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PALAVRA DO 
PRESIDENTE
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É com muita satisfação  que apresento a vocês mais 
uma edição da Revista da OAB-BA, tão ou mais 
especial que as anteriores, divulgando as comemo-
rações pelo Dia do Advogado. Trazemos matéria e 
fotos dos dois dias de evento que realizamos no Fies-
ta Convention Center, além de uma grande e con-
corrida festa no Clube dos Advogados, patrocinada 
pela Caixa de Assistência dos Advogados do Estado 
da Bahia. Foram mais de 800 pessoas (advogados, 
estagiários, acadêmicos de Direito e seus familiares). 
Também apresentamos as ações desenvolvidas pela 
Diretoria, Comissões e Subseções, em maio, junho, 
julho e agosto, numa demonstração de que temos 
hoje uma OAB-BA proativa, que atua com probidade 
e transparência, e que trabalha efetivamente em prol 
do advogado baiano. 

Esta revista tem ainda uma matéria sobre o Centená-
rio de jorge Amado, que além de grande escritor for-
mou-se em Direito. Vocês poderão desfrutar também 
de um texto sobre o Biodireito e outro, especialíssimo, 
que fala sobre a Paixão pela Advocacia. 

Na sessão “Fala Doutor”, ouvimos os advogados so-
bre as perspectivas da carreira. E além disso, para 
deixar a leitura ainda mais “deliciosa”, fizemos uma 
matéria sobre a culinária baiana. De novidade esta 
edição inclui um artigo de advogado, que representa 
a abertura de espaço maior para que vocês partici-
pem, cada vez mais, da nossa publicação. 

Boa leitura!
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Os advogados da Bahia lamentam profundamente a decisão 

proferida pelo Ministro Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que representa, com todo respeito, um atentado à 
advocacia e à cidadania do nosso Estado.

Distante da realidade fática vivenciada pelo Poder Judiciário 
do Brasil, particularmente de cada Estado da Federação, cassa 
decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinava 
ao Tribunal de Justiça da Bahia o preenchimento das vagas 
existentes para Desembargador, como previsto na Lei Orgânica 
da Magistratura Estadual, e ainda elogia a abertura de concurso 
para o preenchimento de apenas 99 vagas para Juiz de primeiro 
grau, quando são mais de 285 as existentes.

É profundamente lamentável que um Ministro do STF, que 
deve zelar pelo pleno funcionamento e celeridade do Poder 
Judiciário Brasileiro, objetivando o atendimento da prestação 
jurisdicional, profira decisão em desrespeito àqueles princípios 
constitucionais.

Fica o nosso protesto para que se saiba que ainda existe 
entidade neste país que pode bradar contra uma injustiça do 
tamanho da que se acabou de cometer.

NOTA OFICIAL

À sociedade da Bahia

15 de agosto de 2012
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OAB
NOTícIAS

A Diretoria da Seccional está comemorando o resultado do 
levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Polí-
ticas e Econômicas (Ipespe), que avaliou a satisfação dos advo-
gados com a gestão das seccionais da Ordem dos Advogados 
do Brasil. A OAB-BA obteve índice de aprovação de 93%, soman-
do-se 64% dos advogados baianos que classificaram a gestão 
do presidente Saul Quadros como ótima ou boa e os 29% que 
a consideram regular. 

Sobre a intenção de voto nas próximas eleições para re-
gional, cerca de 75% dos advogados baianos declararam que 

Aprovação da OAB-BA  fica acima 
dos 90% em pesquisa do Ipespe 

Pesar pelo 
falecimento de 

Aldemir montenegro 
costa Pinto

A Diretoria da Ordem lamentou profun-
damente o falecimento de Aldemir Monte-
negro Costa Pinto, pai do Secretário-geral 
da Seccional, Nei Viana. Os Conselheiros 
Seccionais, os integrantes do Tribunal de Éti-
ca e das diversas Comissões, bem como 
os advogados da Bahia solidarizaram-se 
com o seu colega neste momento de pe-
sar e profunda dor. O sepultamento ocor-
reu às 16h30 do dia 05.06, no Cemitério 
jardim da Saudade.

