Paulo Afonso. Na visita ele 
esteve acompanhado da presidente Isa-
bel Cristina de Oliveira, do ex-presidente 
Celso Pereira, do professor Amin Seba e 
da presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Tatiany Pacífico. A agenda de 
Antônio Menezes na cidade incluiu ainda 
palestra na Faculdade Sete de Setembro, 
no Centro, sobre Direito, Desenvolvimento 
e Meio Ambiente. 

OAB-BA quer Juiz 
Titular para Luís 
Eduardo magalhães 

A Seccional baiana continua aguardan-
do que, a curto prazo, seja designado um 
Juiz Titular para a Vara Cível da Comarca 
de Luís Eduardo Magalhães. A demanda 
leva em conta que alguns magistrados ma-
nifestaram a sua opção para preencher a 
vaga existente na Comarca. A diretoria da 
OAB-BA acredita que a vitória desse pleito 
será resultado dos esforços, não somen-
te da Seccional baiana, mas também da 
Subseção, especialmente da Presidente 
Valdete Stresser. A propósito, ela esteve em 
Salvador, já por duas vezes, quando, em 
audiência com a Desembargadora Telma 
Britto, manifestou o pedido, acompanhada 
de integrantes da Seccional baiana.



ENTRETENImENTO
TEMPO LIVRE

Ao falar da salutar prática de exercícios 
físicos, o advogado Antonio Adonias Aguiar 
Bastos revela como a corrida contribuiu para 
manter a forma física e o equilíbrio mental 
que todo mundo necessita para o bom ren-
dimento na vida profissional . Como era tudo 
antes do começo? “Eu já havia praticado a 
corrida entre 1992 e 1994 e passei a fazê-lo 
novamente em 2009, quando estava com 
35 anos”. Ele lembra que, na época, levava 
uma vida sedentária e então resolveu voltar 
a fazer um esporte. 

“De início, comecei a jogar tênis e o pro-
fessor sugeriu que eu corresse, para perder 
peso, ganhar condicionamento físico e evitar 
lesões decorrentes do sobrepeso. Como eu 
não tinha fôlego, saía para andar e interca-
lava a caminhada com a corrida”, relata o 
advogado. Mas, aos poucos, prosseguiu, foi 
aumentando o tempo da corrida e diminuin-

Antonio Adonias

do o da caminhada, até que passou a cor-
rer, apenas. Antonio Adonias continua seu 
relato, informando que “algum tempo de-
pois, numa conversa com amigos também 
advogados, eles me disseram que estavam 
inscritos numa prova e convidaram-me para 
participar. Fiz, então, minha primeira compe-
tição de 5 km”. 

Foi uma descoberta. O novo corredor 
diz que após o “batismo” nas competições, 
passou a ler mais sobre o assunto e a par-
ticipar de outras provas. “Treinava sozinho ou 
com amigos, mas sem acompanhamento 
profissional, o que não é recomendável. Foi 
aí que corri a São Silvestre (SP), em 31 de 
dezembro de 2010”, acrescenta. O passo se-
guinte foi importante: em março deste ano, 
matriculou-se numa Assessoria Esportiva 
(Triação) e passou a ter um treinamento mais 
efetivo e profissional, com planilhas, atenção 

“A corrida ajuda nos 
embates da profissão”

Bruna Jardim

à hidratação, à alimentação e voltado espe-
cificamente para as metas que ele mesmo 
se impunha, sempre conversando com os 
professores. 

Foi assim que Antonio Adonias se pre-
parou para a Meia Maratona do Rio de 
janeiro, em julho de 2011, e da Bahia, em 
setembro de 2011. Cada vez mais envolvido 
na atividade, o advogado informa que atu-
almente está treinando para outras compe-
tições. Quais os benefícios que hoje aponta-
ria? Ele não titubeia e responde: “Levo uma 
vida mais saudável”. Além disso, enumera 
os benefícios para o bem-estar emocional, 
destacando que “a corrida funciona como 
um momento de reflexão”. Afinal, ele su-
blinha que, enquanto corre, está só, sem 
conversar com ninguém, e aproveita para 
pensar em aspectos da vida pessoal  e 
profissional. 

“Levo cerca de duas horas para comple-
tar uma meia maratona. São duas horas de 
reflexão, sem interrupções. Também é um 
momento de reunião e de congraçamento 
com os amigos, pois treinamos e participa-
mos das provas juntos”. Antonio Adonias diz 
ainda que, embora a corrida seja individu-
al, há um espírito de cooperação. “Mesmo 
que cada um tenha a sua meta, todos têm 
o objetivo comum de completar o percurso”. 
Depois do treino, o grupo costuma beber 
água de coco e conversar. “Quando treina-
mos na Barra, aproveitamos para um banho 
de mar no Porto. Quando a prova é coletiva, 
o espírito de equipe é maior ainda, pois o 

resultado depende do empenho e da parti-
cipação de todos”.

