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mais e special.

O ritmo da vida absorve todo o nosso tempo. Pensando em você e na sua comodidade, a Guebor está lançando o , um 
serviço especial e exclusivo para facilitar a sua vida.
Agora, para comprar seu novo Toyota você pode utilizar o nosso site   ou ligar para 71 2101-6821 e agendar 
uma visita do nosso consultor de vendas, que no dia e hora combinados, levará até você o modelo Toyota da sua preferência. 
Além de esclarecer todas as suas dúvidas, você já faz o seu teste drive. seu novo Toyota mais perto, sem você perder 
o conforto de casa ou do escritório.

GueborVip

guebortoyota.com.br

GueborVip, 

Guebor, cada vez mais perto de você.

Cada vez mais perto de você
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Essa edição da revista da OAB-BA é uma celebração. Festejamos, 
com ela, os 80 anos de fundação da Seccional baiana. Criada em 
11 de abril de 1932, a OAB-BA construiu uma trajetória de luta e 
muito trabalho. A história da nossa Seccional atravessa a história 
da Bahia e do Brasil. O Estado Democrático de Direito foi garantido 
também pelas lutas travadas pela Ordem em todo esse período. 
Lutamos contra governos autoritários e defendemos não apenas as 
prerrogativas dos advogados mas os direitos individuais e coletivos. 

Por isso mesmo tínhamos que comemorar os nossos 80 anos com 
uma linda festa no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa. A Ministra 
Eliana Calmon, Corregedora do Conselho Nacional de justiça, nos 
prestigiou com uma palestra sobre “A OAB e a Magistratura”. 
Também contamos com a presença de nossos conselheiros, 
presidentes de Subseções, magistrados, advogados baianos e 
autoridades políticas. Na data, entregamos o Prêmio Pedro Milton 
de Brito, um reconhecimento à advocacia jovem, homenageamos 
os colegas mais antigos ainda no exercício da profissão e 
lançamos em parceria com os Correios selo alusivo ao aniversário 
da Seccional. 

Nossa edição registra, ainda, a cerimônia de lançamento do Plano 
de Previdência Complementar para os advogados baianos. O Plano, 
que é uma parceria da OAB-BA, CAAB, OABPrev-SP e Mongeral 
Aegon, é mais uma vitória da nossa gestão e o cumprimento de 
uma promessa de campanha, com muito orgulho. 

Continuamos dando exemplo ao Brasil: nesta revista também 
festejamos a participação, em março, do Presidente do Conselho 
Federal da Ordem, Ophir Cavalcante, na solenidade de entrega de 
carteiras à turma de advogados que obteve o melhor desempenho 
do País no Exame de Ordem, divulgado em janeiro. A Bahia 
posicionou-se com resultado superior à média nacional, classificado 
pelo Presidente Ophir como “exemplo”. Naquela cerimônia 
igualmente nos prestigiou o Senhor Governador do Estado, jaques 
Wagner. Mais um dia de festa para a Advocacia baiana. 

Isso reforça nossa luta por um ensino do Direito cada vez melhor 
na Bahia e no Brasil. Com a exigência do Exame de Ordem, 
não queremos “reserva de mercado”, mas a qualificação dos 
advogados baianos. A Bahia de Ruy Barbosa, Teixeira de Freitas, 
Orlando Gomes e tantos outros renomados juristas, não pode 
coexistir com a prática de uma advocacia medíocre e irresponsável.

Desejo a vocês uma excelente leitura e até a próxima! 
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OAB
NOTícIAS

Finalmente veio a decisão. O ex-presidente da OAB-BA, Dinailton Oliveira, teve 
suas contas do exercício de 2003, à frente da entidade, rejeitadas por 14 votos a 6 
pelo órgão Especial do Conselho da OAB-BA. 

Ex-presidente tem contas rejeitadas Seccional pede providências 
ao TRT5 

O Presidente da OAB-BA, Saul Qua-
dros, encaminhou, no dia 15/02, ofício à 
Presidente do TRT5, Desembargadora Vâ-
nia Chaves Tanajura, informando sobre a 
incompatibilidade do Sistema Integrado 
de Protocolização e Fluxo de Documen-
tos Eletrônicos (e-Doc) com os certificados 
ICP-Brasil padrão A3 versão 2. No docu-
mento, Saul Quadros solicitou à Presiden-
te do TRT5 que sejam adotadas providên-
cias para sanar o problema técnico, além 
de medidas para dar conhecimento a to-
dos os jurisdicionados sobre o fato.

OAb-bA solidariza-se com posição do 
conselho Federal sobre cNJ   

OAb-bA participa de ato público em brasília pelo cNJ   

A Seccional solidarizou-se e hipotecou total e irrestrito apoio à posição do Conselho 
Federal da OAB, expressa no dia 26/12/2011, sobre a polêmica envolvendo associa-
ções de magistrados e a Corregedoria do Conselho Nacional de justiça (CNj). Em nota, 
o Presidente Ophir Cavalcante definiu o CNj como instituição que tem contribuído para 
o aperfeiçoamento do judiciário brasileiro e pontuou que a polêmica “não pode servir 
para desviar o foco da questão central, que é a necessidade de prevalência das com-
petências constitucionais do CNj, as quais têm sido determinantes para conferir maior 
transparência ao Poder judiciário”.

A Diretoria da OAB-BA par ticipou, em Brasília, de ato cívico promovido pelo Conselho Federal da Ordem, em favor 
da manutenção do poder de investigação do Conselho Nacional de justiça (CNj). juristas renomados, parlamentares e 
representantes de entidades da sociedade civil reforçaram o evento, por seu alto significado para a transparência das 
ações do judiciário brasileiro. A manifestação ser viu ainda como aler ta contra as tentativas de esvaziamento das atribui-
ções do órgão de controle externo do judiciário, expressas na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) nº 4638, cujo 
mérito foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo-se ao CNj competência originária para conhecer, 
processar e julgar as representações contra magistrados e ser vidores do Poder judiciário que se desviem de seus prin-
cípios éticos. A posição respalda, inclusive, as posições firmes assumidas pela desembargadora baiana Eliana Calmon 
perante toda a nação brasileira.

juristas renomados, parlamentares e representantes de entidades da sociedade civil OAB-BA em ato cívico do CNj

Seasons. 3 suítes único em sofisticação e charme, com infraestrutura de altíssimo padrão,
no bairro mais privilegiado da cidade, o Aquarius. Um endereço moderno, com uma praça exclusiva 
e localização estratégica, pertinho da orla, da Av. Tancredo Neves, dos shoppings, supermercados, 

escolas, hospital e muito mais. Mude para o Aquarius em grande estilo. Mude para o Seasons.

3 suítes com 126m2 • Ampla varanda gourmet • Dependência

Lazer completo: Fitness • Piscina com deck molhado • Hidromassagem • Salão de festas

• Spa • Espaço Zen • Brinquedoteca • Quiosque com churrasqueira e forno de pizza • Bar da piscina

• Quadra esportiva • Espaço Teen e muito mais.

Charmosos, completos
e sofisticados. O Aquarius

e o Seasons foram
feitos um para o outro.

F
ac

ha
da

LANÇAMENTO
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INICIADAS

Visite decorado no Espaço Fator

2201.3000
WWW.FATORREALTY.COM.BR/SEASONS

Incorporação Desenvolvimento Construção

Memorial de incorporação registrado sob o R05 da matrícula 49964 no 6º ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador (BA). Todas as imagens são ilustrações artísticas podendo sofrer alteração de cor, 
textura, acabamento e composição. As fotos do apartamento decorado são meramente ilustrativas. As unidades são entregues prontas e acabadas conforme as especificações constantes no memorial descritivo 
Projeto Arquitetônico: Sidney Quintela. Engenheiro Responsável: Nilton Teixeira CREA n° 200240434-8.

Piscina com Deck Molhado Foto da Varanda Gourmet do Apartamento DecoradoChurrasqueira com forno de pizza

anr oab_abm 20,6x27,5cm (charmosos, completos).indd   1 28/03/12   18:59



8

cAPA

Festa dos 
80 anos 

da OAB-BA 
rememora lutas 
pela Democracia

“Enfrentamos a Ditadura em 1964 
e pagamos o preço do nosso destemor 
quando fomos vítimas de um atentado 
à bomba que matou Lyda Monteiro, no 
Rio de Janeiro. Também participamos 
do afastamento de um presidente da 
República”. Este foi um dos destaques 
do discurso  do  presidente da OAB-BA, 
Saul Quadros, na abertura da solenida-
de  comemorativa dos 80 anos da Sec-
cional baiana, dia 11/04, no Salão Nobre 
do Fórum Ruy Barbosa.  Saul Quadros 
salientou também  avanços importantes 
da OAB-BA, a exemplo  da implantação 
das 31 subseções no Estado, sendo a 
maioria delas com sede própria. E mais 
os serviços prestados pela CAAB, ESAD 
e os cursos telepresenciais que ligam as 
Subseções, para em seguida acrescen-
tar: “Conseguimos interiorizar o Exame 
de Ordem e até o final deste ano preten-
demos levá-lo a Teixeira de Freitas”.  

A festa dos  80 anos da OAB-BA, no 
Fórum Ruy Barbosa, rememorou lutas li-
bertárias que consolidaram a imagem da 
Seccional na sociedade baiana. O even-

to também reuniu centenas de pessoas 
entre advogados baianos, magistrados 
e autoridades. Prestigiaram a cerimônia 
a corregedora do Conselho Nacional de 
Justiça, Ministra Eliana Calmon, o gover-
nador Jaques Wagner, o vice-presidente 
do Conselho Federal da OAB, Alberto de 
Paula Machado, entre muitos outros.  Al-
berto de Paula Machado  iniciou seu dis-
curso rendendo homenagens aos gran-

des juristas baianos, entre eles Aliomar 
Baleeiro. Lembrou que sua turma de gra-
duação do curso de Direito em São Pau-
lo levou o nome do renomado  jurista, 
porque, durante o regime militar, Baleeiro 
fora proibido de ministrar palestra sobre 
Constituinte na instituição de ensino. “Fa-
lar da Advocacia baiana é falar da Advo-
cacia brasileira. A presença do Conselho 
Federal (da OAB) aqui é um ato expresso 
de reconhecimento à Advocacia baiana. 
Está em festa toda a Advocacia brasileira 
pelo aniversário da OAB-BA”, completou. 

A cerimônia incluiu ainda o lançamen-
to do selo e carimbo comemorativos 
pelos 80 anos da Seccional. O superin-
tendente dos Correios na Bahia, Cláudio 
Moras Garcia, afirmou que, por ser uma 
empresa socialmente responsável, os 
Correios identificam-se com a OAB. Ele 
citou ainda o projeto “Todos em defesa 
da Educação”, em parceria com a OAB-
-BA, para detectar problemas e melhorar 
a qualidade do ensino público no Estado.  

Na ocasião, também foram prestadas  
homenagens à funcionária mais antiga 

“Falar da Advocacia 
baiana é falar da Advocacia 
brasileira. A presença do 

conselho Federal (da OAb) 
aqui é um ato expresso 
de reconhecimento à 

Advocacia baiana. Está 
em festa toda a Advocacia 
brasileira pelo aniversário 

da OAb-bA”

Mesa alta da solenidade, Ary Moreira e a direção dos Correios, Nei Viana com a funcionária mais antiga da OAB-BA Rosangela Nascimento, Antonio Menezes e 
ex-presidente da OAB Itabuna Gabriel Nunes, Alta mesa e Selo Correios.

9



Capa
80 anos da OAb-bA

da Seccional, Rosângela Nascimento, 
que trabalha na entidade há 30 anos. 
Outros homenageados foram o advoga-
do  Gabriel Nunes, que permaneceu 22 
anos como presidente da Subseção de 
Itabuna; Leonel Pontes (ex-presidente da 
Subseção de Ilhéus por 14 anos); e os 
advogados com as inscrições mais an-
tigas na OAB-BA e ainda atuantes: Ed-
gar Silva, 98 anos, Raimundo Paraná, 91, 
Mário Raimundo Barbosa, 91, Aquinoel 
Borges, 89, e Abigail Lordelo. Por fim, foi  
feita a entrega do Prêmio Pedro Milton 
de Brito para os vencedores do primeiro, 
segundo e terceiro lugares. 

A OAb e a magistratura
Teve início, então, a palestra da ministra 

Eliana Calmon sobre “A OAB e a Magis-
tratura”. Ela defendeu que o Poder Judici-
ário não está mais sozinho com o Poder. 
“Estão também os membros do Ministério 
Público (MP) e a Ordem dos Advogados. 
Não podemos dissociar as três institui-
ções incumbidas de realizar a justiça. Na 
gênese, advogados, MP e OAB são frutos 
da mesma casa, da mesma origem. E por 
isso não existe melhor nem pior. É uma 
tripartição de atividades”, ensinou. 

Pela primeira vez,  Eliana Calmon con-
fessou publicamente que, ao contrário do 
que vinha defendendo em toda a sua 
carreira, defende agora a vaga de ad-
vogados nos Tribunais por meio de elei-
ção através do Quinto Constitucional. “A 
participação do advogado é importante. 
Os magistrados ficam longe das bases, 
encastelados nos gabinetes e longe do 
convívio com a sociedade. A entrada do 
advogado então é um refrigério para a 
estrutura fechada do Judiciário”,  avaliou. 
Para a magistrada baiana, é preciso fazer 
uma Revolução nos cursos de Direito, for-
mando adequadamente desde a origem. 
E investir na formação permanente de 
advogados, magistrados e membros do 
Ministério Público. 

A Alta Mesa da solenidade contou com 
as presenças do presidente da OAB-BA, 
Saul Quadros, do vice-presidente Antônio 
Menezes; do secretário-geral, Nei Viana, 
do secretário-geral adjunto, André Godi-
nho, do diretor tesoureiro, Ary Moreira, da 

“A participação do advogado é importante. Os 
magistrados ficam longe das bases, encastelados nos 

gabinetes e longe do convívio com a sociedade. A entrada 
do advogado então é um refrigério para a estrutura 

fechada do Judiciário”
Ministra Eliana Calmon 

ministra Eliana Calmon, do vice-presidente 
do Conselho Federal da Ordem, Alberto 
de Paula Machado, da presidente do TRE, 
Desembargadora Sara Brito, do presidente 
da Câmara Municipal de Salvador, Pedro 
Godinho, do procurador-geral de Justi-
ça, Wellington Cesar Lima e Silva, do 1º 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da 

Bahia, Desembargador Eserval Rocha, do 
presidente do Instituto dos Advogados da 
Bahia (IAB), Antonio Luis Calmon Teixeira, 
do Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Mu-
rilo Krieger, da presidente do TRT5, Vania 
Tanajura Chaves, do secretário de Estado, 
Fernando Schmidt. 

A presidente do TRT5, desembargadora Vania Chaves, Ary Moreira e Antônio Menezes, Auditório, Saul 
Quadros com o vice-presidente do Conselho Federal da OAB Alberto de Paula Machado, Saul Quadros e 
Jaques Wagner, Saul Quadros recebendo placa selo dos Correios, Diretoria da OAB-BA e o governador no 
evento.

Em conformidade com a Lei nº 4.591/64, as perspectivas e fotos deste material são meramente ilustrativas. Responsável Técnico: 
Ismário Oliveira. CREA 26359-D. Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis da Comarca de Mata de São João - Bahia, na 
matrícula do terreno de nº 15641/R-6 de 11 de dezembro de 2009.

www.tivoliecoresidencespraiadoforte.com

55 71 3676.4000 | 55 71 3646.4090

PROPRIEDADE DE:
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O engajamento da Ordem na luta 
contra o regime  militar e na rede-
mocratização do País, aqui na Bahia, 
é reconhecido por todos que viveram 
aquela época de exceção. Que cam-
panhas ou ações da OAB-BA o senhor 
destacaria?
A OAB-BA, desde a sua criação, sempre 
esteve presente nos grandes acontecimen-
tos que marcaram e mudaram a História da 
Bahia e do Brasil. Na resistência contra a di-
tadura militar e na campanha pela redemo-
cratização do Brasil, a nossa OAB foi, talvez, 
uma das instituições mais importantes para 
o nosso povo, pois atuou intransigentemente 
na defesa dos Direitos Humanos cerceados 
naquele período. E principalmente na luta 
pela aprovação da anistia dos perseguidos 
pela ditadura, na campanha pelas “Diretas 
já” e na mobilização nacional pela convo-
cação da Constituinte de 1988. Além disto, 
merece  destaque a atuação de valorosos 
advogados baianos, a exemplo do saudoso 
e brilhante Pedro Milton de Brito, na defesa 
judicial e extrajudicial, de vários presos po-
líticos e demais perseguidos pelo regime 
ditatorial. 