OAB-BA reúne coordenadores de Faculdades   
Os presidentes das Comissões de Exame de Ordem, Christianne Gurgel, e 

Ensino jurídico, Luís Carlos Monteiro Laurenço, estiveram reunidos, no dia 22/05, 
com os coordenadores dos cursos de Direito do Estado. Entre os assuntos dis-
cutidos, destaque para a impor tância do estágio profissional de Advocacia em 
escritórios credenciados pela Ordem, além do ensino jurídico e o reconheci-
mento das instituições pelo MEC.

poderão votar na situação, contra apenas 21% que poderão 
escolher um candidato da oposição. A pesquisa ouviu 7,9 mil 
advogados no Brasil em abril último. 

Ouvido a respeito, o presidente da OAB-BA, Saul Quadros, 
declarou: “Os índices de aprovação revelados na quase totali-
dade das Seccionais são reflexo da administração do Conselho 
Federal, da liderança firme e inconteste do presidente Ophir Ca-
valcante, que tem o respeito, apoio e reconhecimento dos advo-
gados brasileiros, essencialmente os da Bahia”. 

Com a presença do Vice-presidente 
da OAB-BA, Antônio Menezes, foi reali-
zada no dia 6/07, no Salão do júri do 
Fórum Ruy Barbosa (Nazaré), mais um 
evento em homenagem à Ministra Cor-
regedora do Conselho Nacional de justi-
ça (CNj),Eliana Calmon. 

Na ocasião, a magistrada proferiu 
a palestra “A Constituição Federal, Po-
der judiciário e o Conselho Nacional de 
justiça”. O evento foi promovido pela 
OAB-BA, Instituto dos Advogados do 
Brasil (IAB), pelo Colégio de Presidentes 
dos Institutos de Advogados do Brasil, 
Associação dos Magistrados da Bahia 
(Amab) e Academia de Letras jurídicas 
da Bahia. 

A Academia de Cultura Baiana 
(ACB) prestou, dia 15/06, significati-
va homenagem ao Vice-presidente 
da OAB-BA, Antônio Menezes, pe-
los relevantes ser viços prestados à 
comunidade. O evento foi realizado 
na Capela da Faculdade 2 de julho, 
no bairro do Garcia. O Presidente da 
ACB, Benjamin Batista, conduziu a so-
lenidade, que estava repleta de inte-
lectuais, dentre eles o professor Ger-
mano Machado. O Vice-presidente 
agradeceu e declarou que a home-
nagem era, na verdade, para a OAB 
e os advogados da Bahia.

OAB-BA prestigia 
homenagem à ministra 

Eliana calmon

Vice-presidente 
é homenageado 

pela Academia de 
cultura Baiana

Centenas de advogados lotaram o tradicional Forró de Lei da Seccional, 
realizado no dia 8/06, no Clube dos Advogados da Bahia. O evento foi 
animado pela banda Flor Serena, além de Cicinho de Assis e Ninha (ex-
-Timbalada). A noite contou ainda com diversas opções de comidas típicas. 
Prestigiaram a comemoração o Presidente da Seccional, Saul Quadros, o 
Vice-presidente Antônio Menezes, o Secretário-geral Adjunto André Godi-
nho, os Conselheiros Ruy joão e Sérgio Reis, o Presidente da CAAB, David 
Bellas, e o Presidente do Clube e vice-presidente da CAAB, Adilson Pinheiro.

Advogados lotam clube no 
Forró de Lei da OAB-BA 

OAB
EVENTOS

Encerramento do curso de Direito Eleitoral 
A Esad encerrou, na noite do dia 23/05, o Curso de Direito Eleitoral, iniciativa de suma 

importância e oportuna, já que o ano de 2012 terá eleições municipais. “A matéria elei-
toral é fundamental para o nosso País; nós queremos eleições honestas”, declarou o 
Vice-presidente da OAB-BA, Antônio Menezes, que esteve presente ao encerramento do 
evento. O Professor Emerson Garcia destacou o tema “Abuso do poder nas eleições: Vio-
lação do princípio da soberania popular e proteção da Democracia”. Estiveram presentes 
o Diretor da Esad, Carlos Rátis, e a coordenadora do curso, Sara Mercês.