A advogada que atua na área trabalhis-
ta, Bruna Jardim, 28 anos, pratica corrida há 
uma década. Há três meses, sentindo que 
poderia avançar no desempenho, passou 
a fazer parte de um grupo de  assessoria 
esportiva para pessoas que buscam a su-
peração de limites de forma eficiente e sau-
dável. Desde que passou a correr sistema-
ticamente, com auxílio inclusive de planilhas 
de desempenho e de treinos especializados 
(por exemplo, para ganhar velocidade, ou 
condicionamento físico), ela reduziu em seis 
minutos o percurso de cinco quilômetros. 

“Para mim foi ótimo participar do grupo. 
Além de conseguir um melhor condiciona-
mento físico, tive a surpresa de fazer novos 
amigos. São pessoas muito agradáveis, 

com as quais convivo agora. Isso é muito 
bom”, diz Bruna.  Durante muitos anos, a ad-
vogada praticou corrida individual, mas ago-
ra se sente realizada em integrar a “equipe”. 
“Ele reúne pessoas de todas as idades. Tem 
gente da terceira idade participando. Para 
fazer parte, é necessária autorização de 
cardiologista, teste de esforço, entre outras 
avaliações. Também é feito um primeiro trei-
no para mensuração da capacidade cardio-
-respiratória”, explica. 

A advogada conta que a corrida sempre 
serviu como um momento para organizar os 
pensamentos, ter novas ideias, resolver pro-
blemas. “Quando estou correndo, minhas 
ideias ficam mais claras e tudo flui. Tenho 
respostas para as questões do cotidiano. Na 
profissão, também ajuda. Até mesmo sur-
gem ideias para processos mais complica-
dos em que estou trabalhando”, completa. 

Para Bruna, a modalidade esportiva 
também gera maior disposição e fortalece a 
imunidade do organismo. “Eu nunca fico do-
ente quando estou correndo. Mas, por causa 
de uma lesão, tive que ficar em casa duran-
te 15 dias. Aí ganhei logo um resfriado”. 

Ela treina cerca de quatro vezes por se-
mana e ajusta a atividade à agenda do tra-
balho. Com o treinamento sistemático, con-
seguiu participar de diversas competições 
este ano. E os próximos desafios? “Quero 
conseguir percorrer 10 km em menos de 
uma hora. Hoje faço o percurso em 1h6min”, 
conclui.
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fALA DOuTOR

Advogados falam sobre Corrupção   
Um ar tigo de autoria do Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, intitulado “Diga Não à Cleptocracia no 

Brasil”, cita que o processo de corrupção no País espalhou-se por todo o terr itório nacional. E que, tal como 
a violência, também foi banalizado. “Entrou para o rol comum das coisas”, diz. Ainda segundo o ar tigo, “É 
preciso instalar-se, no País, uma ‘faxina ética’ em larga escala”. A Revista da Seccional abriu espaço para 
ouvir as opiniões dos advogados baianos sobre o assunto. Confira. 

Graziele Vital
OAB-BA no 32.769 

“Me preocupa muito a corrupção no que 
se refere aos Poderes Judiciário e Executi-
vo e que compõe os chamados crimes do 
colarinho branco. Existe uma facilidade de 
manipulação de sentenças, favorecendo a 
quem delas pode se beneficiar. Isso impe-
de o desempenho com êxito da atuação 
do advogado. Quando me refiro aos crimes 
chamados de colarinho branco, não me re-
firo a todos que fazem par te do Judiciário 
e do Executivo. É fato que há muitos juízes 
que trabalham bem, bem como há prefeitos 
que lutam pelo bem-estar do seu povo e 
da sua cidade e fazem jus ao título que car-
regam, mas a corrupção existe e deve ser 
exterminada!”

Emerson Ferreira Mangabeira
OAB-BA no 16.233 

“A corrupção decorre da falta de educação 
do nosso povo. Para resolver o problema, 
então, seria necessária uma revolução na 
educação. Mas o governo não quer fazer 
isso, tem outros interesses. Por isso, acaba-
-se tendo que remediar a corrupção ata-
cando o problema, quando ele já aconte-
ceu, e não na base. Nesse caso, é preciso 
aplicar as leis com penas mais severas aos 
corruptos em todas as esferas, em todos os 
Poderes, aparelhando os órgãos de fiscali-
zação, a polícia”. 