Que desafios a OAB-BA ainda tem, 
nos dias de hoje, quando o Brasil vive 
mais um período de relativa estabili-
dade política e democrática? Um deles 
não seria o processo de modernização 
da entidade que a atual administração 

Entrevista
Governador Jaques Wagner

“OAB-BA na linha de frente da 
construção de uma sociedade mais 

justa e democrática”

Galeria de fotos comemoração 
80 anos Seccional Bahia

O governador da Bahia, jaques Wagner, marcou presença na 
concorrida solenidade de abertura das comemorações dos 80 
anos da OAB-BA, dia 11/04, no Fórum Ruy Barbosa. Ele concedeu 
entrevista exclusiva para a Revista OAB Bahia, na qual destacou 
as contribuições mais importantes da entidade para a sociedade 
baiana.  “A OAB-BA, no decorrer desses 80 anos, tem lutado pela 
construção de uma sociedade mais humana, mais justa e de-
mocrática, contribuindo diretamente, por meio de um trabalho de 
acentuada importância jurídica e social, para o desenvolvimento 
de uma Bahia melhor”, afirmou. Fez questão de salientar , ainda,  o 
trabalho desenvolvido pela Comissão da Seccional que combate 

a violência contra as mulheres. “Através da Comissão de Proteção 
aos Direitos da Mulher  tem divulgado intensamente a Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340/06), por meio de seminários e oficinas. O objetivo 
é aumentar a quantidade de multiplicadoras e divulgadoras dessa 
importante proteção legal contra a violação de direitos fundamentais 
da pessoa humana”, completou. Em seguida, citou o projeto “OAB 
vai à Escola”, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado 
da Bahia, por considerá-lo de suma importância para que os estu-
dantes do ensino médio, através de palestras e debates, tenham 
contato maior com o mundo jurídico. Leia abaixo a entrevista, na ín-
tegra, do governador jaques Wagner:  

vem implementando?
Sem dúvida, a estabilidade política e demo-
crática proporciona à OAB-BA tranquilidade 
para enfrentar novos desafios. Entretanto, no 
que se refere ao processo de modernização 
da entidade, ele abrange não somente a 
valorização do advogado, mas, principal-
mente, a Reforma do judiciário, sem a qual 
continuaremos a enfrentar problemas que 
dificultam o exercício da Advocacia e preju-
dicam a prestação de uma assistência jurídi-
ca de melhor qualidade ao cidadão. 

Como o senhor vê o empenho da 
OAB-BA na qualificação do ensino do 
Direito nas universidades públicas e 
privadas da Bahia?
O ensino jurídico é alvo de muitas discus-
sões, pelo fato de vivenciarmos, nos últimos 
anos, um grande aumento na quantidade 
dos cursos de Direito em todo o país. A OAB-
-BA tem demonstrado uma preocupação 
louvável, envidando esforços na fiscalização 
desses novos cursos e ao mesmo tempo 
investindo na qualificação do ensino do Di-
reito na Bahia. Por outro lado, é importante 
que o acesso à formação jurídica seja, cada 
vez mais, democratizado, permitindo-se que 
pessoas oriundas dos grupos sociais menos 
favorecidos possam também, se tiverem in-
teresse, cursar uma faculdade de Direito. 
Qualquer profissão, especialmente a de ad-
vogado, por sua especial relevância na ga-
rantia de direitos do cidadão, deve ser aces-

sível não apenas aos filhos daqueles que já 
têm uma tradição familiar ou que pertencem 
a determinados grupos sociais, mais sim a 
todos que tenham verdadeira vontade em 
desempenhar tão nobre função.

E sobre o avanço qualitativo do Exa-
me de Ordem, em relação a outros Es-
tados?
O desempenho do Estado, no último Exame 
de Ordem, demonstra um avanço significa-
tivo se comparado a anos anteriores. Dados 
apontam que a Bahia foi o Estado que, pro-
porcionalmente, atingiu melhor desempenho 
entre as 27 seccionais. Acredito que a cons-
cientização e o interesse dos próprios estu-
dantes têm colaborado para esse resultado. 
Afinal, o exame da OAB é uma referência no 
meio acadêmico e jurídico. Através dele é 
possível verificar a qualidade do ensino nas 
instituições de nível superior bem como o 
preparo dos futuros juristas, o que impacta 
diretamente no meio social. Pois, como os 
médicos que tratam das mazelas do corpo, 
os operadores do Direito cuidam das cha-
gas sociais. De toda forma, a visão deve ser 
sempre polissêmica, pois igualmente não se 
deve permitir que o excesso do tecnicismo 
acabe por dificultar tanto a aprovação no 
exame, que só os quase-gênios ou aqueles 
que possam passar meses, e até anos, es-
tudando diariamente, após a conclusão do 
curso, logrem êxito na conquista da carteira 
da Ordem. 

Saul Quadros e o Presidente da OAB Alagoas, Omar Coêlho de Mello; Saul Quadros, Abigail Lordelo e o Secretário-geral Adjunto André Godinho; Segundo colocado 
no Prêmio Pedro de Milton de Brito (Conceição Maria Norberto Quadros) e Presidente do TRE-BA Desembargadora Sara Brito; O advogado homenageado Aquinoel 
Borges e Saul Quadros; O Presidente da CAAB, David Bellas, o advogado Waldir Santos e o Vice-Presidente da OAB-BA, Antônio Menezes; Presidente da OAB 
Sergipe, Carlos Augusto Monteiro Nascimento, e Saul Quadros; O advogado Edgar Silva e Saul Quadros; Eliana Calmon e primeiro lugar do Prêmio Pedro Milton de 
Brito (Carolina Ribeiro de Oliveira); A Conselheira federal Silvia Cerqueira e a Presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB-BA Eunice Martins; O 
advogado homenageado Raimundo Paraná e Saul Quadros; O ex-presidente da Subseção de Ilhéus, Leonel Cristo Pontes, e o Diretor Tesoureiro, Ary Moreira; Terceiro 
colocado no Prêmio Pedro Milton de Brito (Carlos Alberto José Barbosa Coutinho) e Presidente do TRE-BA Desembargadora Sara Brito
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Capa
80 anos da OAb-bA

Galeria dos Ex-Presidentes

Ernesto de Sá câmara 1932 à 1937

Gilberto Valente 1951 à 1954

Almir Tourinho 1971 à 1973

Rubens de macedo 1987 à 1999

Dinailton de Oliveira 2004 à 2006

Francisco Prisco Paraízo 1937 à 1951

Jayme Augusto Souza 1969 à 1971

Pedro milton de brito 1985 à 1987

Thomas bacellar 1998 à 2003

Renato de Oliveira bahia 1959 à 1963

Amâncio de Souza Netto 1967 à 1969

José calmon de Passos 1983 à 1985

Newton Alves Peixoto 1996 à 1998

Paulo de Almeida 1954 à 1959

Gilberto Gordilho 02/67 à 04/67

Geraldo Sobral Ferreira 1981 à 1983

Durval Ramos Neto 1993 à 1995

Álvaro Peçanha martins 1965 à 1967

Thomas bacellar 1977 à 1981

Arx da costa Tourinho 1991 à 1993

OAb: 8.0 
José R. A. de Sant’anna *

 *José R. A. de Sant’anna
Advogado - Professor 

Conselheiro da OAB/BA

Apesar do risco da recorrência, nunca será excesso reverenciar esta Instituição, hoje 
parte inseparável da sociedade brasileira pela extensa folha de bons serviços a ela 
prestados desde sua criação e seria ocioso nominá-las. Em que pese a natural reper-
cussão da efeméride e a numerosa classe a prestigiá-la, muitos não puderam estar 
presentes à noite engalanada do Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, que não foi 
suficiente para abrigar a todos na merecida homenagem.

Como não possa deixar de ser, a festa foi linda e contagiante não apenas pelas per-
sonalidades e autoridades que ali acorreram mas, sobretudo, pelo congraçamento das 
várias gerações de advogadas e advogados. Testemunhos e depoimentos eloquentes 
a demonstrarem a solidez, o acerto da construção e da existência dessa Organização. 
Seus membros históricos que honraram esta Casa e deram mesmo o fulgor de suas 
vidas e o brilho de suas inteligências, todos e cada um a contribuir para o vigor exten-
sível a toda nacionalidade a ponto de que, desde o seu nascimento, tem estado na 
vanguarda dos momentos cruciais da história deste país.

É óbvio que ter sob sua égide essa plêiade de profissionais de escol e de valorosos 
combatentes na luta diuturna pelo Direito e pela Justiça aos jurisdicionados, não faltaria 
o seu “munus” insculpido no texto constitucional como indispensável à prestação da 
Justiça, como bem gizou a ilustre palestrante oficial da noite esplendorosa, a ministra 
Eliana Calmon, de que nesse tripé ou na tripartição da Justiça juntamente com ma-
gistrados e membros do Ministério Público. Inegável o acerto da concepção, da feliz 
constatação e da inserção pelo sábio legislador constituinte.

A despeito da cronologia histórica das administrações que sempre levaram a bom 
termo seus mandatos à frente da nobre Instituição, aos quais seremos sempre gratos 
e reconhecidos, não será menos verdadeiro o empenho e a extensa relação de acerto 
com que tem se havido a presente diretoria do Órgão, que sem favor tem sido bem 
conduzida pela liderança indiscutível do seu eminente e preclaro presidente Saul Qua-
dros. É apenas uma questão de equidade. Não há, nem poderia haver qualquer cono-
tação, colocação ou viés político-partidário-eleitoral. O objetivo perene será sempre os 
interesses da categoria, suas prerrogativas e o interesse público a partir das grandes 
questões nacionais, que sempre tiveram na OAB a tribuna e a aliada incondicional da 
instituição dos advogados.

Emocionante a homenagem e o reconhecimento aos indormidos advogados de lon-
ga trajetória profissional e de vida dedicadas ao mister advocatício, juntamente com a 
atuação devotada, destacada e sem medir esforços do corpo funcional da Casa do 
Advogado, em seus diferentes níveis e setores, do mais graduado chefe ou diretor aos 
mais simples servidores, todos irmanados, motivados e incansáveis à tarefa de engran-
decimento do Órgão. É justo reverenciá-los. 

As realizações e conquistas à classe mais do que obrigações cívicas são a contribui-
ção e o cumprimento de metas de campanhas, tudo visando não apenas o público-
-alvo mas, também, a satisfação dos jurisdicionados, razão da existência do conjunto 
da obra que fica e por certo terá continuidade à altura da responsabilidade e da gran-
deza da Instituição.

barachisio Lisbôa 1963 à 1965

Antônio Theodoro Filho 1975 à 1977

Eurípedes cunha 1989 à 1991

Saul Quadros 2007 à 2009
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O Presidente da Seccional, Saul Qua-
dros, participou da cerimônia de posse 
dos membros do Conselho Estadual da 
Comunicação, realizada dia 10/01, no 
auditório do Ministério Público do Estado, 
no Centro Administrativo (CAB). O Gover-
nador jaques Wagner e o Secretário de 
Comunicação Social do Estado e Presi-
dente do Conselho, Robinson Almeida, 
saudaram o Presidente da Seccional, que 
compôs a Mesa do evento. O Secretário 
agradeceu a contribuição da OAB-BA, 
justificando a sua escolha como conse-
lheira do órgão. Destacou ainda que a 
informação é um direito de todo cidadão 
e desejou vida longa à Democracia bra-
sileira e ao Conselho. já o Governador 
pontuou que a liberdade de imprensa e 
o acesso à informação são os pilares da 
sociedade moderna.

OAb-bA participa da 
posse do conselho 
Estadual da comunicação  

A Diretoria da Seccional lançou, dia 9/02, no 
Restaurante Baby Beef (Av. ACM), a terceira edi-
ção do Catálogo de Sociedades de Advogados. A 
cerimônia contou com a presença de advogados, 
conselheiros seccionais e federais, magistrados, en-
tre outros. O Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, 
agradeceu a todos os anunciantes pelo excelente 
resultado da publicação. Para ele, o catálogo vem 
se consolidando, nos últimos três anos, como instru-
mento de divulgação dos ser viços da Advocacia. A 
publicação ser ve como guia de referência na busca 
de escritórios, instituições e ser viços do meio jur ídi-
co e traz ainda ar tigos sobre temas da área.

Lançada 3 ª edição do catálogo das Sociedades de Advogados

OAB
EVENTOS

Inaugurada Sala do Advogado no Fórum criminal 

Foi inaugurada, dia 7/03, no Fórum Criminal, em Sussuarana, a Sala dos Advogados jay-
me Guimarães. O espaço, que leva o nome do advogado baiano, servirá para melhor aten-
der aos advogados que ali atuam. Durante a inauguração, estiveram presentes familiares do 
homenageado e toda a Diretoria da Seccional.

Diretoria da OAB-BA no lançamento

Presidente prestigia posse da mesa Diretora da AmAb 

O Presidente Saul Quadros partici-
pou, dia 3/02, no Salão Nobre do Fórum 
Ruy Barbosa, da cerimônia de posse da 
diretoria eleita pela Associação dos Ma-
gistrados da Bahia (AMAB). A juíza Nartir 
Dantas Weber está no segundo mandato 
consecutivo e presidirá a instituição du-
rante o biênio 2012/2013. A 1ª e a 2ª vice-
-presidências da AMAB ficarão a cargo 
dos juízes Pitta Lima e Luciano Guimarães.

Você não precisa
gastar tanta energia

para despistar o calor

Conheça a linha Inverter, melhor custo benefício, economia de energia de até 65%, 
baixo ruído, utilização do gás R410A ecologicamente correto e design sofisticado 
Só quem está há mais de 30 anos no mercado pode oferecer as melhores 
condições e maior variedade de produtos das grandes marcas. Economize com a Paraná.

Baixe o leitor de QR 
Code no seu Celular, 

aponte a câmera para
a figura ao lado e 

fique por dentro das 
novidades e promoções.

VASCO DA GAMA  3311.0200   |   MANOEL DIAS  3240.2464   |   ESTRADA DO COCO    3369.1288   |   WWW.PARANAREFRIGERACAO.COM.BR

facebook.com/paranarefrigeracao
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OAB
NOTícIAS

OAb-bA pede nome 
de quem movimentou 

R$145,4 milhões   
O Presidente da OAB-BA, Saul Qua-

dros, encaminhou, no dia 16/01, ofício à 
então Presidente do Tribunal de justiça da 
Bahia, Telma Britto, pedindo a identificação 
dos responsáveis por terem feito movimen-
tações financeiras no órgão na ordem de 
R$145,4 milhões. “Não pode o Poder ju-
diciário do nosso Estado, e todos os seus 
magistrados, permanecerem sob a suspei-
ta levantada pelo COAF (Conselho de Con-
trole das Atividades Financeiras). Desta for-
ma, para que a dignidade da magistratura 
baiana seja mantida, impõe-se que se dê 
conhecimento ao público o(s) nome(s) do(s) 
beneficiado(s) com aquele valor, sejam ma-
gistrados ou servidores, e a razão dos valo-
res que lhe(s) fora(m) atribuído(s)”, pontuou o 
Presidente no referido documento.

Saul Quadros destaca ainda que o Po-
der judiciário “precisa ser preservado e, 
muitas vezes, ‘cortar na própria carne’, para 
que sua dignidade não seja maculada por 
uns poucos que não são dignos da toga”. 
Em tempo: o Conselho Nacional de justi-
ça (CNj) encaminhou ao Supremo Tribunal 
Federal uma relação de movimentações 
financeiras atípicas de mais de R$ 850 mi-
lhões de reais, entre 2000 e 2010, feitas por 
tribunais estaduais. As operações atípicas 
concentravam-se nos Tribunais de justiça 
da Bahia, São Paulo e Rio de janeiro. 

Gestão da OAb-bA elogiada pelo 
superávit financeiro 

Em mais um ano de gestão, a OAB-BA obteve um superávit financeiro e orçamen-
tário. “Como em outros anos, houve um controle rígido das despesas da instituição, 
por meio de relatórios mensais sobre os gastos com manutenção, administração de 
pessoal, além de medidas como proibição de horas extras, entre outros”, afirmou o 
Diretor Tesoureiro da Seccional, Ary Moreira.

Em relação a 2009, as contas foram igualmente aprovadas com louvor, e por una-
nimidade, pelo Conselho Federal, que tem tecido elogios à atual gestão da OAB-BA 
pela pontualidade nos orçamentos e na prestação de contas dentro dos prazos legais. 
Outra marca conquistada pelos gestores foi a redução da inadimplência de 67% para 
36% (considerando que, dos 36%, 7% são decorrentes de cadastro desatualizado).

conselho da OAb-bA aprova prestação de 
contas do exercício de 2011

O Conselho Seccional da OAB-BA, em 
reunião realizada no dia 12/04, aprovou 
por unanimidade a prestação de contas 
do exercício de 2011 da Seccional, enca-
minhada através do Diretor Tesoureiro da 
Casa, Ary Moreira. O voto de autoria do 
Conselheiro joão Dantas Neto foi emitido 
a respeito do bom desempenho da ges-
tão.

A Conselheira Mirela Possídio, Pre-
sidente da Comissão de Contas e Or-
çamento da Seccional, concluiu que a 
despesa realizada foi menor do que a 
orçada, e a receita arrecadada foi maior 
do que a estimada no orçamento 2011. 
Isto significa que houve excesso de arre-
cadação com plena economicidade em 
2011, com superávit financeiro acumulado 
durante os três anos em aproximadamen-
te mais de R$3 milhões. 

A variação patrimonial da Seccional 
cresceu 36,06%, em relação a 2010. Ary 
Moreira explica que a recuperação de 
créditos dos advogados inadimplentes, 
no ano passado, foi “excelente”, principal-
mente porque foram ajuizados 1.317 Pro-
cessos Disciplinares junto ao TED - Tribunal 

de Ética e Disciplina. Além disso, no ano 
passado foram enviados para advoga-
dos inadimplentes 4.511 ofícios de cobran-
ça de parcelas inadimplidas das anuida-
des e 5.076 notificações. O resultado foi 
um decréscimo da curva de estatística 
da inadimplência para aproximadamente 
27%, comparando com as gestões ante-
riores, quando era de 67%.