Outra vitória na defesa das prerrogativas dos advogados
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado da Bahia, e a Subseção de je-

quié, impetraram mandado de segurança contra ato do juiz de Direito da 1ª Vara do jui-
zado Especial da Comarca, Glauco Dainese de Campos, que editou a Portaria nº 02/2011, 
datada de 03.02.2011, com artigos que desrespeitam as prerrogativas dos Advogados 
e afrontam normas estabelecidas no Código de Processo Civil. O MS de nº. 0000773-
16.2011.805.9000-1 foi julgado pela Quinta Turma Recursal do TjBA, que concedeu, à unani-
midade, a segurança, conforme publicação no DPj de 11 do corrente.
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Apaixonados pela
Advocacia antes de ser uma profis-

são é uma arte. Por isto mesmo é uma 
atividade que não se aprende nos ban-
cos da escola. Antes de tudo é bom as-
sinalar que, para o êxito desta profissão, 
é necessário que ela seja exercitada  na 
plenitude de duas premissas básicas: a 
vocação e a paixão pelo que faz. Quem 
fundamenta este ponto de vista é o ad-
vogado Anderson Leonardo Cunha de 
jesus, quando explica que a primeira pre-
missa -- a da vocação -- é algo intrínseco 
ao  homem, sendo apenas revelada no 
curso da vida. Quanto à segunda premis-
sa, Anderson adianta: “É necessário que, 
inicialmente, exista a paixão, pois este 
sentimento que é marcado pela efemeri-
dade, em geral, deve ser suplantado pela 
outra face da moeda: o amor”.

Formado em Direito desde 2008, o 
advogado acredita que esse processo 
não foi diferente com ele. “Não posso 
dizer o exato momento em que pensei 
estudar  Direito, muito menos como meta, 
mas ao longo da minha trajetória, já per-
cebia que a vocação para a área jurídi-
ca corria nas minhas veias”, acrescenta. 
Fascinado  pela ideia de justiça como 
meio de promoção e pacificação social, 
Anderson Cunha agrega argumentos à 
decisão de ser  um dos atores desta luta 
– a busca pela paz social: “Comecei a 
aprofundar meus estudos e, a cada mo-
mento, passava a ter a exata noção de 
que, independentemente das convicções 
religiosas, políticas e filosóficas, a justiça 
Social era algo imaginável e plenamente 
possível de se alcançar. Foi quando tive a 
certeza de que o Direito não era só fascí-
nio; deveria ser por mim exercido”.

O processo de formação acadêmica 
avançava à medida que o curso univer-
sitário progredia e sua expectativa  de 
exercer a Advocacia era proporcional à 
curiosidade sobre sua atuação profissio-
nal futura.  As indagações surgiam: como 
defender uma tese? Qual o sentimento 
de vê-la acolhida? O que, efetivamente, 
faz o advogado? “Comecei a obter as 
respostas que buscava. Tive a oportuni-
dade e a honra de ser aluno de diversos 
e renomados advogados, os quais exer-
cem a profissão por vocação e amor. Nas 

lições diárias, todos  passavam isto para 
os alunos, demonstravam a beleza do es-
tudo do Direito, enfim, deixavam evidente 
que a Ciência jurídica jamais poderia ficar 
adstrita a fórmulas prontas”. 

Ainda jovem e já um entusiasta da 
Advocacia, Anderson Cunha permite-se 
ter uma visão mais ampla do Direito, por 
entender que, para defender os interesses 
do cliente, o advogado deve criar e sus-
tentar a sua tese, no que reside a beleza 
do exercício da profissão. “Mesmo tendo 
passado pelo serviço público, no período 
de estágio, logo percebi que o meu ca-
minho era trilhar a Advocacia”, constata. 
Porém,  a certeza de se tornar advogado 
veio mesmo numa avaliação da discipli-
na Direito do Trabalho, hoje a sua área de 
atuação. Segundo Anderson,  naquela 
oportunidade, “o objeto do trabalho era 
assistir audiências de instrução e produ-
zir relatórios sobre os fatos ocorridos. Ao 
apresentar o resultado final, a professora 
elogiou as minhas observações, sinali-
zando que eu tinha visão de advogado”. 