Edgar Silva Neto
OAB-BA no 14.538 

“A corrupção é um grande mal dos países 
que não punem condignamente aqueles que 
fazem dessa prática uma forma de viver. Nós, 
aqui do Brasil, somos campeões em não pu-
nir e, com isso, facilitamos que a malfadada 
corrupção atinja todos os níveis da atividade 
econômica, seja ela privada ou pública. Acabar 
com a corrupção seria o paraíso para os ad-
vogados em particular e para todo cidadão”.

José Edmar da Silva 
OAB-BA no 12.449

“A corrupção está diretamente vinculada a 
uma estrutura de pensamento social e políti-
co brasileiro, agregado ao fenômeno chama-
do patrimonialismo. O gestor público, desde a 
época do pós-colonialismo, confunde a coisa 
pública como se fosse particular. Esse com-
portamento ainda é usual, infelizmente, e as 
estruturas de poder paralelo, sobretudo as 
associações, fundações, ainda não se de-
ram conta de que é necessário semear um 
processo educativo institucional voltado para 
coibir essa prática histórica. Enquanto isso não 
se tornar uma matéria veemente e ao alcance 
da sociedade para que seja discutida sob a 
ótica da educação política, os gestores pú-
blicos, autoridades, membros das Câmaras 
Legislativas, Ministros ainda continuarão pra-
ticando a corrupção”.

Leonardo Pereira
OAB-BA no 22.342

“Corrupção é lamentável. Com ela fere-se 
todos os princípios de igualdade, impessoa-
lidade. A corrupção é o grande problema do 
País. Podemos citar a corrupção no Poder 
Executivo, que resulta nas importantes trocas 
de ministros”. 

Mandira Ramos
OAB-BA no 22.258

“O que acontece no País e no mundo inteiro 
é que existe um desvalor muito grande dos 
princípios que devem nor tear nossa conduta 
como seres humanos para que haja uma paz 
social, um bem-estar social e para que as 
coisas funcionem bem. E infelizmente o que 
favorece a corrupção também é (e eu vejo 
isso no dia a dia, principalmente na Bahia) 
a dificuldade, a burocracia, que fazem com 
que, muitas vezes, as pessoas desistam de 
procurar caminhos normais, processuais, 
e passem a procurar os atalhos. E esses 
atalhos muitas vezes são ilícitos. Então o 
que cada pessoa deve fazer é uma análise 
de suas condutas para que a corrupção 
seja realmente combatida. Ela prejudica 
todas as pessoas. Vi uma repor tagem 
sobre escolas públicas que não recebem 
verba da merenda escolar e as crianças, 
por consequencia, ficam sem se alimentar. E 
sem alimento elas não conseguem estudar. 
A corrupção é muito prejudicial para toda a 
sociedade, por isso as pessoas não podem 
justificar suas ações corruptas dizendo que 
tiveram que pagar propina para as coisas 
andarem. Isso é lastimável. Tem que ser feito 
um trabalho de conscientização para que a 
corrupção seja combatida. E reprimida para 
que nem chegue a existir”. 

Lorena Almeida da Rocha
OAB-BA no 33.100

“Acredito que a corrupção vem de base fa-
miliar. Acho que o problema emana do seio 
da família, da educação, da formação que 
cada um recebe dentro de seu ambiente fa-
miliar. Os atos de corrupção têm se tornado 
públicos e as pessoas passam a enxergar o 
problema de forma normal. Isso devido ao 
fato de os escândalos veiculados pela mí-
dia terem se tornado tão recorrentes. Muitos 
ficam de braços cruzados, assistindo, apá-
ticos, e não tomam uma atitude. As pesso-
as que se sentem incomodadas devem ter 
uma atitude política em relação a isso para 
combater a corrupção de forma efetiva: os 
políticos devem ser destituídos dos cargos, 
por exemplo, serem punidos para realmente 
se acabar com o problema”. 

João Dias
OAB-BA no 12.498

“É um tema que está preocupando todo mun-
do hoje em dia, se bem que, já há muito tem-
po, se sabe que este País vem sofrendo os 
efeitos dos corruptos. A corrupção é um cân-
cer na sociedade que precisa ser extirpado. 
Para isso, é necessário punir os corruptos com 
penas severas, conforme a lei prevê”. 