A OAB-BA é a primeira Seccional a 
protocolar a sua prestação de contas no 
Conselho Federal, que é apreciada e jul-
gada pela 3ª Câmara do Conselho Fe-
deral. O Presidente do Conselho Federal, 
Ophir Cavalcante, e o Tesoureiro Miguel 
Cançado já declararam publicamente, em 
diversas oportunidades, que o orçamen-
to e as prestações de contas da OAB-BA 
são encaminhados com total observância 
dos prazos regimentais. Eles já fizeram vo-
tos de louvor e parabenizaram a OAB-BA 
com relação à forma e conteúdo subs-
tancial, a transparência, a forma técnica 
moderna e a estrita observância das 
recomendações e dos Provimentos do 
Conselho Federal que são rigorosamente 
cumpridas pela Seccional da Bahia.
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Finalmente, o bom-senso predomi-
nou e a greve dos PMs chegou a um 
bom termo, malgrado os transtornos vi-
vidos pela população e o clima de in-
segurança que reinou a poucos dias do 
Carnaval. Preocupada com a situação 
de intranquilidade que tomou conta da 
população baiana, a diretoria da Seccio-
nal da OAB-BA conclamou o comando 
de greve da Polícia Militar e o Governo 
do Estado para que, juntos, buscassem 
rápida solução para o impasse criado 
com a paralisação dos PMs.

A OAB-BA participou ativamente das 
negociações entre as partes, até mes-
mo quando os resultados eram frustran-
tes. Tanto que o reconhecimento da Polí-
cia Militar foi inquestionável. A Seccional 
baiana chegou a receber, no dia 10/02, 

Reconhecida a atuação da Ordem na 
greve dos Pms 

OAB
NOTícIAS

na sede da entidade, a visita de repre-
sentantes da Associação dos Oficiais da 
Polícia Militar da Bahia (AOPMBA) e da 
Associação de Praças da Polícia Militar 
da Bahia (APPMBA), que foram agrade-
cer à entidade pela intermediação nas 
negociações de policiais com o Gover-
no do Estado, durante a paralisação. Os 
policiais foram recebidos pelo Presidente 
da Seccional baiana, Saul Quadros. O 
Presidente da AOPMBA – Força Invicta, 
tenente coronel Edmilson Tavares Santos, 
e o Presidente da APPMBA, Agnaldo Pin-
to, além do Vice-Presidente, Roque San-
tos, pontuaram ainda a contribuição  nas 
negociações do Arcebispo de Salvador 
e Primaz do Brasil, Dom Murilo krieger, e 
de representantes da Defensoria Pública 
e do Tribunal de justiça da Bahia.

Ação contra internauta que 
sugeriu “dinamitar a bahia” 

OAb-bA com representantes 
do movimento Desocupa 

comissão de Defesa da mulher participou do dia 8 de março  

A Seccional baiana já pediu providên-
cias legais contra a amazonense Silvia 
Fernandes (Sheeva). Ela provocou protestos 
na internet ao afirmar, em sua página no 
Facebook, que já havia passado da hora 
de o Brasil “dinamitar a Bahia” - “lugarzinho 
sem utilidade”, segundo ela - e mandá-
-la “de volta para a áfrica”. Consciente 
da repercussão, Silvia recuou e pediu 
desculpas ao povo baiano, dizendo que 
o desabafo havia sido “por pura raiva da 
greve” dos policiais militares no Estado. O 
Presidente da Seccional, Saul Quadros, que 
participou das negociações entre policiais 
e o Governo da Bahia, classificou como 
“infeliz” a declaração da amazonense.

O Presidente da OAB-BA, Saul Qua-
dros, esteve reunido, no dia 10/02, na sede 
da entidade, com representantes do Movi-
mento Desocupa, para discutir a colabora-
ção da Seccional na defesa da cidade de 
Salvador, que nos últimos sete anos vem 
sofrendo inaceitável processo de degra-
dação administrativa. Os representantes 
do movimento também pediram apoio ao 
enfrentamento das ilegalidades urbanas 
que vêm sendo cometidas no município. 
Na ocasião, Saul Quadros voltou a afirmar 
que Salvador precisa resgatar a sua auto-
estima.

A Comissão da Mulher da OAB-BA iniciou o ano de 2012 participando de várias reu-
niões com o propósito de organizar as ações do 8 de Março – quando se comemorou 
na Bahia o Dia internacional da Mulher. O objetivo era definir novas diretrizes para cele-
bração da data, além do planejamento de todo o ano de 2012. A Comissão participou 
de duas caminhadas: uma em Salvador, que percorreu o centro da cidade; outra em Ca-
maçari e Região Metropolitana. Ainda no dia 02/03, a Comissão esteve presente ainda 
outra caminhada e de palestra no município de Amélia Rodrigues.

OAB-BA participou como mediadora

Presidente da Comissão Marilena GalvãoInformações

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.

O JusPODIVM é a principal instituição de preparação para concursos do Nordeste, com 
reconhecimento em todo território nacional. Sua atuação, entretanto, vai muito além da 
preparação para concursos públicos, abrangendo cursos preparatórios para o Exame 
de Ordem da OAB, cursos de atualização e reciclagem além de Pós-Graduações na 
área de Direito. Desta forma, o JusPODIVM se mostrou um grande aliado para aqueles 
que buscam alcançar seus objetivos e realizar o sonho de ter uma carreira de sucesso. 

CURSOS PARA AS CARREIRASCURSOS PARA AS CARREIRAS

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

EXAME DE ORDEM (OAB)

Jurídica Fiscal Trabalhista
Analista Polícia Federal

JusPODIVM
O MAIOR ALIADO DA SUA CARREIRA

A medida que o aluno vai evoluindo em sua 
formação, nós oferecemos todas as possibilida-
des para que ele se especialize e ganhe 
destaque no mercado. Os cursos de Pós 
Graduação em Direito do JusPODIVM são 
referência nacional e preferência dos profissio-
nais do ramo, principalmente nas Pós em Direito 
do Estado, Direito Processual Civil e Direito e 
Processo do Trabalho.

PÓS-GRADUAÇÃO

Para aqueles que querem construir sua carreira 
como servidores públicos, nós oferecemos os 
melhores cursos para concursos do mercado, 
nas carreiras Jurídicas, Trabalhistas, Analista, 
Fiscal e Polícia Federal . Nossa equipe de 
professores é formada por profissionais de 
destaque no cenário jurídico, que conseguem 
passar de forma clara e objetiva todos os 
conteúdos que o aluno deve saber para ter 
sucesso na aprovação dos concursos públicos.

CONCURSOS PÚBLICOS

O JusPODIVM está sempre ao lado do futuro 
profissional de Direito, a começar por sua 
entrada no cenário jurista. Os Cursos Exame de 
Ordem Presencial e Intensivão Exame de Ordem 
Presencial, dão ao aluno todos os conteúdos 
necessários para passar com segurança na 
primeira fase da OAB. O candidato também 
conta com cursos e matérias específicas para 
realizar a segunda etapa do exame.

EXAME DE ORDEM
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C
ada vez mais se ouve falar 
deste ramo do Direito nos 
meios forenses brasileiros, 
inclusive da Bahia. Para o 

advogado Cristiano Augusto Possídio, au-
ditor da segunda Comissão Disciplinar do 
TjD-BA, o Direito Desportivo é um conjunto 
de normas e regras que organizam e dis-
ciplinam a prática do desporto nas suas 
mais variadas modalidades e situações 
jurídicas. Explica: “O ordenamento jurídico 
desportivo é composto por normas (cons-
titucionais, administrativas, civis, consu-
meristas e trabalhistas), além das regras 
das competições e outras disposições 
organizacionais, disciplinares e adminis-
trativas de cada entidade regional, na-
cional e internacional das modalidades 
esportivas”. 

Lembra ainda Cristiano Possídio que 
o desporto é considerado no mundo 
todo um fenômeno social extraordinário, 
sob a perspectiva coletiva e de integra-

cARREIRA

Cristiano Augusto Possídio

A hora e a vez do 
Direito Desportivo 
ção, principalmente de jovens, crianças e 
adolescentes. Portanto, trata-se de uma 
atividade que está intimamente atrela-
da à educação, cultura e lazer. “Deste 
modo, não poderia o desporto deixar 
de ser regulado pelo Direito, exatamente 
para disciplinar as práticas desportivas e 
suas relações com outros ramos da Ci-
ência jurídica, a exemplo do Direito do 
Trabalho, Direito do Consumidor e Direito 
Civil”, completa. Para quem está inician-
do agora na área do Direito Desportivo, 
Possídio informa que, no Brasil, a primeira 
sistematização aconteceu por intermédio 
do Decreto-Lei 3.199/41, que estabeleceu 
as bases da organização dos desportos 
no país. 

Com este decreto surgiram os Conse-
lhos de Desportos, nacional e regionais; 
as Federações, Ligas e Associações 
Desportivas; também foram reguladas 
as Confederações Desportivas, inclusive 
foram criadas diversas Confederações, 

entre elas a de Basquete, Pugilismo, Vela 
e Motor, Esgrima e Xadrez.; além, claro, 
da Confederação Brasileira de Desportos 
(CBD), que compreendia o futebol, tênis, 
atletismo, remo, natação, water-polo, vo-
leibol e handebol.

Segurança e credibilidade

Cristiano Possídio considera indiscu-
tível a utilidade do Direito Desportivo no 
mundo de hoje. “Sem ele não se pode 
falar em organização, regulação e discipli-
na das centenas de atividades esportivas 
existentes. O ordenamento jurídico des-
portivo é que dá segurança e credibilida-
de à atividade esportiva stricto sensu  e 
aos eventos desportivos em geral, cada 
vez mais atrativos”, define. Cita o livro de 
Rafael Teixeira Ramos (“Direito Desportivo 
Trabalhista”, Ed. Quartier Latin, p. 21), por 
destacar que o desporto se enlaça com 
diversos setores da sociedade – inclusive 
com a economia e a política – e com di-
versos ramos do conhecimento voltados 
à prática esportiva, tais como jornalismo 
esportivo, sociologia desportiva, psica-
nálise desportiva, medicina desportiva, 
fisioterapia esportiva, gestão e marketing 
esportivo. 

O advogado entende que o avanço 
do Direito Desportivo no país  e no mun-
do é inegável. E pode ser resumido na 
atenção que a ele vem sendo dispensa-
da nos últimos anos pelo legislador. As 
regras mais importantes são encontradas 
no art. 217, da Constituição Federal; a 
chamada Lei Pelé (n° 9.615/98), com im-
portantes alterações recentes produzidas 
pela Lei 12.395/11; o Estatuto do Torcedor 
(Lei 10.671/03) e o CBDj – Código Brasi-
leiro de justiça Desportiva, além das re-
gras e regulamentos de cada atividade e 
competição esportiva. Uma particularida-
de: o Brasil é o único país no mundo com 
dispositivo constitucional específico sobre 
desporto. 

Mercado de trabalho bastante promissor

Possídio observa que o advogado pode atuar em diversas áreas do Direito 
Despor tivo por ser uma atividade que ganha adeptos em todas as regiões 
do Brasil: diretamente com os clubes em questões judiciais, administrativas, 
contratuais ou na justiça Despor tiva. Também pode assessorar, judicial e ex-
trajudicialmente, os atletas na elaboração e efetivação dos contratos com os 
clubes e até em ações trabalhistas. Pode, igualmente, advogar em questões 
cíveis, criminais ou de direito do consumidor relacionadas, inclusive, com a 
aplicação do Estatuto do Torcedor. Assim, no entender de Cristiano Possídio, o 
Direito Despor tivo, hoje, representa um mercado de trabalho bastante promis-
sor para o advogado.

Por fim, ele salienta que, durante a realização, e depois, com os legados 
que se espera sejam deixados no país pelos dois grandes eventos progra-
mados para o Brasil  - a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 - , 
a tendência é o for talecimento da atividade advocatícia em diversas áreas 
atreladas ao despor to.

*Os arts. 3° e seguintes, do CBJD, espe-
cificam os órgãos da Justiça Desportiva: 
o Superior Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD); os Tribunais de Justiça Desportiva 
(TJD); e as Comissões Disciplinares cons-
tituídas perante os órgãos judicantes do 
STJD e TJD. 

*São órgãos do STjD: Tribunal Pleno, com 
nove membros, dois indicados pela entidade 
nacional de administração do desporto res-
pectivo; dois indicados pelas entidades de 
prática desportiva que participam da prin-
cipal competição da entidade nacional de 
administração do desporto; dois advogados 
indicados pelo Conselho Federal da OAB, um 
representante dos árbitros e dois dos atletas, 
indicados por suas respectivas entidades re-
presentativas; 

*As Comissões Disciplinares tem 
cinco membros indicados pela maioria 
do Tribunal Pleno do STJD;

*Os Tribunais de justiça Desportiva se-
guem a mesma linha: o pleno com nove 
membros e mesmas indicações na base ter-
ritorial regional e as Comissões Disciplinares, 
com cinco membros;

 *Nas demandas e ações judiciais os 
processos se desenvolvem sob o pris-
ma das leis  em vigor (civil, trabalhista e 
penal) e seguem os ritos e procedimen-
tos das ações comuns; 

*No âmbito da justiça Desportiva  o pro-
cesso se desenvolve, a partir de dois proce-
dimentos: o sumário, mais comum, é iniciado 
privativamente mediante denúncia formula-
da pela Procuradoria da justiça Desportiva;

*Cada entidade de administração 
do desporto deve possuir seus pró-
prios Tribunais: STJD e TJD;

*A Lei Pelé é uma das principais legisla-
ções de Direito Desportivo do país, todavia, 
não tem contribuição significativa para a 
“formação” dos Tribunais de justiça Des-
portiva; 

*A maior contribuição para a for-
mação dos Tribunais de Justiça Des-
portiva partiu do art. 217, da Consti-
tuição Federal e, principalmente, do 
CBJD, editado pelo Conselho Nacional 
do Esporte , que é vinculado ao Minis-
tério dos Esportes;

*Infelizmente o interesse do Direito Des-
portivo nos cursos de Direito na Bahia ainda 
é incipiente; quase imperceptível; 

*A Bahia, no entanto, tem conse-
guido destaque nacional nesta seara, 
principalmente após a criação do IDD-
BA – Instituto de Direito Desportivo da 
Bahia.

*O Direito Desportivo não é o ramo que 
mais cresce no Brasil; mas tende a um cres-
cimento vertiginoso nos pró-
ximos anos; graças aos 
estudantes e profis-
sionais do Direito. 
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Sala da OAb em Ipiaú é devolvida 
a advogados   

Ordem pede 
providências a 

comando da Pm

Vitória da conquista ganha Sala do Advogado

OAb Juazeiro já sedia Exame de Ordem 

muda horário de atendimento nas Varas do Trabalho em Itabuna    

A inusitada questão da invasão da sede da Seccional em Ipiaú, localizada 
no Fórum jorge Calmon, pelo juiz de Direito da 1ª Vara Cível do município, Ce-
sar Batista, finalmente chegou a um bom termo. As denúncias feitas pelo presi-
dente Saul Quadros e pela presidente da Subseção, Maria da Glória dos Santos 
Alves, sur tiram efeito com as providências tomadas para solucionar o problema 
criado pelo juiz. A parede da sala que havia sido derrubada foi reconstruída e 
pintada e o espaço acabou sendo devolvido a quem de direito per tencia: os 
advogados de Ipiaú. O presidente da Seccional denunciou a invasão publica-
mente à então presidente do Tribunal de justiça da Bahia, Telma Brit to, durante 
o último encontro do Agenda Bahia de 2011, em dezembro, e encaminhou o 
assunto ao presidente do Conselho Federal da Ordem, Ophir Cavalcante. Este, 
por sua vez, colocou o Conselho à disposição da Seccional para ingressar com 
representação disciplinar contra o juiz Cesar Batista, e para processá-lo crimi-
nalmente por abuso de autoridade.

O presidente da Seccional, Saul 
Quadros, encaminhou pedido de pro-
vidências ao Comando Geral da Polí-
cia Militar da Bahia, bem como ao Go-
vernador do Estado, jaques Wagner, e ao 
Secretário de Segurança Pública, Maurício 
Barbosa, para o caso de agressão sofrida 
pelo advogado josé Urbano do Nasci-
mento junior e cometida por um policial 
militar do município de Rio Real.  Urbano 
junior foi acionado por um de seus clien-
tes, que informou estar detido por suspeita 
de possível delito cometido. 

Diante da situação, o advogado se 
apresentou ao Departamento de Polí-
cia Civil (Depol) da cidade de Rio Real e, 
ao chegar, presenciou agressões físicas 
praticadas por PMs contra seu cliente. 
Constatou ainda que a delegacia esta-
va sem titular e havia apenas um agente 
plantonista. O advogado tentou cessar 
as agressões contra seu cliente, mas su-
bitamente um dos PMs agrediu também 
uma das testemunhas de defesa, o que 
exigiu nova intervenção de Urbano junior. 
Fora da delegacia, Urbano junior ainda 
foi agredido física e verbalmente, sendo 
levado ao Hospital Municipal de Rio Real. 

A Diretoria da OAB-BA inaugurou, dia 
20/01, a Sala do Advogado localizada 
no prédio da justiça Federal, em Vitória 
da Conquista. Presentes à solenidade o 
presidente da Seccional, Saul Quadros, 
o vice-presidente, Antônio Menezes, o 
secretário-geral, Nei Viana, o secretário-
-geral Adjunto, André Godinho, o diretor 
tesoureiro, Ary Moreira, além da diretoria 
da Subseção de Conquista, cujo presi-
dente é Gutemberg Macedo junior, e de-
mais autoridades locais.

Desde o último dia 5 de fevereiro juazeiro passou a ser subsede do Exame de 
Ordem. Naquela data foram realizadas as primeiras provas no município. Para tanto, 
a Seccional e a Subseção celebraram, dia 27/12/2011, convênio de cooperação 
técnica, na sede da Uneb, em juazeiro. Presentes ao ato o presidente da OAB-BA, 
Saul Quadros, o vice-presidente, Antônio Menezes, o secretário-geral Nei Viana, e o 
presidente da Subseção, Artur Carlos Filho. 