Posteriormente, quando era aluno 
de outro professor, também advogado, 
o docente relatou que ele tinha  “espíri-
to de advogado” e que poderia exercer 
a profissão, pois teria êxito. “A partir daí 
tive a certeza da minha vocação, dentro 
daquela ideia inicial de ser um ator para 
a promoção da paz social. Eu seria o 
advogado!  Nascia assim o amor pela 

profissão que exerço, diariamente, com 
enorme prazer. Por isso, posso afirmar 
que o sujeito já nasce com essa vocação. 
E no curso da vida, em algum momento, 
apenas ele vê que lhe foi revelado aqui-
lo que sempre almejou”. Ou seja: a arte 
de advogar jamais será ensinada nos 
bancos escolares. Num país carente de 
princípios éticos, como o Brasil, e de pro-
fissionais por formação, eis  a receita para 
quem deseja contribuir para a formação 
de uma sociedade mais justa, fraternal e 
solidária.

já que o assunto é vocação, paixão 
pela profissão, aí está também o depoi-
mento de uma estudante de Direito, Patrí-
cia Brandão.  Ela diz que a escolha pela 
profissão foi feita cedo. Com 16 anos, 
questionava-se sobre “o que queria  ser 
quando crescesse”, e então surgiu  a von-
tade de estudar Direito. “De início, nada 
tão certo, é claro. O estudante é obriga-
do a optar por um caminho sem mesmo 

“A arte de advogar jamais será ensinada nos bancos 
da escola. O exercício desta atividade requer, antes 

de tudo, vocação e  amor pelo que faz. Sem estas duas 
premissas básicas, pode-se fazer qualquer coisa na 

vida, menos advogar”.
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Advocacia
Anderson Leonardo Cunha 

conhecê-lo. Sorte têm aqueles que acer-
tam... E foi o que aconteceu comigo. Entrei 
na Faculdade de Direito Ruy Barbosa em 
2008, logo no primeiro semestre tive a 
certeza de que aquele curso era, de fato, 
o que pretendia fazer”, aduz. 

Patrícia lembra que na época come-
çou  a ler um livro chamado “Código da 
Vida”, do jurista Saulo Ramos, e teve um 
estalo ao se deparar com uma passa-
gem: “Irresistível é o fascínio de lutar pela 
defesa do direito de alguém”. Era o que 
precisava. “Fiquei comovida pelo desejo 
de fazer justiça, mas ainda não sabia de 
que forma. A área jurídica nos mostra tan-
tos caminhos... Qual deveria seguir? Mais 
uma difícil escolha”, pondera.

A estudante tem cinco bacharéis em 
Direito na família e todos optaram por con-
cursos públicos. Pela própria influência 
familiar, ela passou um tempo pensan-
do em prestar concurso, mas não sabia 



Apaixonados pela Advocacia

exatamente para que. O receio da ins-
tabilidade talvez a influenciasse, por  ser 
uma realidade na vida da maioria dos 
recém-formados.  Mas resistiu: “Deixei 
que o curso seguisse em frente e dei es-
paço a novas ideias. Comecei a observar 
a atuação dos profissionais com quem 
tive oportunidade de conviver (familiares, 
amigos, professores), bem como o de-
sempenho de suas atividades. Comecei 
também  a olhar o judiciário de forma 
mais ampla, tentando ver de que forma 
poderia contribuir para o seu bom funcio-
namento e para a sociedade”, relembra. 

Era um  momento de dúvidas. Um 
processo inevitável para que mais tarde 
ela pudesse fazer sua opção. A partir daí, 
decidiu avaliar, sobretudo, o que mais se 
parecia com ela. Patrícia afirma que a 
sua primeira decisão foi em relação ao 
ramo do Direito que pretendia seguir. “Es-
tava no 7º semestre e comecei a estudar 
a disciplina Direito Processual do Trabalho. 
já tinha afinidade com o Direito do Traba-
lho, mas o contato com o processo, com 
a prática trabalhista foi o que, de fato, me 
inspirou. O dinamismo  da justiça do Tra-
balho e a possibilidade da obtenção de 
uma célere prestação jurisdicional en-
canta o estudante de Direito, sobretudo, 
aquele que se indigna com o cenário jurí-
dico nacional  atual”. 

Ainda segundo Patrícia, em sala de 
aula ouviu de uma professora, que é 
também advogada (Christianne Gurgel), 
a seguinte frase: “Para ser advogado, é 
preciso ser corajoso”´. Foi de onde veio a 
grande inspiração. “Refleti e, tomada por 
aquele mesmo desejo do início do curso – 
o de fazer justiça --, enxerguei a Advoca-
cia como o instrumento mais forte para o 
que pretendo fazer na vida,considerando 
que as conquistas decorrem, acima de 
tudo, da luta e da coragem na defesa 
daquilo em que se acredita”. 