João Nunes Sento Sé Filho
OAB-BA no 12.949

“A corrupção infelizmente está assolando 
o país. Vemos nos noticiários verdadeiros 
horrores, cinismo por par te dos políticos. O 
quadro é lamentável. Porém devemos reco-
nhecer que, no Brasil, as forças democráti-
cas felizmente estão acordando para isso. 
E há uma expectativa de que a sociedade, 
enxergando esses atos, promova, de todas 
as formas, demonstrações de que há ne-
cessidade de retomar os valores, princípios 
éticos, principalmente por par te dos políti-
cos. A exemplo disso, podemos citar as re-
centes manifestações promovidas pela OAB 
em nível nacional, como também aqui no 
estado da Bahia. E que tiveram uma ampla 
divulgação por par te da imprensa”. 
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Resultado de manifestação reali-
zada no dia 10/08 pela subseção da 
OAB em Jequié e Conselho Comunitá-
rio, a presidente do Tribunal de Justi-
ça da Bahia, desembargadora Telma 
Brit to, nomeou dois Juízes Substitutos 
para a Comarca de Jequié. O Diário 

Em atendimento aos inúmeros pedi-
dos de advogados que atuam no mu-
nicípio de Seabra, que integra a base 
territorial da subseção de Itaberaba, a 
Seccional designou representante da 
Ordem para aquela Comarca. Foi no-
meado o advogado Lourival Rosa de 
Freitas, como Delegado Honorário da 
entidade. 

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) aprovou, por unanimidade, a 
proposta de resolução que autoriza a instalação da 1ª Vara da Fazenda Pública 
na comarca de Camaçari, no Litoral Nor te da Bahia. A OAB-BA estava engajada 
nesta luta há algum tempo e comemorou o resultado.  

A Subseção de Teixeira de Freitas, em parceria com o Conselho da Comunidade 
na Execução Penal, realizou dia 6/10, o Fórum de Debates sobre a Lei Federal n.º 
12.403/2011/Lei das Prisões, no Salão do Júri do Novo Fórum da Comarca de Teixeira 
de Freitas. O mediador do debate foi Luiz Augusto Coutinho, advogado Criminalista, 
Vice-Presidente da Associação Baiana dos Advogados Criminais e Membro da Comis-
são de Direitos e Prerrogativas da OAB-BA. 

O evento teve ainda como debatedores o Juiz Criminal Argenildo Fernandes dos 
Santos; o Promotor de Justiça Gilberto Ribeiro de Campos; o Defensor Público Rodrigo 
Ferreira Lima; o Coordenador da 8ª COORPIN, Marcus Vinícius Almeida Costa; o Co-
mandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Sérgio Barros Bispo; o Diretor Administrati-
vo do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, Bartolomeu Correia Calheiros; e a Professo-
ra e Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade Pitágoras, Valéria Luisa da Costa.

No intuito de buscar uma solução 
para suprir o problema da lotação car-
cerária na região, a OAB-Subseção 
de Por to Seguro promoveu reunião, 
dia 24/08, com integrantes do Judiciá-
rio local, Ministério Público do Estado, 
Defensoria Pública Estadual, Procura-
doria-Geral do Município e Prefeitura. 
O encontro serviu também para que 
fosse manifestado apoio à delegada 
Eliana Teles nessa luta, inclusive para 
reduzir a falta de acesso aos presos 
da custódia local. 

A reunião aconteceu na sede da 
OAB, subseção de Por to Seguro - 
Bahia, sob a liderança do Presidente 
da Subseção, Amílcar França Pinto, e 
teve as presenças de André Strogensk, 
Juiz Titular da Vara Criminal da Comar-
ca de Por to Seguro; Dioneles Santana, 
Promotor de Justiça;  Eliana Teles, De-
legada Titular da 1ª Delegacia da Poli-
cia Civil de Por to Seguro; José Renato, 
Defensor Público Estadual; Glauco Tou-
rinho, Procurador-Geral do Município e 
Ubiratan Bit tencour t, Chefe de Gabine-
te do Prefeito Gilber to Abade, e muitos 
advogados.

TJBA nomeia Juízes após protestos   

OAB-BA tem novo 
representante em Seabra 

Camaçari ganha Vara da fazenda Pública  

Subseção de Teixeira de freitas debate Lei das Prisões 

Porto Seguro 
enfrenta questão da 
lotação carcerária do Poder Judiciário (DPJ) do dia 24/08 

nomeou para a cidade, através de 
decretos judiciários, a juíza titular da 
Comarca de Itaquara, Lina Magna dos 
Santos Andrade e o juiz Alerson do 
Carmo Mendonça, titular da Comarca 
de Poções. 
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