Em visita à cidade de Itabuna, dia 1º/03, o presidente da OAB-BA, Saul Quadros, 
reuniu-se com a juíza da 2ª Vara de Itabuna, Eloína Machado, para definir novo 
horário de atendimento aos advogados da região. Conforme ficou acertado, a juíza 
passaria a atender a categoria a partir das 8 horas, como é definido pelo Código 
de Processo Civil. Saul Quadros esteve em Itabuna acompanhado do presidente da 
Subseção, Andirlei Nascimento Silva, e dos conselheiros Carlson Xavier e Fabrício 
Zanotelli.

Vice-presidente avalia 
curso de Direito da uefs 

O vice-presidente da Seccional baiana, 
Antônio Menezes, destacou, dia 2/03, du-
rante banca de monografia na Universida-
de Estadual de Feira de Santana (Uefs), a 
qualidade do curso de Direito da instituição, 
que se manteve entre as principais do Esta-
do e do País no 5º Exame de Ordem Unifi-
cado da OAB (ranking divulgado em janeiro 
último). O bom desempenho da Uefs, para 
o vice-presidente, justifica a manutenção do 
selo de qualidade OAB Recomenda, desti-
nado a instituições de ensino jurídico.

COMITÊS TEMÁTICOSAmbiental

Concorrência e Rel. de Consumo

Relações InternacionaisSocietário

Trabalhista e PrevidenciárioTributário

Advocacia Comunitária e Resp. Social

Administração e Ética Profissional
Ensino Jurídico

Novos AdvogadosArbitragemJudiciárioPenal

SECCIONAIS
BahiaDistrito Federal

Espírito Santo
Minas Gerais

Mato Grosso
NorteParaíbaParanáPernambuco

Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Venha fazer parte desse grupo!
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EM FAVOR DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS
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    Rua Boa Vista, 254   4 o andar    Sala 413
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OAb-bA participa da 
posse de Ayres britto

Desagravo público
Em seguida, Saul Quadros passou a 

palavra ao secretário-geral da Seccional, 
Nei Viana, que fez a leitura da nota de 
desagravo público em favor da advoga-
da Elaine Cristina dos Santos Moles (OAB-
-BA 17715). A leitura foi feita na presença 
do Governador e de Ophir Cavalcante. Ao 
final, a advogada agradeceu o apoio da 
OAB, destacando que os advogados de-
vem honrar a profissão que escolheram. 
Depois disso, a leitura do compromisso foi 
feita pela bacharela Caroline Barbosa Ba-
tista, que obteve a melhor nota da turma. 
Em seguida, teve início a entrega das car-
teiras. O filho da primeira-dama do Estado, 
Eduardo Mendonça Sodré Martins, rece-
beu de Fátima Mendonça e do governa-
dor jaques Wagner a carteira da Ordem. 

O presidente da Seccional, Saul Qua-
dros, participou, no dia 19/04, às 16h, 
no Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF), da posse do presidente e do vice-
-presidente do STF, ministros Carlos Ayres 
Britto e joaquim Barbosa, respectiva-
mente. O ministro Carlos Ayres Britto to-
mou posse como presidente do Conselho 
Nacional de justiça (CNj) e do STF para 
o biênio 2012-2014, sucedendo o ministro 
Cezar Peluso. 

Compuseram também a Mesa Alta da Solenidade o vice-presidente da Seccional, Antô-
nio Menezes, o diretor tesoureiro Ary Moreira, o secretário-geral Adjunto André Godinho, a 
Presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, Christianne Gurgel, os conselhei-
ros seccionais joão Dantas, joão Amaral e Otávio Miranda, o advogado e Secretário de 
Estado Fernando Schmidt, o desembargador Marcos Gurgel, além de Expedito Teixeira 
de Carvalho e josé Nolasco. 

OAB
EVENTOS

A Seccional realizou, no dia 13/03, no 
Fórum Ruy Barbosa, solenidade de entre-
ga de Carteiras da OAB a 300 advoga-
dos que tiveram o melhor desempenho 
no Exame de Ordem, cujo resultado foi 
divulgado em janeiro. O evento, bastante 
concorrido, contou com a presença es-
pecial do governador jaques Wagner, da 
primeira-dama Fátima Mendonça, e do 
presidente do Conselho Federal da OAB, 
Ophir Cavalcante. Na oportunidade, Ophir 
Cavalcante expressou sua satisfação por 
ter a Bahia se revelado “um exemplo para 
o País”. A turma obteve o melhor desem-
penho do País, quando a Bahia alcançou 
resultados superiores à média nacional. 
Ainda em seu pronunciamento, o presi-

 Ophir cavalcante prestigia 
entrega das carteiras da OAb-bA

dente do Conselho Federal da OAB disse 
que todas as vezes em que um Estado 
se destacar no Exame de Ordem, fará 
questão de estar presente. Ao citar no-
mes de renomados juristas baianos, des-
tacou o de Teixeira de Freitas: “Este baia-
no foi um dos grandes gênios, um filósofo 
da cultura jurídica nacional e mundial. É 
essa Bahia, essa cultura jurídica que os 
senhores terão de representar no cenário 
nacional”. O presidente da OAB-BA, Saul 
Quadros, que presidiu a cerimônia, come-
morou a entrega das 300 carteiras de ad-
vogados, ressaltando que “era um dia de 
festa para a Bahia”. “É por isso que temos 
aqui o presidente do Conselho Federal da 
Ordem e o governador jaques Wagner”.
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VIAGEm

Os exóticos roteiros 
internacionais:

Turquia e Ilhas Gregas

TEMPO LIVRE

Dioneia Marambaia

A imperdível Mesquita Azul, a casa onde viveu a Virgem Maria, o Grande Bazar e a 
maravilhosa vista do Bósforo.

Para quem quer fugir dos roteiros 
convencionais e embarcar em uma 
viagem pelos destinos mais exóticos 
do mundo, nada melhor do que optar 
por um lugar com povos diferentes, no-
vas culturas e paisagens belíssimas. 
Sem dúvida, esta é uma modalidade 
de turismo que vai além do diferen-
te, trazendo sempre uma experiência 
inesquecível, aliada ao grande apren-
dizado cultural, com a aproximação 
de hábitos e compor tamentos, e visi-
ta a lugares com características total-
mente diferentes da vida do viajante. 

Foi com esta sensação, de mergu-
lho na história e em uma nova cultu-
ra, que a advogada e Procuradora da 
Fazenda Nacional, Dioneia Maram-
baia, voltou da Turquia. “Ouvíamos 
falar muito em Istambul e resolvemos 
ir no ano passado. Além dela, conhe-
cemos outras cidades turcas, também 
belíssimas e cheias de passado. Foi 
uma viagem maravilhosa e inesque-
cível!”, conta Dioneia, que conheceu o 
roteiro com o mesmo grupo que viaja, 
geralmente, todo ano e já está progra-
mando para ir à China. 

O primeiro ponto de parada da 
viagem foi Istambul, passando pela 
cidade de Izmir, mas começou mes-
mo em kusadasi, onde o grupo ficou 
uma noite e seguiu para Éfeso, a ci-
dade antiga mais conser vada da ásia 
Menor. “Como a Turquia foi invadida 
por varias civilizações, encontramos 
uma diversidade cultural muito gran-
de na maioria dos lugares que fomos. 
Em Éfeso visitamos o Templo de Adria-
no, os locais dos Banhos Romanos, o 
Odeon e a casa onde viveu a Virgem 
Maria, em seus últimos anos”. 

Depois, o destino foi Pamukkale, 
onde puderam contemplar a antiga 
Hierápolis e o Castelo de Algodão, 
maravilha natural com suas casca-
tas brancas, estalactites e piscinas 
naturais, formadas ao longo dos sé-
culos pelo deslizamento das águas, 
carregadas de calcário procedente 
das fontes termais. “Em seguida, o 
destino foi a cidade de konya, com 
visita ao Mosteiro Der viches, e de-
pois a Capadócia, única cidade que 

pode ser vista de cima passeando 
nos balões que enfeitam o céu”, lem-
bra Dioneia. Na Capadócia, também 
tiveram a opor tunidade de conhecer o 
Vale de Goreme, complexo de igrejas 
escavadas na rocha como belíssimos 
afrescos, e as cidades subterrâneas, 
construídas como refúgios para os ci-
dadãos na época das invasões dos 
povos, e que compõem vários pisos 
abaixo da terra, ventilados por cha-
minés. De lá, o grupo seguiu para 
Ankara, capital da Turquia, passando 
pelo encantador Lago Salgado. Em 
Ankara, visitaram o riquíssimo Museu 
das Antigas Civilizações de Anatólia e 
o Mausoléu de Ataturk, fundador da 
Turquia moderna.
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Por fim, a parada foi na tão co-
mentada e esperada Istambul, com 
direito a cruzeiro pelo estreito de Bós-
foro, que divide a cidade nas par tes 
europeia e asiática, além de passeios 
à espetacular Igreja de Santa Sophia, 
à imperdível Mesquita Azul, Palácio 
Topkapi e ao Grande Bazar, com suas 
especiarias e variedades. “Os merca-
dos são encantadores, um com tem-
peros típicos do oriente e outro com 
bolsas, joias e tapetes lindíssimos. 
Uma visita que não pode deixar de 
ser feita”, salienta.

Dioneia relata ainda que Istambul 
realmente é incrível. “Cidade mais in-
teressante, onde tem de tudo, onde 
o velho e o novo se encontram. Ela 
é como São Paulo aqui no Brasil, que 
mistura diversas culturas. já Anka-
ra, a capital, é como Brasília, apenas 
administrativa”. Assim, os onze dias 
na Turquia foram um verdadeiro ba-
nho de cultura. “Como gosto muito de 
história, me encantei demais com as 
cidades mais antigas, principalmen-
te os locais dos banhos romanos e 
a casa onde viveu a Virgem Maria. 
Depois, claro, vem Istambul, com toda 
sua beleza e imensidão de templos e 
castelos, além do Bósforo, onde tive 
a opor tunidade de fazer um passeio 
maravilhoso”, completa. 

Pensando também em conhecer 
a Turquia, o advogado Marcelo Zarif 
incluiu em seu roteiro os encantos e 
belezas das Ilhas Gregas. “Não ha-
via imaginado uma viagem específi-
ca para as Ilhas Gregas, mas como a 
melhor forma de chegar à Éfeso, onde 
queria muito visitar a casa onde vi-
veu a Virgem Maria em seus últimos 
anos, é pelo mar, aproveitei a rota”, 
conta ele, que viajou acompanhado 
da esposa e da irmã. 

Na Turquia, passaram seis dias em 
Istambul, depois fizeram uma peque-
na excursão de mais três dias para a 
Capadócia e, por fim, embarcaram em 
um navio rumo às Ilhas Gregas, em 
uma viagem que durou, ao todo, três 

Marcelo Zarif

semanas. “Ficamos dez dias somen-
te percorrendo as Ilhas Gregas. Tudo 
bonito e marcante. Conhecemos Mi-
konos, Rhodes, Creta, mas se tivesse 
que destacar um lugar, seria o último 

no qual paramos e ficamos por dois 
dias, que é Santorini. Existe ali algo 
muito especial, lindas vistas e pas-
seios muito agradáveis”.

De Santorini seguiram para Atenas, 
cidade a qual o advogado ressaltou 
como muito interessante. “Toda a cri-
se que hoje vemos pela televisão não 
faz jus ao agradável ambiente que o 
local transmite, em especial os sítios 
históricos e a Acrópole”, lembra Mar-
celo Zarif. Ele destacou ainda a culi-
nária de toda a região. “A comida é 
muito parecida com a nossa e extre-
mamente saborosa. Adorei o kibebe 
e a mussaka, típica da Grécia”, indica. 
Pela dupla experiência vivida, o advo-
gado indica para quem pretende co-
nhecer as Ilhas Gregas que não deve 
deixar de incluir no roteiro a Turquia. 
“Fiquei apaixonado pelo país e pelo 
povo turco”, completa.

A Acrópole em Atenas; a mais animada ilha grega, Mikonos e um dos pequenos portos 
gregos.
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mÃES
ESPECIAL

Ser mãe nem sempre é tarefa fá-
cil. Conciliar o papel com a Advocacia 
é ainda mais desafiador para muitas 
profissionais que escolheram o Direito 
como área de atuação. Gestante de 7 
meses, a advogada que atua na área 
empresarial Geisy Fiedra, e também 
é suplente de conselheira da OAB-
-BA, além de professora universitária 
e vice-diretora da ESAD (Escola Supe-
rior de Advocacia Orlando Gomes), já 
consegue visualizar os desafios que 
terá pela frente como mãe e advoga-
da, apesar de ter planejado a gravi-
dez. 

“Para nós, profissionais liberais, 
existe mais uma dificuldade, que é 
a ausência de regulamentação da 
licença-maternidade. Agora quero me 
dedicar ao meu filho, e é desafiador 

conciliar a maternidade com a vida 
profissional”, diz. Segundo o que pla-
nejou, ela deverá se dedicar integral-
mente ao filho pelo menos nos dois 
primeiros meses de vida da criança. 
Passado esse período, Geisy deve-
rá começar a frequentar o escritório 
pelo menos duas vezes por semana. 
“Quando se é profissional liberal, não 
há como ficar quatro meses totalmen-
te afastada, como acontece numa 
licença-maternidade regulamentada”. 

A advogada conta que, assim 
como muitas outras mulheres, adiou 
a maternidade. “Priorizei o mestrado, 
a fundação e a estabilização do meu 
escritório, e hoje já tenho 17 anos 
de formada. Então, pensei: ‘agora é 
o momento’”. Pelo menos, da Facul-
dade, onde ensina Direito Econômico, 
Geisy poderá gozar da licença-ma-
ternidade e se afastar durante quatro 
meses. 

já a advogada Christianne Gurgel, 
que é presidente da Comissão de Es-
tágio e Exame da Ordem, conselheira 
seccional, e também professora de 
graduação e pós-graduação de três 
instituições, tenta adequar a agenda 
de mãe à de profissional. Com base 
no calendário de provas da filha Gio-
vana, de 9 anos, ela organiza a sua 
agenda. “Eu tento adequar minha roti-
na à semana de provas dela. Agendo 
os clientes no horário em que ela está 

Profissionais falam sobre 
os desafios de conciliar a 
maternidade com a carreira

na escola. E, quando estamos em 
casa, faço a leitura com Giovana e 
depois faço perguntas, além de ativi-
dades. Ela acha que é muito diver tido 
estudar comigo”, diz. 

Christianne lembra que sua gravi-
dez foi bastante estável, o que trouxe 
um saldo positivo para sua vida. “Não 
perdi a energia e a disposição física 
e intelectual. Parei de trabalhar aos 8 
meses e meio de gravidez. Na noite 
que antecedeu o par to, eu estava em 
sala de aula”. A advogada respeitou 
o período de quatro meses de licen-
ça-maternidade, o que não a impe-
diu de trabalhar em casa. “Voltei aos 
poucos, desacelerando. O ser mãe é 
sempre doação, amor”. 

mãe e 
advogada

Rua Edístio Pondé, nº 353, Edf. Empresarial
Tancredo Neves, Conj. 903. Costa Azul.
Salvador-BA. CEP.: 41760-310
Telefax: (71) 3342-3810
Celular: (71) 9981-8558
Site: www.fernandomoreiraadvogados.com
E-mail: fmadvtributaria@ig.com.br

“JUSTIÇA TRIBUTÁRIA; ESTA É A META.”®

Pautado no exemplo da OAB Bahia, 
entendemos bem o que signifi ca defender 
o cidadão, pois há quase 20 anos temos 

para com o contribuinte/cidadão a 
“justiça tributária com meta”.

Assim, parabéns OAB Bahia por seus 80 anos 
de defesa do Estado Democrático de Direito.
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A Diretoria da OAB-BA comemorou a vitória obtida junto ao CNj que, por 14x1 votos, julgou procedente em par te o Pedido 
de Providências ajuizado pela Seccional contra o Provimento CGj n.º 05/2011, editado pela Corregedoria do TjBA. A decisão 
anula os ar ts. 1.º e 2.º, que autorizavam o servidor responsável pela distribuição recusar petições iniciais a serem ajuizadas, 
o que violava o direito de ação, o juízo natural e o princípio da inafastabilidade jurisdicional. Agora, ficou determinado que 
ao Tj cabe dar nova redação aos referidos ar tigos.

OAB
NOTícIAS

OAb-bA obtém vitória junto ao 
cNJ contra corregedoria do TJ-bA

Pedro Guerra é novo desembargador do TJbA 

Seccional luta por mais juízes
A Diretoria da Seccional baiana apoiou 

inteiramente o pedido de providências 
formulado pela Associação Nacional dos 
Magistrados Estaduais (ANAMAGES). Até 
requereu o provimento de todas as vagas 
de desembargadores existentes no TjBA 
para completar o número de 53 previs-
to na Lei de Organização judiciária (LOj), 
mesmo considerando aquele número 
insuficiente para atender as demandas 
da justiça Estadual. A Seccional requereu 
ainda que fosse admitida no processo 
(número 7094.52.01.220000-0), na quali-
dade de assistente simples (protocolo nú-
mero 100013324396415), reiterando os ter-
mos do referido pedido de providências. 

Trata-se de uma luta antiga da Sec-
cional, através da qual tem pleiteado a 

elevação do número de 53 para 90 de-
sembargadores. Vale destacar que, em 
agosto último, a OAB-BA impetrou, no 
Tribunal de justiça da Bahia, Mandado de 
Segurança exigindo a adoção de provi-
dências concretas para abrir concursos 
públicos, imediatamente, para suprimento 
total das vagas em aberto nos cargos de 
juiz de Direito. 