Daí em diante, as convicções da es-
tudante afloram a cada dia. Sabe que, 
como futura advogada,  vai desfrutar do 
status constitucional de ser indispensá-
vel à administração da justiça; de ser o  
responsável por provocar e promover mu-
danças na sociedade, seja por meio da 
luta pelos Direitos Humanos, pela justiça 
Social ou pela correta aplicação da lei. 

Outro desafio, diante das leis trabalhistas 
vigentes no país, considerada ultrapas-
sada por muitos juristas. Por coincidên-
cia, Patrícia vê a Advocacia como um 
conjunto de buscas:  do conhecimento, 
da técnica, da melhor tese  e da satis-
fação de direitos. “O advogado ciente de 
sua vocação sente-se realizado (pessoal 
e profissionalmente) ao perceber como a 
sua luta pode ser útil na busca do direito 
de alguém”. 

No seu entender, “essa luta é o que 
há de mais belo na profissão. Ela se 
confirma quando vejo a efetiva partici-
pação de advogados da OAB-BA em 
tantos acontecimentos marcantes, como 
quando historicamente se posicionaram 
ao lado dos estudantes na luta contra o 
regime militar; atuaram de forma firme no 
processo de Impeachment do Presidente 
Fernando Collor de Mello, em 1992; bem 
como os de hoje que lutam, principalmen-
te, pela qualificação do ensino jurídico, 
por meio das Comissões de Exame de 

Ordem e do Ensino jurídico. Sinto orgulho 
de saber que posso dar continuidade a 
essas lutas”.

Uma certeza Patrícia faz questão de 
assinalar: “Estou no caminho que escolhi. 
Não me vejo em outra profissão”. Ela ga-
rante que não trocaria a dedicação aos 
seus estudos acadêmicos de hoje por 
nada neste mundo, pois este empenho 
representa a construção vocacional que 
vai lastrear a prática diária da Advocacia 
para não ter que trocá-la por concursos 
públicos. Mesmo assim, admite: “Se um 
concurso surgir no meu caminho, o cargo 
a ser ocupado por mim terá que ser com-
patível com a atividade da Advocacia. 
Carreira que pretendo conciliar com a da 
Advocacia seria a do Magistério. Costu-
mo dizer que sou uma amante da sala de 
aula. E o desejo de ser professora sem-
pre existiu em mim. Dividir conhecimento, 
muito mais do que ensinar, é aprender”. 

A Diretoria da Seccional abriu as co-
memorações pelo Dia do Advogado, na 
noite de 08.08, no Fiesta Convention Cen-
ter, com um grande evento que incluiu ho-
menagens da Associação Baiana de Im-
prensa (ABI) à OAB-BA, homenagens da 
Seccional aos advogados que completa-
ram 50 anos de formados e o lançamen-
to do Projeto jovem Advogado Itinerante. 

O Presidente Saul Quadros abriu o 
evento saudando a todos e explicando a 
importância do Dia 11 de agosto, em que 
se comemora o Dia do Advogado e o dia 
da criação dos cursos jurídicos no Brasil. 
“A comemoração pelo Dia do Advogado 
já foi iniciada. Nos dias 3 e 4 de agosto, 
por exemplo, fizemos um seminário para 
discutir o problema da desigualdade ra-
cial em nosso estado que é o mais negro 
do Brasil”, afirmou. 

Em seguida foram entregues os diplo-
mas de honra ao mérito Ernesto Sá aos 
advogados que completaram 50 anos de 
formados: joão da Costa Pinto Dantas 
Neto, Agnaldo Caetano Câmara de Sou-
za, Antonio Carlos Nogueira Reis, Aurélio 
Pires, Edmundo Guimarães Lima Filho, Eu-
nápio Amorim, Ernane dos Santos Costa, 
joaquim Inácio Santos Gomes. Também 
foram agraciados os advogados josé He-
lio Brito Costa, Luiz Carlos da Silva Dórea, 
Lídio da Silva Sá, Ronald Oliva de Amo-
rim Souza, Sergio Fernando Nogueira, Ruy 
Messias de Freitas Serravale, Zanone Be-
locampos e jurema Cintra Barreto. 