Após alguns ofícios cobrando a pres-
tação jurisdicional efetiva, a Ordem de-
cidiu entrar com a medida judicial para 
pressionar o Pleno do TjBA. No início des-
te ano, o Tribunal de justiça publicou edital 
para realização de concurso na Magistra-
tura Estadual, para preenchimento de 99 
vagas.  A Seccional baiana comemorou, 
pois estava garantida a realização de 

O advogado Pedro Guerra é o novo 
desembargador do Tribunal de justiça 
do Estado da Bahia (TjBA). O resultado 
da escolha do governador jaques Wag-
ner foi publicado no Diário Oficial do 
Estado do dia 18/04/2012. No dia 8 de 
março, após a apresentação dos 10 can-
didatos à vaga de desembargador no 
Tribunal de justiça da Bahia pelo Quin-
to Constitucional, o Conselho da OAB-
-BA definiu a lista sêxtupla, composta 
pelos advogados: Antonio Cesar Pereira 
joau e Silva, Antonio Ernesto Leite Rodri-
gues, Custódio Lacerda Brito, Mauricio 
ker tzman Szporer, Pedro Augusto Costa 
Guerra e Sergio Neeser Nogueira Reis. 
Nesse dia, todos os candidatos tiveram 
a opor tunidade de explicar seus objeti-
vos para o referido cargo e responderam 

Av. Barros Reis , 2986 k, CEP 41.204-025, Retiro - Salvador-BA.
Tel.: (71) 3233-3516 / Cel.: (71) 9975-9214

Site: www.freitasefreitasadvogados.com.br
Email: atendimento@freitasefreitasadvogados.com.br

Freitas e Freitas Advogados 
se orgulha em fazer parte 

dos 80 anos da OAB Bahia.

concurso público de provas e títulos para 
preenchimento das quase cem vagas, 
além da formação de cadastro de re-
serva para ingresso no cargo de juiz de 
Direito Substituto do Tribunal.

Enfim, a medida foi adotada antes 
mesmo que fosse julgado o Mandado 
de Segurança impetrado pela OAB-BA, 
em agosto último, exigindo a adoção de 
providências concretas para abrir concur-
sos públicos para suprimento total das 
vagas em aberto (281) nos cargos 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 Tribunal de justiça 
do Estado para que o concurso se efeti-
vasse.

perguntas dos conselheiros, dretores e 
ex-presidentes da Seccional. Presentes 
os desembargadores pelo Quinto Cons-
titucional do TRT, Marcos Gurgel e Re-
nato Simões, e do Tj-BA, Nilson Castelo 
Branco e Lourival Trindade.

No dia 28 seguinte, o presidente da 
OAB-BA, Saul Quadros, par ticipou da 
sessão do Tribunal de justiça, em que 
foi composta a Lista Tríplice para preen-
chimento da vaga de desembargador, 
reservada a advogado. Antônio César 
joau, Custódio Lacerda e Pedro Guerra 
foram os escolhidos, após avaliação dos 
currículos de cada um dos seis candi-
datos e votação. Ficou então a cargo do 
Governador da Bahia a decisão final. Ele 
tomou posse no dia 03/05, no auditório 
do Tj-BA.
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DEbATE

Lei da Ficha 
Limpa: 

os dois lados da moeda

Validada e constitucionalizada em feverei-
ro, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 
Lei da Ficha Limpa já valerá para as elei-
ções municipais deste ano. Assim, não 
disputarão, por pelo menos oito anos, po-
líticos que renunciaram ao cargo ou foram 
condenados por órgãos colegiados da 
Justiça, em decisão que alcança casos 
anteriores à existência da Lei Comple-
mentar. Isso significa que, por 7 votos a 
4, o STF decidiu que os condenados em 
segunda instância da Justiça não podem 
disputar eleições, apesar da possibilidade 
de serem inocentados posteriormente. 
Os ministros defensores argumentaram 
que a impossibilidade de candidatura não 
é pena, e sim um pré-requisito. Seguindo 
esta linha, o advogado constitucionalista, 
Fábio Periandro, acredita que a confir-
mação da constitucionalidade da Ficha 
Limpa é uma mostra de que a Corte vem 
dando atenção aos interesses da socie-
dade. “Ao meu ver, foi uma conquista dos 
cidadãos brasileiros, na medida em que a 
lei visa concretizar, ainda que timidamen-
te, o princípio moral e também expressa-
mente constitucional inserido no artigo 
37, que é o da moralidade com o trato da 
coisa pública”. 
Vandilson Costa, advogado da área elei-
toral, aponta que, apesar de a Lei da Ficha 
Limpa ter seus aspectos positivos para a 
sociedade (ao aplicar penalidades aos 

candidatos que compram votos ou prati-
cam a corrupção utilizando recursos pú-
blicos ou outros artifícios, buscando com 
isso burlar o processo democrático em 
benéfico próprio) tem também seus pon-
tos negativos. 
“Penso que a falta de equidade reside em 
aplicar penas iguais para delitos distintos. 
Na seara Penal é de sabença rudimentar 
que a punição é determinada em função 
da gravidade do crime, ou seja, quanto 
mais grave o delito maior a punição. As-
sim, a lei traz em si esse tipo de incongru-
ência”. Já o advogado constitucionalista 
defende que a Ficha Limpa cria um obs-
táculo objetivo para que os candidatos 
com pendências possam ser impedidos 

Fábio Periandro 

de ingressar nos pleitos. “Além de ter ga-
nhado visibilidade e discussão na mídia, 
gerando variadas interpretações, mas, 
sobretudo, dando à população um alento 
acerca da impunidade que, infelizmen-
te, continua a corroer a confiança destes 
mesmos cidadãos”, completa. Sobre os 
aspectos negativos, Fábio Periandro cita 
a aparente limitação de um direito funda-
mental, que é a presunção de inocência, 
assim como a tentativa dos interessados 
na inconstitucionalidade da lei em buscar 
criticá-la apenas para seu próprio benefí-
cio, o que, segundo ele, violenta o mínimo 
espírito republicano. 
Já Vandilson Costa, ressalta ainda outras 
polêmicas relativas à Lei Complementar. 
“Podemos citar a constitucionalidade de 
dispositivos relativos à exigência do trân-
sito em julgado das decisões para fins de 
inelegibilidade, a retroatividade da Ficha 
Limpa a fatos anteriores à sua vigência, 
e a constitucionalidade de algumas cau-
sas de inelegibilidade, como a de políticos 
que renunciarem aos mandatos para não 
responderem a processos de cassação”, 
complementa. Com relação à questão de 
que a lei estaria violando o princípio da 
presunção da inocência, Fábio Periandro 
diz que uma leitura simplista conduz a 

Vandilson Costa 

Vereador joceval Rodrigues 

Deputado Zé Neto 

essa análise, o que não significa uma crí-
tica cega aos que pensam na forma do 
questionamento. 
No entanto, o advogado constitucionalista 
afirma que a Lei da Ficha Limpa especifi-
ca uma parcela de pessoas que não es-
tão utilizando a presunção de inocência 
com fulcro no interesse social, mas sim 
como autêntico escudo para continuar 
usufruindo da impunidade e, ao mesmo 
tempo, acessando altos cargos do poder 
público e deles, por óbvio, aproveitando 
as benesses das funções que exercem. 
Ele completa dizendo que os que preten-
dem ser servidores públicos devem ter 
uma conduta ilibada, já que tratam com o 
interesse popular. “Além disso, a candida-
tura não é uma obrigação ou um dever, e 
sim uma escolha totalmente voluntária do 
pretenso postulante ao cargo, o que lhe 
remete necessariamente às exigências 
da posição que quer ocupar. Caso não 
possa atendê-las, o caminho é a desis-
tência do projeto político, até que se resol-
vam as pendências que possui”. 
Sobre a aplicação da Ficha Limpa nas 
eleições deste ano, Vandilson Costa 
questiona a eficácia do STF para atender 
às demandas. “A hesitação remanes-
cente é como os tribunais vão enfrentar 
as demandas que forem surgindo diante 
de cada caso concreto, sobretudo a retro-
atividade da lei a fatos anteriores à sua 
vigência”. Já Fábio Periandro acredita que 
esta será a primeira oportunidade de tes-
tar, na prática, a decisão do Supremo.

Ficha Limpa estadual 
e municipal

Depois da aprovação pelo STF, já surgi-
ram projetos de lei semelhantes nos âm-
bitos estadual e municipal. Em março, o 
vereador Joceval Rodrigues, do PPS, en-
tregou ao presidente da OAB-BA, Saul 
Quadros, um projeto de lei que pretende 
instituir a “ficha limpa” em âmbito muni-
cipal. Segundo o vereador, ele é revestido 
do dogma da moralidade pública, para 
que a população soteropolitana retome 
a confiança em seus governantes, assim 
como nos escolhidos por estes para auxi-
liá-los na gestão. 
“Tornou-se extremamente necessário, 
pelo fato de que a Ficha Limpa aprovada 
em âmbito nacional não traz em seu bojo 
a proibição do exercício das funções pú-
blicas que são de livre nomeação, como 
secretários, dirigentes de autarquias e as-
sessores, por exemplo”, defende Joceval 
Rodrigues. O advogado eleitoral Vandilson 

Costa compartilha da mesma opinião. 
“Tal iniciativa merece louvor e, nesse sen-
tido, não só parabenizo a iniciativa, como 
faço votos que a mesma seja aprovada”. 
No entanto, o projeto ainda não está na 
ordem do dia, na Câmara Municipal, e 
segue sem acordo para votação. 
Da mesma forma continuam as duas 
iniciativas tomadas na Assembleia Legis-
lativa da Bahia, pelos deputados Álvaro 
Gomes, do PCdoB, e Elmar Nascimento, 
do PR, respectivamente. De acordo com 

o deputado Zé Neto, do PT, ainda precisa 
haver um acordo entre os parlamentares. 
“Agora em maio vamos nos empenhar 
para discutir esta questão e decidir se as 
duas propostas, sendo uma PEC (Propos-
ta de Emenda Constitucional) e um proje-
to de lei, serão unificadas ou, se não, qual 
será votada pelos deputados”, explica. Zé 
Neto também defendeu sua posição fa-
vorável à Ficha Limpa. “Sou plenamente 
a favor e farei todo esforço para que isto 
seja votado ainda neste primeiro semes-
tre, pois precisamos deste instrumento 
para buscarmos a qualidade da política 
baiana”, completa o deputado. 
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OAb-bA prestigia posse da mesa Diretora do TJ O vice-presidente da Seccional, An-
tônio Menezes, e o Secretário-Geral 
Adjunto, André Godinho, par ticiparam, 
na noite do dia 06/03, de sessão so-
lene em que a desembargadora Sara 
Silva de Brito foi empossada como pre-
sidente do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia (TRE-BA).

OAb-bA participa de encontro com Presidente do TSE em brasília 

Seccional prestigia posse da 
presidente do TRE-bA 

Em encontro com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir 
Cavalcante, o Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, e outros presidentes de Seccionais da OAB, 
no dia 08.05, em Brasília, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia 
Antunes da Rocha, selou parceria para garantir a aplicação da Lei da Ficha Limpa durante as 
próximas eleições municipais. O engajamento da OAB durante o processo eleitoral irá envolver 
as 27 Seccionais e mais de 900 Subseções espalhadas pelo Brasil. Participaram também o 
vice-presidente Alberto de Paula Machado, o secretário-geral Marcus Vinicius Coêlho, a secre-
tária-geral-adjunta Márcia Melaré, além dos membros honorários vitalícios Rubens Approbato 
Machado e Roberto Antonio Busato.

A posse do desembargador Mário Al-
berto Simões Hirs no cargo de presidente 
do Tribunal de justiça do Estado da Bahia, 
no último dia 1º/02, contou com as pre-
senças do presidente da OAB-BA, Saul 
Quadros, do vice Antônio Menezes e do 
secretário-geral adjunto André Godinho. 
A solenidade de posse da nova Mesa 
Diretora do TjBA, para o biênio 2012/2014, 
foi realizada no Salão Nobre do Fórum 
Ruy Barbosa e na ocasião foram empos-
sados ainda o desembargador Eserval 
Rocha, na 1ª vice-presidência; a desem-
bargadora Vera Lúcia Freire de Carvalho, 
como 2ª vice-presidente; o desembarga-
dor Sinésio Cabral Filho, na Corregedoria 
Geral da justiça e o desembargador An-
tônio Pessoa Cardoso como corregedor 
das Comarcas do Interior.

No seu discurso de despedida, Telma 
Britto elogiou a OAB-BA e o presidente 
Saul Quadros, pelo trabalho que vem sen-

do desenvolvido ao longo de sua gestão. 
Por sua vez, Alberto Hirs, no seu discurso 
de posse, disse estar honrado em ocu-
par o mais alto cargo do Tj. Segundo o 
desembargador, um dos seus maiores 
desafios será mostrar que a classe (dos 
magistrados) é “limpa”.

OAB
EVENTOS

GAMIL_REVISTA_OAB_FINAL

sexta-feira, 4 de maio de 2012 16:30:13
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OAB
EVENTOS

O Presidente Saul Quadros entregou, 
na manhã do dia 19/04, na sede do 
Conselho Federal da OAB, o Selo OAB 
Recomenda a cinco instituições baianas 
que estão entre as 89 Faculdades de Di-
reito melhor avaliadas no Brasil, pela OAB 
Nacional. Foram elas: Universidade Cató-
lica do Salvador (UCSAL), na Federação, 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 
em juazeiro, Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS), Universidade Es-
tadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, 
Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB), em Vitória da Conquista, e 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), no 
Canela. O presidente do Conselho Federal 
da OAB, Ophir Cavalcante, entregou, jun-

Selo OAb Recomenda para Faculdades baianas
tamente com os presidentes de várias Seccionais da OAB, os certificados aos reitores 
e representantes dos cursos. 

80 ANOS OAB 

A
N

O
S

Nossa trajetória caminha em parceria com a OAB diante da busca 

por dias melhores. O nosso objetivo é reivindicar uma justiça mais 

célere e digna para servidores, advogados e população.

Nesses 80 anos de fundação da OAB, destacamos toda a credibilidade 

que a Ordem dos Advogados do Brasil oferece e assume como 

compromisso perante a justiça brasileira.

Parabéns OAB! O SINPOJUD conta com vocês na luta incansável 

para a defesa dos direitos de todos os cidadãos.

Todos merecem uma justiça digna e realmente justa.
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OAB
NOTícIAS

Projeto de lei “Ficha 
Limpa municipal”

Chegou a vez dos municípios. E 
começa, precisamente, por Salvador. 
No dia 20/03 o presidente da OAB-BA, 
Saul Quadros,  recebeu, do vereador de 
Salvador, joceval Rodrigues,  o projeto 
de lei que institui a Ficha Limpa Mu-
nicipal na capital baiana. O projeto é 
embasado na Lei Complementar Fede-
ral 135/2010, popularmente conhecida 
como Ficha Limpa.

Cerca de 90 advogados estiveram 
reunidos, no dia 18 de abril último, no Fó-
rum juiz Antonio Carlos Araújo de Oliveira 
(Comércio), para receber orientações so-
bre o Processo judicial Eletrônico (Pje). A 
presidente do TRT5, desembargadora Vâ-
nia Chaves, iniciou o evento saudando os 
convidados e destacou que esse é o pri-
meiro passo para uma grande caminha-
da. “É o futuro. E daqui a um ano tudo es-
tará rodando neste ambiente”, completou. 

O desembargador Cláudio Brandão 
declarou que a primeira Vara eletrôni-
ca da Bahia será a de Santo Amaro da 
Purificação, onde o Pje será implantado 
no dia 21 de maio pelo presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do 
Conselho Superior da justiça do Trabalho 
(CSjT), ministro joão Oreste Dalazen. Em 
seguida, Cláudio Brandão fez uma expo-
sição, elencando uma série de vantagens 
do sistema.”São economizados milhões 
com esse projeto. Haja ganhos com essa 
tecnologia”, afirmou. O Pje foi lançado 
oficialmente no dia 21 de junho de 2011 
pelo presidente do Conselho Nacional de 
justiça (CNj), Ministro Cezar Peluzo.

O Protocolo do Fórum Ruy Barbosa terá 
em breve cinco salas de atendimento, no 
andar térreo. A notícia foi dada no final do 
mês de março, pelo presidente do Tribunal 
de justiça da Bahia, Mario Alberto Hirs, du-
rante visita do presidente da Seccional, Saul 
Quadros. Também na tarde do dia 29/03 
a diretoria da Seccional baiana sentiu de 
perto os primeiros resultados de sua ação 
contra o caos instalado no Protocolo do 
Fórum Ruy Barbosa. À frente o presidente 
Saul Quadros, o vice-presidente Antônio 
Menezes, o secretário-geral adjunto, André 
Godinho, além dos conselheiros seccionais 
Antonio Adonias e Otávio Miranda, todos 
voltaram a visitar o Fórum, onde as advoga-
das Evelyn Maia e Nildes Carvalho reconhe-
ceram as melhorias no atendimento. Dias 
antes, o Tribunal de justiça da Bahia (TjBA) 
descentralizou o protocolo geral, implantan-
do atendimento no Fórum Criminal de Sus-
suarana (processos das Varas Criminais) e 
Fórum Desembargador Carlos Souto, em 
Nazaré (processos das Varas de Família). 

Tudo começou com a visita surpresa 
do presidente da OAB-BA, Saul Quadros, e 
outros diretores, mês passado, aos Forúns 
Ruy Barbosa e Carlos Souto. Ele avaliou as 

Ação da OAb-bA surte efeito na questão dos fóruns  

mais presteza  

Exposição sobre o 
PJe reúne advogados 

instalações do Protocolo Geral das Varas 
de Família, Relações de Consumo Cíveis 
e Comerciais e Fazenda Pública, quando 
constatou uma situação de caos, com fi-
las intermináveis. Do jeito que estava fun-
cionando o Protocolo Geral, um advogado 
gastava mais de meia hora para protocolar 
uma petição. No Fórum Carlos Souto (Vara 
de Família), por exemplo, apenas um ser-
vidor estava recebendo as petições para 
protocolar. O problema já durava mais de 
três meses. No dia 23/03, o estagiário de 
Direito Fabíano Casais esperou 57 minutos 
para protocolar uma petição.

Diante disso, o presidente da OAB-BA 
encaminhou um ofício ao presidente do 
Tribunal de justiça, desembargador Mário 
Alberto Simões Hirs, pedindo providên-
cias urgentes para a normalização dos 
serviços  nos dois Fóruns. Ou que pelo 
menos as petições voltassem a ser proto-
coladas nos próprios Cartórios, até que o 
Protocolo Geral tenha condições de aten-
der com presteza aos advogados, estagi-
ários e jurisdicionados.

Em visita ao Tribunal, dia 25/03, o 
presidente da Seccional e o Conselheiro 
Sylvio Garcês junior, presidente da Comis-
são Especial de Relações Institucionais 
da OAB-BA, manifestaram o desejo de 
que o TjBA envidasse esforços no sentido 
de dotar o Fórum Ruy Barbosa de proto-
colos especiais para 1ª  e 2ª  Instâncias. 
E mais: com atuação voltada exclusiva-
mente para os advogados. A situação de 

caos, no Protocolo, anteriormente atesta-
da por Saul Quadros e Sylvio Garcês ju-
nior, gerou a mobilização.  

Ainda em novembro do ano pas-
sado, o presidente da Seccional, Saul 
Quadros, chegou a reiterar, por ofício, o 
oferecimento feito ao Tribunal de justiça 
da Bahia (TjBA), juntamente com a CAAB, 
da cessão de área existente no edifício 
joão Mangabeira, ao lado do Fórum 
Ruy Barbosa, para que, provisoriamente, 
funcionasse o Protocolo Geral. A medida 
poderia contribuir para que o Tj proporcio-
nasse entrega de petições, devolução de 
autos, e pronto-atendimento aos advoga-
dos que necessitam de medidas urgentes 
junto a cada uma das 60 Varas Instaladas 
nos Fóruns Ruy Barbosa e Carlos Souto. 
O acompanhamento do funcionamento 
do Protocolo Geral nos dois fóruns deve 
continuar.

O LAPA & GÓES E GÓES ADVOGADOS E CON-
SULTORES parabeniza a Seccional baiana da 
Ordem dos Advogados do Brasil pelos seus 
80 anos de luta em favor do advogado, da 
Advocacia, da sociedade baiana e do Estado 
Democrático de Direito.
 
Desejamos muitos outros anos de lutas e 
conquistas, ao tempo em que renovamos o 
nosso compromisso institucional de contri-
buir com a OAB na luta pela valorização da 
função social do advogado e por uma Advo-
cacia ética e sustentável.

Av. Tancredo Neves, Rua Cel. Almerindo Rehem, Edf. Empresarial Costa Andrade Salas 1209/1214 
Caminho das Árvores Salvador - BA - CEP.: 41.820-768 

TELEFONE: (71)3273-4250 FAX: (71)3273-4267
SITE : www.lgg.adv.br

EMAIL: salvador@lgg.adv.br - BLOG: www.lggadv.blogspot.com

OAB/BA PARABÉNS PELOS SEUS 8O ANOS!
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Alimentação balanceada
Os segredos de quem incorporou itens saudáveis na seu dia-a-dia, 

em busca de saúde e bem-estar.

Apesar de ainda ser pouco adotada 
pela grande maioria das pessoas, que 
levam, geralmente, uma alimentação des-
regrada, a busca por alimentos saudáveis 
deveria ser uma prática de todos. É com 
uma alimentação balanceada que pode-
-se prevenir diversos males, como coles-
terol e triglicérides, por exemplo. Sem con-
tar que isto, aliado à prática de exercícios 
físicos, ajuda a manter a forma, além de 
garantir disposição e longevidade.

Foi pensando nestes benefícios que a 
procuradora do Estado aposentada e pro-
fessora do curso de Direito da Universida-
de Católica do Salvador (Uscal), Ana Lucia 
Berbert de Castro, de 59 anos, começou 
a manter uma alimentação diferenciada 

há mais de 14 anos. Além de fazer uso 
de itens saudáveis no dia-a-dia, ela pra-
tica atividade física pelo menos três vezes 
por semana. 

“Na minha casa não entra nada de 
gordura e fritura e, geralmente, não janto 
à noite. Apenas em ocasiões excepcio-
nais ou quando vou a um restaurante, o 
que procuro evitar durante a semana”. À 
noite, costuma tomar café com leite des-
natado, suco e pão integral com queijo 
light. já pela manhã, inclui itens como ba-
nana cozida e raízes, a exemplo de aipim 
e inhame. No almoço, sempre uma sala-
da e depois alguma proteína, de preferên-
cia carne ou peixe. 

Segundo Ana Lucia Berbert de Castro, 
basta se preocupar com itens básicos, 

Ana Lucia Berbert 

priorizando alimentos de baixa caloria e 
nutritivos, como pão integral, queijo light, 
frutas, cereais, entre outros. “Não como 
nada enlatado ou com conservantes e 
corantes. Além disso, não uso adoçante 
nem açúcar, o que já virou um hábito”, 
acrescenta. Ela ressalta ainda que não 
tem restrições, apenas procura eliminar 
itens considerados de baixa qualidade 
para o organismo. 

“O feijão em minha casa, por exem-
plo, é feito sem carnes ou gordura, ape-
nas temperado. E sai muito gostoso. Ar-
roz também é algo que geralmente não 
como”, explica. Ana Lucia Berbert de Cas-
tro completa dizendo que hoje em dia as 
pessoas exageram, mesmo tendo cons-
ciência do que não é saudável. “Em mim, 
isso só despertou após uma doença que 
tive em 1998, quando percebi que deveria 
manter uma alimentação balanceada”.  

Por motivo semelhante, o advogado 
Arlindo Henrique da Franca, aos 58 anos, 
já controla a alimentação há cerca de cin-
co anos. “Passei a me preocupar quando 
meu médico solicitou que eu fizesse ativi-
dades físicas regularmente. Daí eu resolvi 
também incluir na minha rotina a alimen-
tação balanceada”, conta. A primeira me-
dida que adotou foi colocar no seu dia-
-a-dia os alimentos integrais, como arroz, 
pão e linhaça. 

“No café da manhã geralmente me 
alimento de pão integral com algum quei-
jo branco, que tem baixo teor de gordu-
ra, uma fruta e iogurte natural, que faço 

em casa, pois os industrializados contêm 
muito sódio”, explica. No almoço, não eli-
minou o hábito de comer o feijão, mas 
se serve com arroz integral com linhaça, 
salada de verduras e um grelhado, que 
pode ser peixe, peito de frango ou uma 
carne magra. “já à noite, sempre encaro 
uma salada ou uma sopa de verduras, e 
iogurte antes de dormir”. 

Nos intervalos entre uma refeição e 
outra costuma comer uma fruta, o que 
evita exageros nas refeições, principal-
mente no almoço. Arlindo Henrique da 
França ressalta que, desde que come-

çou a manter a alimentação balanceada 
se sente melhor, além de ter conseguido 
melhores resultados nos exames, com a 
diminuição dos índices de colesterol e gli-
cemia. “Não há nada mais gratificante. E 
vale reforçar que não sou radical. De vez 
em quando me dou ao luxo de dar uma 
fugida da ‘dieta’. O importante mesmo é 
manter uma regularidade para poder co-
mer o que gosta, em algumas ocasiões, 
sem culpa”, completa.

Arlindo Henrique da França
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PROGRAmAçÃO DE cuRSOS 2012.1  
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Professor Coordenador: Sinésio Cyrino
Professores: Aidil Mendes, Carlos Zenandro, Flaviano Lima, Ivan kertz-
man e Luciano Martinez
Carga Horária:45h
Período previsto: 10/04 a 31/05
Dias da semana: terças e quintas-feiras
Horário: 18:30 às 21:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 405,00 à vista ou R$ 
450,00 (3x)
Estudante: R$ 325,00 à vista ou R$ 360,00 (3x)

PROCESSO TRABALHISTA
Professor: Eurípedes Brito Cunha
Carga Horária:30h
Período previsto: 10/04 a 31/05
Dias da semana: terças e quintas-feiras
Horário: 18:30 às 20:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 270,00 à vista ou R$ 
300,00 (2x)
Estudante: R$ 215,00 à vista ou R$ 240,00 (2x)

DIREITO ELEITORAL 
Professora Coordenadora: Sara Mercês dos Santos 
Professores: Maurício kertzmann, Cynthia Maria Pina, jaime Barreiros, 
Sávio Mammedi, Thyers Novaes, Márcio Moreira Ferreira, Vandilson 
Costa, Elke Petersen e Samuel Queiroz. 
Carga Horária: 25h
Período previsto: 16/04 a 16/05
Dia da semana: segundas e quartas-feiras
Horário: 19:00 às 21:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 225,00 à vista ou R$ 
250,00(2x)
Estudante: R$ 180,00 à vista ou R$ 200,00 (2x)

PRÁTICA TRABALHISTA PARA ESTAGIÁRIO 
Professora: Christianne Gurgel 
Carga Horária: 20h
Período previsto: 20/04 a 18/05
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 14:00 às 18:00h
Investimento: R$ 145,00 à vista

CÁLCULOS TRABALHISTAS
Professora: Cilene Azevedo
Carga Horária: 28h   |   Período previsto: 05/05 a 16/06
Dia da semana: sábado  |   Horário: 8:30 às 12:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$255,00 
à vista ou R$280,00 (2x)
Estudante: R$200,00 à vista ou R$225,00 (2x)

PRÁTICA JURÍDICA E GESTÃO ADVOCATÍCIA
Professora Coordenadora: Augusta krejci
Professores: Lucas Andrade e Tiago Andrade 
Carga Horária: 24h  |  Período previsto: 05/05 a 09/06
Dia da semana: sábado  |   Horário: 8:30 às 12:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: 
R$215,00 à vista ou R$240,00 (2x)
Estudante: R$170,00 à vista ou R$190,00 (2x)

ORATÓRIA E CONTRA-ARGUMENTAÇÃO 
Professor: Piotr Zalkowitsch
Carga Horária: 30h   Período previsto: 07/05 a 04/06
Dias da semana: segundas e quar tas-feiras
Horário: 18:30 às 21:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: 
R$270,00 à vista ou R$300,00 (2x)
Estudante: R$215,00 à vista ou R$240,00 (2x)

ATUALIZAÇÕES EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
Professora Coordenadora: Ilana Mar tins
Professores: Caio Rangel, Luciano Bandeira e Thaize de Carvalho
Carga Horária: 12h
Período previsto: 14 a 23/05
Dia da semana: segundas e quar tas-feiras
Horário: 18:30 às 21:30h 
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 110,00 à vista 
Estudante: R$ 85,00 à vista

CONTRATOS CÍVEIS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ
Professor Coordenador: Ermiro Neto 
Carga Horária: 30h  Período previsto: 06/07 a 04/08
Dias da semana/horário: sextas-feiras, das 18:30 às 21:30h
 e sábados, das 8:30 às 11:30h. 
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 270,00 
à vista ou R$ 300,00 (2x)
Estudante: R$ 215,00 à vista ou R$ 240,00 (2x)

INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
Professor: Waldomiro Azevedo Silva 
Carga Horária: 12h  Período previsto: 06 a 14/08 
Dias da semana: segunda a quinta-feira   Horário: 18:30 às 20:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 110,00 à vista
Estudante: R$ 85,00 à vista
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Qual a real importância do CNJ para 
o cidadão comum?
Eis uma pergunta interessante. 

O CNj é o órgão mais importante de con-
trole externo de todos os Tribunais e juízes 
do Poder judiciário do País, com exceção 
apenas do Supremo Tribunal Federal. Este, 
aliás, é o Tribunal competente para julgar 
as ações contra o CNj. Uma das principais 
garantias que a Constituição Federal oferece 
às pessoas é o acesso à justiça. E a quem 
o cidadão comum recorrer quando magis-
trados incorrem em falta, quanto aos seus 
deveres funcionais previstos no Estatuto da 
Magistratura (a LOMAN)? Quem esse cida-
dão buscará para ter assegurada a atuação 
administrativa correta por parte dos órgãos 
da justiça?

A resposta é simples; a solução, nem sem-
pre. Tradicionalmente, são as corregedorias 
dos Tribunais locais os órgãos responsáveis 
pelo controle interno dos juízes a eles vincu-

da moralidade, da impessoalidade, dotando 
os feitos judiciais de maior transparência e 
publicidade, sem perder de vista a neces-
sária eficiência operacional dos serviços 
forenses, são tarefas inerentes à atuação 
institucional do CNj.

O Conselho transformou-se no elo mais efe-
tivo entre a sociedade, as pessoas físicas 
e jurídicas e o Poder judiciário. Legitimou-
-se perante a opinião pública. Tem tratado 
a justiça como poder estatal, uno e nacio-
nal, com compartimentos autônomos, mas 
não fragmentados, promovendo um diálogo 
permanente entre os diversos setores judici-
ários – antes, essa interface simplesmente 
inexistia. Tem estimulado o judiciário, para 
além do que este já realiza, a assumir con-
dição de função pública vocacionada para 
atender aos litigantes e dirimir os litígios, num 
lapso temporal razoável, de forma exemplar 
e pedagógica. Tem incentivado as práticas 
de conciliação, evitando conflitos interminá-
veis, convocando as partes nos mais varia-

Em entrevista exclusiva à OAB-BA, o conselheiro jorge Hélio Chaves 
de Oliveira fala sobre o importante papel do Conselho Nacional de 
justiça (CNj). Membro da Comissão de Acesso à justiça e Cidadania, foi 
escolhido para representar, no CNj, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) até 2013. Natural da cidade de Fortaleza (CE), jorge Hélio Chaves é 
bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado e 
mestre pela Universidade de Fortaleza (Unifor) com o título de especialista 
em Direito Constitucional. 

Também é Conselheiro estadual da seccional cearense e presidente da 
Comissão de Estudos Constitucionais no triênio de 2001/2003. Integra 
o Conselho Editorial da OAB Editora. Entre 1990 e 1994 foi assistente da 
Procuradoria-Geral do município de Fortaleza. Representou o Ceará entre 
2007 e 2009 como conselheiro federal da OAB, quando foi eleito para 
representar a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Nacional de 
justiça. Ensina na Universidade de Fortaleza desde 1987 e é professor da 
Escola Nacional de Advocacia (ENA), vinculada ao Conselho Federal da 
OAB. Autor de inúmeros artigos e palestrante de mais de uma centena de 
eventos jurídicos nacionais e internacionais, lançou o livro História do Brasil 
como co-autor pela Editora Lowes, em 1994. Confira os principais trechos 
da entrevista:

OAB
ENTREVISTA

“De uma forma geral, o respeito às prerrogativas dos 
advogados é uma tônica no cNJ. Até porque  estamos 
diligentes no exame de questões envolvendo o tema.” 

lados, inclusive dos pares dos Corregedores, 
seus colegas de colegiado. Os Tribunais de 
Contas, no que lhes cabe, também exercem 
o controle (externo) das contas da justiça. 
Mas não é exagero afirmar que os dois seg-
mentos não vinham cumprindo os seus mis-
teres a contento. Seguramente havia uma 
lacuna que precisava ser preenchida, tanto 
na tarefa de fiscalização dos entes judiciários 
quanto na contribuição para o planejamento 
estratégico e a gestão dos mesmos.

Concebido pela Emenda Constitucional n° 
45, de 8 de dezembro de 2004 (que é mais 
conhecida como a “reforma do Poder judici-
ário”), o CNj veio para suprir tais necessida-
des, que se tornaram inadiáveis. O combate 
à cancerígena morosidade da justiça foi a 
principal razão da promulgação da Emenda 
45 e o CNj, por ela gestado, passou a ser o 
veículo responsável pela elaboração de um 
novo projeto, de novos paradigmas para a 
administração do judiciário brasileiro. Garan-
tir a efetivação dos princípios da legalidade, 

especial da OAB etc. Na Casa de Fortaleza, 
por exemplo, até posto do Sine há instalado. 
O conjunto de serviços varia de acordo com 
a quantidade de parceiros que se agrega em 
cada núcleo.

Os protagonistas precisam ser do Poder 
judiciário. Normalmente, é o Tribunal de jus-
tiça que encampa o projeto em cada Estado, 
mas a justiça Federal o encabeça em Criciú-
ma, a Câmara Municipal cedeu o prédio em 
que funciona a Casa de Cuiabá, o TRT é o 
gestor local em Fortaleza e assim por diante. 
O importante é o processo de aproximação 
do Estado e de seus serviços essenciais da 
população, mais precisamente a de baixa 
renda. Por isso, o local onde se instalará a 
Casa precisa ser um corredor por onde tran-
site com rotineira frequência a maior parte da 
população local. Precisa ser de fácil acesso. 
Em Manaus, encontra-se no piso térreo de 
um shopping popular; em Porto Velho, o edi-
fício chama-se “shopping cidadão”; em Te-
resina, é o Cenajus (Centro Nacional de Cul-
tura da justiça); em Aracaju, é o Ceac (Centro 
de Atendimento ao Cidadão), e assim vai.

Os gestores têm autonomia para definir 
as entidades parceiras, segundo as conveni-
ências / ou necessidades locais. Em dezem-
bro de 2010, realizamos, na sede plenária do 
CNj, em Brasília, o I Workshop das Casas da 
justiça e Cidadania, evento que marcou uma 
intensa troca de experiências entre os gesto-
res, que expuseram seus projetos e parceiros, 
além de estatísticas de atendimento, num cli-
ma de grande otimismo.