Após a entrega, a OAB-BA foi home-
nageada pela ABI com a Medalha e o Di-
ploma do Mérito jornalístico, destacando 
os 80 anos de luta pela justiça e pela de-
mocracia. “A OAB e a ABI constituem dois 
dos mais importantes pilares da demo-
cracia brasileira. Carregamos a confiança 
de nossa gente”, afirmou o Presidente da 
ABI, Walter Pinheiro. O advogado, conse-
lheiro federal pela Seccional e Presidente 
da Comissão Nacional de Apoio ao Ad-
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Patrícia Brandão – Estudante de Direito da Faculdade Ruy Barbosa

“Hoje, convicta da minha paixão pela Advocacia, na 
condição de formanda e após ter sido aprovada no 

Exame de Ordem 2011.3 (que prestei no 9º semestre), 
já me considero, com muito orgulho, parte da Ordem 

dos Advogados do Brasil”.

OAB-BA abre as comemorações pelo Dia do 
Advogado com grande evento

vogado em Início de Carreira da OAB, Ruy 
joão, instalou então o projeto jovem Ad-
vogado Itinerante, que inclui a realização 
de eventos periódicos e de cunho cientí-
fico para atualizar os jovens advogados. 

O Presidente Saul Quadros encerrou o 
evento agradecendo à ABI pela homena-
gem. Falou ainda da importância de se 
congregar no mesmo evento os advo-
gados mais experientes com os jovens 
advogados. E ao final, lembrou o desa-
gravo que foi feito, na presença de apro-
ximadamente 500 pessoas, em favor do 
advogado Murilo Azevedo, agredido com 

um soco no rosto por uma promotora de 
justiça, em Santo Amaro. 

Compuseram a Mesa Alta, além do 
Presidente Saul Quadros e do Presiden-
te da ABI, o Vice-presidente da OAB-BA, 
Antônio Menezes, o Secretário-geral, Nei 
Viana, o Secretário-geral Adjunto, André 
Godinho, o Diretor Tesoureiro Ary Moreira, 
o conselheiro federal Ruy joão, o repre-
sentante da OAB no Conselho Nacional 
da juventude, Bruno Reis de Figueiredo, 
e o conselheiro seccional joão da Costa 
Pinto Dantas Neto. 

Estiveram presentes o ex-governador 
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OAB-BA atesta abandono na 
comarca de capim Grosso    

OAB-BA participa da inauguração 
do PJe em Santo Amaro

Advogados terão novo posto 
avançado da Justiça do 
Trabalho em Serrinha

Em visita a Capim Grosso, no dia 
17/05, o Presidente da OAB-BA, Saul 
Quadros, e o Vice-presidente, Antônio 
Menezes, puderam atestar o estado de 
abandono em que se encontra a Comar-
ca, que acumula 3.020 processos civis e 
1.167 processos criminais em tramitação. 
Além disso, não conta com a presença 
de um juiz Titular desde outubro de 2011. 
Para que a situação não piore, o juiz da 
3ª Vara Cível de jacobina, jonny Markel, 
presta assistência à Comarca uma vez 
por semana. 

No mesmo dia foi inaugurada a Sala 
do Advogado “Ivanilton Costa Santos”, no 
Fórum jorge Calmon, em jacobina. A oca-
sião festiva contou com as presenças do 
Presidente da Subseção, joel Nunes Vic-
toria júnior, conselheiro seccional Sérgio 

Os Presidentes da OAB-BA, Saul Quadros, e do Instituto dos Advogados da 
Bahia, Antônio Luiz Calmon Teixeira, participaram da inauguração do Processo 
judicial Eletrônico da justiça do Trabalho (Pje-jT), na Vara do Trabalho de Santo 
Amaro, no dia 21/05. A partir desta data, todos os processos na Vara do município 
passaram a ser autuados no sistema Pje-jT. O Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e do Conselho Superior da justiça do Trabalho (CSjT), ministro joão 
Oreste Dalazen, em discurso na inauguração parabenizou a Seccional pela sua 
participação naquela conquista.

A Subseção de Teixeira de Freitas está 
em festa. A Seccional, cumprindo promes-
sa feita aos advogados daquela cidade, 
obteve aprovação, pelo Conselho Federal, 
para que a Subseção venha a ser uma 
das Subsedes, no Estado da Bahia, da re-
alização do Exame de Ordem. Assim, no 
dia 9 de setembro, os bacharéis em Direi-
to daquela região fizeram o seu exame 
em Teixeira de Freitas. 