Abriu-se um link no sítio eletrônico do 
CNj para viabilizar contatos entre eles e tor-
ná-los mais frequentes. Uma segunda ver-
são do encontro está sendo providenciada 
para 2012, possivelmente ainda no primeiro 
semestre. Na maioria das Casas, os núme-
ros são bastante interessantes. A população 
vai tomando conhecimento da existência 
desse tipo de equipamento, público e gratui-
to, e acorre a ele cada vez mais. Sabemos 
que é mais uma gotinha de água na busca 
de apagar um incêndio de grandes propor-
ções, mas entendemos que o esforço é váli-
do. As demandas sociais, imensa maioria hi-
possuficiente com especialista, crescem em 
progressão estratosférica, em infinita despro-
porção aos serviços que lhes são ofertados. 
É uma atitude proativa e que demonstra a 
nova face que a justiça brasileira precisa as-
sumir, uma justiça desencastelada, interagin-

dos processos a ceder em seus pleitos e 
compor-se.

Às pessoas (os chamados jurisdicionados, 
os clientes da justiça) o CNj deu voz altiva, 
nem sempre pronunciada ou repercutida 
nos tempos de hermetismo judiciário, mercê 
de tanta burocracia, lentidão e congestio-
namento, sem contar as imensas chicanas 
processuais, fenômenos tradicionalmente vi-
venciados na nossa justiça, especialmente 
no âmbito da justiça Comum Estadual, res-
ponsável por mais de dois terços dos feitos 
judiciários do país. O CNj, enfim, veio à luz 
para preencher um hiato profundo na estru-
tura da justiça brasileira e vem cumprindo o 
desiderato que lhe foi constitucionalmente 
cometido com admirável – e, para muitos, 
surpreendente – desenvoltura.

Os cidadãos só têm a ganhar com isso, 
sobretudo em termos de transparência, tra-
duzida por uma maior publicidade dos pro-
cessos e, portanto, atendidos os princípios 
da isonomia (principalmente no que tange 
à paridade de armas entre as partes), da 
impessoalidade e da eficiência.

Como é um órgão talhado para pensar o ju-
diciário, o conselho promove programas de 
grande abrangência interdisciplinar, a partir 
das atividades afeitas à justiça, envolvendo 
também outros entes e órgãos do Estado na 
árdua missão de contribuir com uma socie-
dade mais justa, fraterna e solidária, um dos 
objetivos fundamentais que a Constituição 
Outubrina traçou para a República Federati-
va do Brasil. Assim, por exemplo, o Programa 
dos Mutirões Carcerários é complementado 
com o Programa Começar de Novo, pois 
não faz sentido retirar do cárcere aqueles 
que lá se encontram de forma indevida – ou 
já cumpriram pena ou nem deveriam estar 
presos – e não lhes apontar um horizonte 
a seguir, e não os incentivar a voltar à vida 
normal, reinseridos no seio local. Combater 
as consequências dos males sem descuidar 
das suas causas, esse é o lema.

Uma coisa é induvidosa: a finalidade públi-
ca, princípio implícito da administração pú-
blica, intrínseca também ao Poder judiciário, 
passou a ser mais bem atendida com o 
advento do CNj. A história da justiça pátria 
é uma antes e outra depois da criação do 
CNj.

Qual o resultado concreto da im-
plantação das Casas de Justiça e Ci-
dadania? 

Nutro enorme carinho por esse progra-
ma, de que sou, ainda, o gestor nacional. 
Foi criado na gestão passada, sob a batuta 
do Min. Gilmar Ferreira Mendes, então nosso 
presidente. Assumi a sua coordenação na-
cional e até agora inauguramos dezessete 
delas, sendo a mais recente em Criciúma, 
Santa Catarina, três meses atrás. Os núcleos 
da Bahia, em Salvador, são os mais descen-
tralizados, com alguns subnúcleos espalha-
dos pela cidade.

O programa baseia-se na lógica segun-
do a qual a justiça precisa ir aonde o juris-

“O cNJ, enfim, veio à luz 
para preencher um hiato 
profundo na estrutura da 
justiça brasileira e vem 

cumprindo o desiderato que 
lhe foi constitucionalmente 

cometido com admirável – e, 
para muitos, surpreendente 

– desenvoltura”.

dicionado está, parafraseando o compositor 
mineiro. Observa-se, nesse tocante, a ten-
dência pós-positivista de politização da jus-
tiça, exercendo o Poder judiciário, por meio 
do CNj, o papel de conjugar esforços insti-
tucionais com os outros poderes e órgãos e 
entes dos diversos compartimentos públicos 
da Federação, com o fito de oferecer a todos, 
em especial aos mais necessitados, serviços 
públicos básicos num mesmo local.

Trata-se de um “pool” de serviços colo-
cado à disposição dos segmentos de po-
pulações que acorrem a cada Casa e ali 
encontram a solução para suas demandas 
imediatas, como o título de eleitor, o cadas-
tramento na Previdência Social, o acompa-
nhamento de processo em que seja parte 
ou interessado nos diversos ramos da justiça, 
esclarecimento de dúvidas relacionadas a di-
reito do consumidor, a carteira de habilitação 
de motorista, serviços de Defensoria Pública, 
posto avançado do Ministério Público, sala 
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novos juízes e servidores, observadas a ra-
zoabilidade e a responsabilidade fiscal nas  
contratações são algumas delas.

O que não se pode mitigar é a perseguição 
do cumprimento do princípio constitucional 
da isonomia e seus subprincípios do devido 
processo legal, do contraditório, da ampla 
defesa, da razoável duração do processo e 
da celeridade dos atos processuais, tanto no 
âmbito administrativo quanto no jurisdicional. 
Por muito tempo ainda viveremos sob este 
Estado de justiça “à meia boca”. Como o 
diagnóstico aponta para grave enfermidade 
do paciente (justiça), o tratamento demanda 
tempo, paciência  e obstinação. O remédio 
será obrigatoriamente amargo.

Como o CNJ tem contribuído para 
defesa das prerrogativas dos advoga-
dos?  

Citei há pouco a defesa vitoriosa que fizemos 
das prerrogativas dos advogados públicos, que 
estavam a ponto de saírem de casa para tra-
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do com a célula social, permitindo-se ouvir 
a “voz rouca das ruas”, saindo da redoma 
histórica que habita.

O senhor afirma, em suas entrevis-
tas, os benefícios do acordo e as per-
das das brigas na Justiça. A sociedade 
brasileira já compreende isso? A moro-
sidade da Justiça tem jeito?

Olha, faz apenas 23 anos que a democra-
cia foi formalmente instituída no Brasil. E já 
é recorde histórico esse tempo todo, sem 
interrupção, com notável aprofundamento 
das instituições democráticas, com sensível 
melhora no nível de vida das pessoas, não 
obstante muito ainda precise ser feito. Muito 
mesmo. A qualidade dos serviços públicos, 
a exemplo da educação, da saúde, da se-
gurança pública, ainda deixa muito a dese-
jar, por vezes atingindo níveis catastróficos. O 
modelo de desenvolvimento do País é exclu-
dente por natureza.

Agora, nada disso escamoteado, é inequí-
voco que mudamos para melhor. A popula-
ção está mais esclarecida, não esquecendo 
os marginalizados de toda ordem. O resul-
tado disso, no que pertine ao judiciário, é 
a exploração das demandas judicializadas, 
o que resulta na astronômica cifra de 84 
milhões de processos tramitando nas diver-
sas esferas da justiça nacional, É quase um 
processo para cada dois habitantes, uma 
realidade cruel, inacreditável, impressionan-
te, que massacra todos os atores envolvidos 
no processo, órgãos judicantes e jurisdicio-
nados, advogados e membros do Ministério 
Público, a transformar em ficção o princípio 
do acesso à justiça.

Criou-se uma verdadeira cultura da litigân-
cia, muitas vezes – o que é pior – estimulada 
pelos próprios Poderes Públicos, em particu-
lar os gestores do Poder Executivo Federal, 
estadual e municipal. Esse quadro precisa 
ser invertido. Urge ser incentivada a cultu-
ra da conciliação, a partir dos bancos das 
faculdades de Direito -  Onde se é comu-
mente treinado para litigar, como o soldado 
é preparado para a guerra – passando pe-
los órgãos públicos e disseminando-se no 
seio da população, de forma a viabilizar a 
máquina judiciária e, em consequência, a 

efetivação do núcleo de direitos e garantias 
fundamentais.

A luta por justiça, para além de um símbo-
lo humano, um signo civilizatório, significa a 
concretização do Estado de Direito e a rea-
lização da democracia. A profissionalização 
da gestão, da administração da justiça, 
necessariamente precedida por um plane-
jamento estratégico, de forma a efetivar o 
princípio da eficiência na rotina judiciária, é 
passo inadiável e inarredável a ser perse-
guido. Um conjunto de medidas, entre sim-
ples e complexas, precisa acompanhar esse 
processo de modernização da justiça brasi-
leira. A virtualização dos processos, reformas 
na legislação processual, o estabelecimento 
de metas para os magistrados, a realização 
de concurso público para a contratação de 

balhar e precisar municiar-se de habeas corpus  
preventivo para exercer o seu mister. Uma situa-
ção surreal. Também mencionei que deveremos 
incluir no novo Regimento Interno a ampliação 
do direito de sustentação oral dos advogados 
nos feitos com julgamento no Plenário.

Garantimos direto de voz ao presidente da 
OAB, que oficia junto ao Conselho, tendo 
direito de manifestar-se sobre qualquer pro-
cesso em discussão no Plenário, a exemplo 
do procurador-geral da República, chefe do 
Ministério Público da União. A autonomia 
da OAB nas salas sob sua administração 
nos fóruns brasileiros tem sido sustentada e 
mantida por larga maioria dos pares, quan-
do não por unanimidade. Nos gabinetes, o 
atendimento aos advogados é uma cons-
tante, o que favorece consideravelmente a 
atuação dos causídicos, especialmente em 
sede de apresentação de memoriais.

Temos combatido a instalação de detecto-
res de metais nos prédios do judiciário Brasil 
a dentro, os quais são utilizados exclusiva-
mente para advogados, isentados do exa-
me  magistrados, serventuários, membros 
do Ministério Público. Defendemos, e temos 
tido apoio da maioria do colegiado, a ado-
ção para todos ou para ninguém, descarta a 
discriminação de quem quer que seja, muito 
menos advogados. Ainda a citar a defesa 
que temos empreendido com relação à vista 
de advogados em processos, observada a 
razoabilidade.

Defendi, em procedimento específico, que o 
Estatuto da Advocacia e da OAB passasse 
a constar da programação obrigatória dos 
editais de concursos para magistratura. Fui 
derrotado, mas consegui que se providen-
ciasse uma recomendação para incluir o 
normativo no curso de formação, na oca-
sião que antecede o ingresso do magistrado 
na carreira. De uma forma geral, o respeito 
às prerrogativas dos advogados é uma tô-
nica no CNj. Até porque  estamos diligentes 
no exame de questões envolvendo o tema. 
Sempre que se comprova o envolvimento 
de advogado em atos delituosos, é enca-
minhado à Seccional da OAB respectiva e 
ao Conselho  Federal da OAB expediente 
circunstanciando para adoção das provi-
dências necessárias. Tem sido fundamental 
a postura que temos adotado preservando 
as competências fiscalizatórias da OAB.

“A luta por justiça, para 
além de um símbolo 
humano, um signo 

civilizatório, significa a 
concretização do Estado 

de Direito e a realização da 
democracia”. M

Endereço: Av. ACM, 3213 - Edf. Golden Plaza, 2º andar, Conj. 205/209, Parque Bela Vista
Salvador BA - CEP 40.280-000 

Tel. 55 (71) 3351-7633 Fax.: 55 (71) 3351-7268
www.marquesadv.com.br

O Escritório de Advocacia Antonio José 
Marques Neto adere às comemorações dos 
80 anos de criação da OAB e a parabeniza 
pelo esforço, contínuo e desvelado, por ela 
exercido, em prol da Sociedade, no intuito da 
mais presta realização da proposta profética 
de “que o direito jorre como água e a justiça 
seja uma torrente inestancável” (Amós, 5,24).

O advogado é indispensável à administração da 
justiça. Por isto é um dos pilares fundacionais 
da democracia e do Estado de Direito. Sê-lo 
é mais do que profi ssão e vocação: É missão.MM
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OAb-bA denuncia caos na Justiça em camaçari
O secretário-geral da OAB-BA, Nei Viana, e o presidente 

da Subseção de Camaçari, Ney Cacim, participaram, dia 
29/03, no Fórum Clemente Mariani (Centro de Camaçari), 
de ato público para denunciar o caos na justiça do muni-
cípio, devido à carência de funcionários e juízes. No ato, foi 
elaborado um abaixo-assinado para ser encaminhado ao 
Tribunal de justiça da Bahia, com cópia para o governador 
jaques Wagner.  Organizado pela Subseção de Camaçari, o 
ato público “justiça boa é justiça que funciona” foi realizado 
para chamar a atenção da sociedade para a necessidade 
de melhorias no judiciário do município. 

“O problema não está acontecendo só aqui, mas em 
outros municípios da Bahia que vêm sofrendo desse modo. 
A OAB está aqui para garantir uma justiça célere e ágil. Pre-
cisamos de mais juízes e desembargadores”, sentenciou 
Nei Viana.  já o presidente da Subseção de Camaçari des-
tacou que esse quadro da falta de funcionários é resultado 
de processos acumulados nas prateleiras. “São mais de 100 
mil processos pendentes, sem pessoal e espaço para que 

sejam devidamente arquivados”, enfatizou Ney Cacim. Presentes ao 
encontro advogados, servidores do judiciário, representantes de sin-
dicatos e entidades da sociedade civil, autoridades políticas, entre 
outros.
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Praticando 
tênis

“Nós, que administramos e somos depositários das 
frustrações e dos conflitos dos outros, temos que controlar 
os nossos próprios conflitos. O tênis ensina isto, ou você 

supera, ou vai perder”.

IRAN FURTADO 
“O TêNIS É UM ESPORTE AGREGADOR”

Ele admite que tirou a sorte grande na 
profissão, por ter tido a oportunidade de co-
meçar a carreira ao lado de dois advogados 
que “certamente estão entre os melhores da 
Bahia, Milton Nunes Tavares e Pedro Milton 
de Brito, ambos já falecidos”. Estamos fa-
lando de Iran Furtado Filho, formado há 14 
anos pela Faculdade de Direito da UFBA, 
onde é professor. Casado há seis anos com 
Roberta Passos Furtado, filha de outro advo-
gado, Roberto Passos, já falecido, Iran tem 
duas filhas gêmeas que são “a alegria” de 
sua vida. A outra é o tênis. “É o meu esporte 
preferido, meu lazer, minha fuga do estres-
se, a manutenção da minha saúde mental 
e física”.

Iran Furtado diz que começou a praticar 
tênis em 2006, quando um amigo advoga-
do, joão Carlos Macedo Monteiro, convi-
dou-o para jogar uma partida na Academia 
Winner. Após cinco meses, também por su-
gestão do amigo, ele se matriculou na Aca-
demia Frugoni de Tênis, para fazer aula com 
o professor Aloysio Frugoni. “De lá nunca saí. 
Aprimorei meus golpes, melhorei bastan-
te mas, considerando que comecei a jogar 
´depois de velho’, evoluí naquilo que podia 
e pretendia, apenas o suficiente para jogar 
com velocidade, sem me machucar. E até 
ganhei alguns torneios e tive boas classifica-
ções em outros”, relata o advogado.

CICLO DE AMIZADES
Hoje, Iran Furtado joga tênis apenas 

como lazer, faz aula duas vezes na sema-
na e compete “apenas pela cerveja no final 
do jogo de domingo”, na Frugoni. Ele aponta 
ainda algumas vantagens de jogar tênis: “O 
ciclo de amizades é excepcional, e entre os 
colegas advogados é melhor ainda. O tênis, 
definitivamente, é agregador”. Cita, inclusive, 
que recentemente, participou de dois even-
tos de advogados em que o assunto qua-
se predominante foi a preferência crescente 
desse esporte entre os profissionais de Direi-
to. Como advogado, fundamenta sua teoria: 
“A sensação de marcar uma bola duvido-
sa em favor do adversário é confortante. A 
gente leva o ponto, mas se sente bem ao 
ver o colega dizer do outro lado da quadra: 
‘Obrigado’”. Lembra, a propósito, que há um 

Iran Furtado

advogado que é figura especial no tênis da 
Bahia, Arnaldo Costa júnior. Todo ano, no 
mês de outubro, ele faz um grande torneio 
de tênis, com premiação invejável. O último 
deu ao vencedor uma viagem com ingresso 
para o torneio de Roland Garros, em Paris. 

MOLDANDO A PERSONALIDADE
Para ele, o mais importante é que o tênis 

é uma maneira simples e prazerosa de vi-
ver a vida; dá-lhe prazer ser professor, fazer 
bem seu trabalho como advogado, curtir a 
família, ir à praia, fazer corridas semanais. 
Todavia, o que mais lhe atrai é a prática 
do tênis. “É o que ele fez pela minha per-
sonalidade. Eu sou um pouco explosivo. Na 
juventude só pratiquei esportes de luta e fu-
tebol. A vida estressante e um ‘pavio curto’ 
eram uma combinação explosiva. Com o 
tênis, depois de quebrar algumas raquetes, 
de ouvir vários conselhos e de perceber que 
jogava melhor quando ficava concentrado, 
fui me educando. Assim, passei e evitar gri-
tos, arroubos de irritação, aprendi que cada 
ponto perdido é passado, que é necessário 
manter a calma e o foco para não perder 
outros”, revela.

Esta mudança de comportamento re-
percutiu em outras áreas de sua ativida-
de, tornou-se mais concentrado e paciente, 
mais educado. “Que esporte, então, pode 
ser melhor para um advogado, do que um 
que lhe ensina que, no meio da turbulência, 
a única maneira de sair sem perdas é man-
tendo a calma e o foco?” E ensina: “Nós, que 
administramos e somos depositários das 
frustrações e dos conflitos dos outros, temos 
que controlar os nossos próprios conflitos.

JOÃO MONTEIRO 
“QUANDO O DIREITO E 
O TêNIS ANDAM jUNTOS”

Outro advogado, praticante e amante do 
tênis desde a adolescência, é joão Carlos 
Macedo Monteiro. Ele diz que começou a 
treinar quando tinha 12 anos, nas quadras 
do Clube Espanhol, mas aos 16 anos parou 
de jogar por causa do Vestibular. Mesmo 
sem se considerar um tenista notável, aos 
13 anos foi campeão da 3ª Classe, numa 
etapa do campeonato baiano no Clube Es-
panhol, e campeão de torneios internos no 
mesmo clube. “Sempre fui CDF e não tinha 
tempo para treinar. Faculdade, vida acadê-
mica e profissional, essas fases não me 
permitiram voltar ao esporte”.

Mas, enfim, retornou às quadras. joão 
Monteiro afirma que já treinou na Asso-
ciação Atlética da Bahia (com Pedro Silva, 
uma lenda do Tênis da Bahia), no Clube 
Baiano de tênis (com Duda Catharino, gran-
de campeão baiano e brasileiro), na Winner 
(um pouco com Ary Godoy, tenista interna-
cional) e na Frugoni (“com Aloísio Frugoni, 
meu atual mestre nesse esporte e amigo, 
campeão baiano e brasileiro muitas vezes, 
dotado de talento e didática ímpares”). “É im-
pressionante como Aloísio Frugoni incentiva 
os seus alunos. Acreditem, ele sempre diz 
para mim (aos 37 anos) que ainda posso ser 
campeão baiano da 1ª Classe, que é a dos 
profissionais. Aliás, ele fala isso para vários 
colegas do esporte da minha atual catego-
ria: o Master (acima de 35  anos)”, completa.

TÉCNICA DOS FUNDAMENTOS
Com o tempo, joão Monteiro descobriu 

que vários colegas advogados praticam 
tênis, assim como alguns juízes e promoto-
res. Diversos profissionais liberais (médicos, 
publicitários, engenheiros) têm no esporte 
um hobby. Nessa comunidade do tênis em 
Salvador um conhece alguém, que conhe-
ce o outro, que joga tênis. O advogado re-
conhece: “De certa maneira, é um esporte 
que parece com o exercício da profissão de 
advogado. Existe a utilização da técnica dos 
fundamentos (“as fórmulas ou instituições 
do Direito”), que são basicamente o voleio, o 
forehand, backhand e o saque. Existem as 
estratégias de jogo (“estratégias processuais 
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joão Monteiro

ou de negociações”), as táticas (“modos de 
execução das estratégias”)”.

Mas também existem os desafios do 
preparo físico. No seu entender, além da 
boa formação muscular, o tênis requer 
muito equilíbrio mental. Ganhar ou perder 
pontos ou jogos com decisões instantâneas 
durante uma partida consiste na rotina do 
praticante deste esporte. “A instantaneidade 
do raciocínio e das decisões durante o jogo 
de tênis também são exercícios que se ve-
rificam, por exemplo, em audiências de ins-
trução, a depender do assunto sob contro-
vérsia”, compara. joão Monteiro prossegue, 
afirmando que já viu jogos serem perdidos 
por atletas com melhor técnica no esporte, 
mas que não conservam a força mental até 
o fim de uma partida. 

Ou se desequilibram quando estão 
diante de um revés momentâneo (perda de 
um ponto, um game). “Isso acontece tam-
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bém com o advogado quando está diante 
de uma decisão judicial desfavorável ainda 
não definitiva. Às vezes, o advogado susten-
ta tese inovadora, vendo-se obrigado a le-
vá-la até as últimas instâncias judiciais para 
ver o melhor Direito realizado”. Por fim, um 
recado aos colegas advogados: a sugestão 
para que pratiquem tênis, mas antes façam 
exame médico! E bons jogos.

No ano do Centenário da Família Pessoa na

área do Direito, toda homenagem e admiração

do Escritório Pessoa & Pessoa Advogados

Associados à OAB - Ordem dos Advogados do

Brasil pela celebração dos seus 80 Anos na
Bahia e pelo cumprimento da sua missão na
defesa das prerrogativas dos advogados e da
sociedade baiana.

www.pessoaepessoa.com.br

Otimize e controle os processos de impressão
e cópia do seu escritório com o sistema
de Outsourcing da Executiva. 

Não é impressão. 
É redução
de custo mesmo. 

Impressão inteligente. Impressão consciente.

Agende uma visita com um de nossos consultores. 
71 2104 6800

Av. Dom João VI, 89-A, Brotas. Salvador, BA.
www.executiva.net
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FALA DOuTOR

Advogados falam sobre nova Tabela de custas 
dos cartórios Extrajudiciais

Sancionada em setembro pelo Governador jaques Wagner, a lei que privatiza os car tórios extrajudiciais da 
Bahia requereu lei complementar que permite a nova estruturação do ser viço. A Assembleia Legislativa votou 
e aprovou em Plenário a nova tabela de custas extrajudiciais, que vem causando polêmica entre a população 
baiana. A Tabela de Valores dos Emolumentos dos Tabelionatos de Notas e Car tórios de Registros de Registro 
Civil, Protesto e Imóveis, entre outros itens, foi elaborada a par tir de estudos realizados pelo Tribunal de justiça 
baiano. Confira a seguir o que pensam alguns advogados sobre o assunto.

Isabel Santos Castro 
OAB-BA no 30.799 

“Encareceu bastante, está repercutindo até 
na onerosidade dos processos e os clientes 
andam reclamando. Por exemplo, a Citação 
que era R$27,80 agora passou para R$71,00, 
então aqueles clientes que têm processo em 
massa estão tendo um gasto maior, muito sig-
nificativo, em torno de 80% ou algo próximo 
disso. Mas o serviço será mais ágil, assim ima-
gino. Se eu estou pagando mais caro é para 
ter um serviço que tende a ser célere, menos 
burocrático”. 

Adilson José Santos Ribeiro
OAB-BA no 9.933 

“Eu sempre fui repetitivo quando disse, de uma 
forma ou de outra, que o preço das custas ju-
diciais estabelecidas pelo Tribunal de justiça 
para o serviço judiciário - seja dos cartórios, 
das serventias, das varas e prisão criminais ou 
para os cartórios extrajudiciais - sempre foi exa-
geradamente alto e inversamente proporcional 
à qualidade do serviço judicial prestado. Vou 
morrer batendo nessa tecla. Se a qualidade do 
serviço fosse proporcional ao valor das custas 
cobradas, tenho certeza de que o serviço seria 
mais ampliado e melhor do que o da justiça 
do Trabalho e o da justiça Federal, que são 
modelos da prestação jurisdicional brasileira”. 

Mércio Monteiro
OAB-BA no 17.632 

“Eu penso que o valor está incompatível com a 
realidade da população baiana. Sabemos que 
vivemos em um estado pobre e esperamos 
que as taxas e tarifas sejam compatíveis com 
o rendimento da sociedade baiana. Penso que 
a tabela seja exagerada, até por que imagino 
que haja uma demanda reprimida das pes-
soas que deixam de usar serviços de cartório 
exatamente porque havia um caos nesse setor. 
À medida em que há novos cartórios, o serviço 
tende a melhorar e as pessoas tendem a pro-
curar mais. Então não existe nenhuma deman-
da reprimida que vai justificar, digamos assim, a 
viabilidade desse projeto de privatização”.

Lívia Eloy Soares 
OAB-BA no 35.425

“Com esse aumento, a gente aguarda que 
haja justamente uma aceleração processual. 
Porém o que acompanhamos hoje é que a 
justiça visa o acesso do cidadão e com essa 
onerosidade vai haver uma repercussão nos 
processos. Pode ser principalmente prejudicial 
para a parte que não goza do benefício da 
justiça gratuita. Não há ponderação de valores 
para beneficiar as partes mais humildes, en-
tão se espera que haja também um benefício 
de aceleração. Na minha opinião, foi uma ta-
bela que trouxe uma proporção muito grande 
de elevação dos valores”.

Renata Silva Alves
OAB-BA no 35.288

“Se o atendimento ao público fosse efetivo, eu 
acho que até seria válido, mas uma vez que 
você aumenta uma tarifa (algumas tarifas fo-
ram aumentadas em até 700%) e você não 
atende ao público na mesma proporção, isso 
deixa de ser válido, por isso não concordo. Eu 
acho que não mudou nada”. 

Pablo Luiz Mello Ribeiro
OAB-BA no 27.407

“Acho um absurdo. Um aumento que vai além 
de todos os índices econômicos do País, de 
todos os índices de crescimento do PIB, cres-
cimento de capacidade econômica da popu-
lação, e não é compatível com a realidade, 
principalmente do nosso Estado”. 

Promotor terá que 
indenizar advogado por 

danos morais

OAb-bA recebe denúncia de superlotação 
na Delegacia de Paulo Afonso

A decisão do Tj-BA que manteve con-
denação contra um promotor de justiça 
para que indenize um advogado por da-
nos morais foi enaltecida pela OAB-BA.

O promotor foi condenado pelo juiz 
Marcelo Luiz Santos Freitas, da Vara Cível 
da Comarca de Paripiranga, a pagar R$ 
17.432,34 por danos morais ao advogado 
Patrick Di Angeliz Carregosa Pinto. A sen-
tença reconheceu que o promotor, em ofí-
cios subscritos por ele e enviados a uma 
série de autoridades, atribuiu qualidades 
pejorativas ao advogado, causando o 
dano e atingindo, inclusive, suas prerro-
gativas profissionais. Para Saul Quadros, 
julgados como este reconhecem que entre 
advogados, juízes e promotores, não existe 
hierarquia. 

A chefe de gabinete da presidência 
da Seccional, Cristiane Lage, recebeu, no 
dia 13/03, a presidente da Subseção de 
Paulo Afonso, Isabel Cristina de Oliveira, 
e representantes da sociedade civil orga-
nizada que vieram da cidade de Paulo 
Afonso, entre eles estudantes de Direito, 
membros da Pastoral Carcerária, do Con-
selho Regional de Medicina, Arquidiocese, 
Lions Clube, Associação Comercial, Sindi-
cato Patronal e Maçonaria. O grupo pediu 
providências para resolver a superlotação 
de presos na Delegacia de Polícia do 
município. A delegacia tem capacidade 
máxima para 16 presos, mas está sendo 
ocupada por 96. Além da superlotação, os 
custodiados estão vivendo em condições 
insalubres, contraindo escabiose (sarna), 
que é contagiosa, e sem alimentação – o 
que comprova a necessidade de serem 

transferidos para presídios. No mesmo dia, 
a vice-presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Sara Mercês, se reuniria com o 
secretário de justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, Almiro Sena, para dialogar so-
bre o caso. O tema ficou de ser discutido 
ainda na Secretaria de Segurança Pública 
do Estado da Bahia.

OAB
REGIONAIS
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conselheiros baianos têm destaque no conselho Federal 

OAb-bA participa do 
colégio de Presidentes 

em São Paulo 

Conselheiros federais pela Seccional, os advogados Durval Ra-
mos Neto, Marcelo Zarif e Luiz Vianna têm desempenhado papel 
de destaque no Conselho Federal da Ordem. No Pleno, os con-
selheiros baianos têm participado da elaboração de Provimentos 
e Resoluções, na qualidade de relatores, a exemplo do Cadastro 
Nacional de Sociedades de Advogados, em que o conselheiro 
Marcelo Zarif participou como relator. 

Também nas Câmaras e no órgão Especial eles têm atuado 
como relatores em processos que lá chegam em grau de recurso 
e em consultas em temas diversos de interesse da advocacia 
e de sociedades de advogados. Na Conferência Nacional dos 
Advogados, realizada em novembro último, em Brasília, todos 
os conselheiros federais, inclusive os representantes da Seccional 
baiana, atuaram na qualidade de palestrantes dos painéis.

O presidente da OAB-BA, Saul Qua-
dros, e o vice-presidente, Antônio Me-
nezes, par ticiparam, até o dia 30/03, 
em São Paulo, da reunião ordinária do 
Colégio de Presidentes dos Conselhos 
Seccionais da OAB, que reuniu dirigen-
tes das 27 Seccionais. O presidente do 
Conselho Federal da Ordem, Ophir Ca-
valcante, fez a aber tura do encontro no 
dia 29/03. O evento contou ainda com a 
par ticipação do coordenador nacional 
do Colégio e presidente da Seccional 
da OAB de Alagoas, Omar Coelho de 
Mello. Entre os temas da pauta, a cria-
ção do Cadastro Nacional de Ofensa 
às Prerrogativas, os comitês para ge-
renciamento do pagamento dos preca-
tórios no âmbito dos Tribunais de justiça 
e o debate em torno da adoção da Lei 
da Ficha Limpa (LC 135/10) para cargos 
comissionados. 

OAb-bA e sociedade civil na defesa de Salvador  
Com o objetivo de resgatar a autoestima de Salvador, o presidente da OAB-BA, Saul 

Quadros, esteve reunido, dia 26/01/12, com representantes da sociedade civil e de movi-
mentos sociais para discutir a preservação do patrimônio ambiental da capital baiana. Em 
pauta, a Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Lous) e o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU). “Trabalhamos para a coletividade e precisamos resgatar a autoestima de 
Salvador”, afirmou Saul Quadros. Estiveram presentes à reunião a conselheira federal da 
OAB, Silvia Cerqueira; o conselheiro da seccional, Domingos Arjones, e o ex-secretário ad-
junto, Waldir Santos; o representante do Movimento “Desocupa”, josias Pires; o Movimento 
Vozes de Salvador, representado por Ordep Serra; o presidente da Federação das Associa-
ções de Bairros de Salvador (FABS), joão Pereira; o presidente do Instituto de Arquitetos do 
Brasil – departamento da Bahia, Daniel Colina; o diretor teatral Márcio Meirelles; a bacharela 
em Direito Roberta Nascimento e o professor Dr. julio Cesar Rocha; além das advogadas 
Isabella da Costa Pinto e Fernanda Gonzallez.
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O Escritório R. MACÊDO ADVO-

CACIA E CONSULTORIA, fun-

dado há mais de meio século 

pelo advogado e ex-Presiden-

te da Seccional Baiana da OAB, 

Dr. Rubens Mário de Macêdo, e 

constituído por três gerações 

de advogados, tem a honra de 

contribuir para a construção 

da história da entidade no nos-

so Estado, nos oitenta anos de 

sua existência, mantendo-se 

firme nos princípios e compro-

missos sociais que dignificam 

a profissão do Advogado.
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O vice-presidente da Seccional, Antô-
nio Menezes, participou, dia  23/03, no Te-
atro da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), do I Simpósio de Direito da UNEB 
“Acesso à justiça e Efetividade do Direi-
to”. Ele foi o mediador da palestra “Direito 
Penal do 3º Milênio: Evolução de Tendên-
cias”, ministrada pelo advogado Sergio 

O primeiro Colégio de Presidentes do ano foi realizado no dia 04.05, em Ilhéus. O encontro contou com a presença do diretor 
tesoureiro do Conselho Federal da OAB, Miguel Cançado. Pela manhã, o presidente da Seccional, Saul Quadros, falou sobre os atos 
de moralidade na Administração Pública, como o Projeto Ficha Limpa. 

À tarde, a pauta incluiu os 80 anos da OAB-BA, Previdência Complementar e o Exame da Ordem. Também participaram do 
evento o presidente da CAAB, David Bellas, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF), Marcos Vinícius Nascimen-
to, e o gerente-geral André Barbosa, além de outros representantes da CEF.

O presidente da OAB-BA, Saul Quadros, 
ministrou, no dia 20/03, palestra durante 
Aula Magna do curso de Direito do Centro 
Universitário Estácio de Sá/FIB, que contou 
com mais de 300 participantes. A palestra foi 
realizada no auditório da instituição, localiza-
do no Stiep, incluiu temas como a história da 
Seccional e o papel do Conselho Federal e 
da OAB-BA na sociedade; além do perfil do 
primeiro presidente da OAB-BA, Ernesto de 
Sá Bittencourt Câmara. O presidente explicou 
ainda a importância do Exame de Ordem e 
da defesa das prerrogativas dos advogados, 
e informou sobre a estrutura da OAB, suas 
Seccionais e Subseções. O coordenador do 
curso de Direito, e diretor da Escola Superior 
de Advocacia Orlando Gomes (ESAD), Ri-
cardo Maurício Freire, elogiou a atuação da 
OAB, que segundo ele “vem honrando a 
Bahia”. Além de Saul Quadros e Ricardo Frei-
re, compôs a mesa o professor jorge Melo.

Vice-presidente da OAb-bA participa do 
Simpósio de Direito na uneb

Primeiro colégio de Presidentes em Ilhéus 

Presidente da OAb-bA faz 
palestra na Estácio de Sá   

Habib. O vice-presidente falou, entre outros 
assuntos, sobre a estrutura da OAB-BA e a 
importância do Exame de Ordem. Durante 
o Simpósio, iniciado no dia anterior, houve 
o pré-lançamento do livro “Tutela Anteci-
pada em Revisão Criminal”, de autoria do 
advogado e professor Fabiano Pimentel, 
além de sorteio de livros.
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