Teixeira de Freitas é 
sede do Exame de Ordem 

A Subseção do município celebra con-
vênio firmado com a Prefeitura para recu-
peração das instalações da sede, onde 
funciona um posto avançado da justiça 
do Trabalho. O local facilita o atendimento 
a advogados da cidade e a realização de 
audiências da Vara Itinerante, com sede em 
Conceição do Coité. 

Reis, da Prefeita Valdice Castro, do Comandante da PM, Major Sergio Moisés, do pri-
meiro Presidente da OAB de jacobina, josé Coutinho, e do juiz  jonny Markel, além de 
familiares do advogado homenageado, entre demais juízes, promotores e advogados.

Apaixonados pela Advocacia

da Bahia, Waldir Pires, a Presidente do 
Sindicato dos jornalistas Profissionais 
no Estado da Bahia (Sinjorba), Marjorie 
Moura, o representante do Sindicato dos 
Trabalhadores de Rádio, Televisão e Pu-
blicidade no Estado da Bahia (SINTERP), 
Maurício de Melo, o Presidente da As-
sociação dos Repórteres Fotográficos e 
Cinematográficos do Estado da Bahia 
(ARFOC), Luiz Hermano Abbehusen, além 
de demais conselheiros da Ordem, direto-
ria da CAAB, Presidentes de Subseções e 
Comissões, membros da Comissão Na-
cional de Apoio ao Advogado em Início 
de Carreira e estudantes. 

Pioneirismo - O segundo e último 
dia do evento incluiu ciclo de palestras, 
sobre temas atuais como a nova lei de 
combate à lavagem de dinheiro. Durante 
reunião realizada, o Conselho Nacional 
dos jovens Advogados fez recomenda-
ção com as diversas Seccionais para que 
façam integrar os seus respectivos con-
selhos com 30% de advogados com até 
10 anos de inscrição na Ordem. Ouvido 
a respeito, Saul Quadros foi o primeiro 

Presidente de Seccional a manifestar seu 
apoio àquela recomendação, demons-
trando mais uma vez o pioneirismo da 
Seccional baiana. Estiveram presentes 
na reunião o advogado Ruy joão Ribei-
ro, Presidente da Comissão Nacional dos 
jovens Advogados, Bruno Reis, integrante 
do Conselho Nacional dos jovens Ad-
vogados do Ministério da justiça, Pedro 
Alfonsin, do Rio Grande do Sul, Daniel 
Oliveira, do Piauí, Edson Cruz, do Ceará, 
Otávio Forte, de Goiás, Adriano Cardoso, 
de Minas Gerais, Margareth Bispo, do Es-
pírito Santo. O evento foi encerrado com 
coquetel de confraternização e show da 
Banda Batifun.

Encerramento das comemorações 
no Clube dos Advogados - No dia 11.08, 
a Seccional baiana e a Caixa de Assis-
tência dos Advogados da Bahia (CAAB) 
encerraram a programação em comemo-
ração ao Dia do Advogado, no Clube dos 
Advogados (Praia do Flamengo), com um 
clima de muita alegria e animação das 
bandas kart Love e Voa Dois. O evento, 
que reuniu mais de 700 pessoas, contou 
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com sorteio de brindes, churrasco, parque 
infantil, animadores para as crianças e 
torneio de futebol. O time bicampeão foi 
o 171, formado por ex-alunos da Univer-
sidade Católica do Salvador (Ucsal). Eles 
receberam medalhas e troféu. Os segun-
do e terceiro colocados também foram 
premiados com medalhas. Na ocasião 
a OAB-BA homenageou o Presidente do 
Clube dos Advogados, Adilson Pinheiro.

Estavam presentes no evento o Presi-
dente da OAB-BA, Saul Quadros, o Vice-
-presidente Antônio Menezes, o Secretá-
rio-geral Nei Viana, o Diretor Tesoureiro 
Ary Moreira, o Presidente da CAAB, David 
Bellas, o Presidente do Clube dos Advo-
gados, Adilson Pinheiro, além de diretores 
da CAAB.

Colégio de Presidentes - Em para-
lelo ao evento em comemoração ao Dia 
do Advogado, a Seccional realizou, no dia 
9.08, no Fiesta Convention Center, Colégio 
de Presidentes das Subseções, com re-
sultado bastante proveitoso. No encontro, 
os participantes agradeceram à Ordem 
pela implantação do vale-transporte para 
os funcionários do interior (a medida já 
vale para os funcionários da capital). Fo-
ram reivindicadas a retomada das obras 
da sede da Subseção de Ipiaú e a re-
forma da sede da Subseção de Senhor 
do Bonfim. Também foram abordados os 
cursos telepresenciais, prestação de con-
tas de 2010 e 2011, eleições, entre outros 
assuntos. Na mesma semana, o Vice-
-presidente Antônio Menezes participou, 
em Brasília, do Colégio de Presidentes 
das Seccionais, no Conselho Federal da 
Ordem. No encontro, o Colégio tratou de 
detalhes sobre as eleições, Exame de Or-
dem, entre outros temas. 

Time 171 é bicampeão este ano 
no campeonato do Clube dos 
Advogados

O presidente do IAB, Calmon Teixeira, o presidente do TST, ministro Oreste Dalazen, a presidente do TRT5, 
desembargadora. Vânia Chaves e presidente da OAB-BA, Saul Quadros Filho. 

A agitação do Batifun 
é contagiante.

Em paralelo, acontecia o encontro do 
Colégio de Presidentes.
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Diretamente ligada à Bioética, a área 
do Biodireito trata da teoria, legislação 
e jurisprudência relativas às normas 
reguladoras da conduta humana diante 
dos avanços da biologia, da biotecnolo-
gia e da medicina. Segundo o advoga-
do Sérgio Nogueira Reis, conselheiro da 
OAB-BA e atuante neste ramo, pode-se 
entender o Biodireito como uma área 
que tem como eixo central o ordena-
mento para proteger a vida presente e 
futura, além de garantir a dignidade da 
pessoa humana, prevista pela Consti-
tuição Federal. Assim, ele é acolhido no 
lugar da Bioética, já que esta “não pode 
impor as responsabilidades da prática 

cARREIRA

Sérgio Nogueira Reis

jane Eufrásia

Biodireito 

biotecnológica, em razão de não dis-
por de força coercitiva ou obrigatória, 
traduzindo-se apenas numa obrigação 
moral”, explica.

Além disso, o advogado destaca 
que, com os avanços biotecnológicos, 
é impor tante construir um Biodireito que 
sirva de delimitação a estas pesquisas, 
sem, contudo, impedir o avanço da ci-
ência e a cura de diversas enfermida-
des que afligem a população. Para a 
presidente da Comissão de Bioética, 
Biotecnologia e Biodireito da OAB-BA, 
jane Eufrásia, enquanto carreira, esta é 
uma especialização bastante recente. 
“É um ramo que vem crescendo todos 

os dias no Brasil e no mundo, principal-
mente por estar interligado com o avan-
ço da ciência e da tecnologia, e com a 
globalização”, reforça.

O advogado que atua na área do 
Biodireito, o chamado biojurista, terá em 
sua trajetória temas como transplantes 
de órgãos, obrigação de fornecimento 
de remédios imunossupressores, ações 
indenizatórias por erros médicos de-
correntes de cirurgias ou tratamentos, 
descar te de embriões, fer tilização in vi-
tro, uso de células-tronco para cura de 
doenças, manipulação dos alimentos, 
eutanásia, consultorias em propostas 
de legislações para normatizar as pes-
quisas científicas com seres humanos, 
reprodução assistida ou ar tificial, entre 
outros – alguns deles muito polêmicos 
no mundo jurídico. “Ou seja, este pro-
fissional não estará trabalhando di-
retamente com áreas que envolvem 
litígios, audiências ou tribunais, diários, 
mas sim com tudo aquilo que o próprio 
nome já diz, direito à vida e seus des-
dobramentos e manipulações”, explica 
jane Eufrásia. 

A Presidente da Comissão de Bioéti-
ca, Biotecnologia e Biodireito da OAB-BA 
destaca que “biojurista deve investir numa 
formação multidisciplinar e no constan-
te aprimoramento de conhecimentos da 
atualidade, bem como ter a capacidade 
para lidar com profissionais de outro ramo 
do conhecimento, tais como biólogos, 
cientistas e médicos”. Isso porque, ele de-
verá entender termos técnicos e proces-
sos científicos para usá-los de maneira 
correta, em favor de um consenso ético-
-moral-jurídico. 

Segundo Sérgio Nogueira Reis, não 
existe uma legislação específica sobre 
o Biodireito, pois trata-se de uma área 
nova existente entre os limites da ciência 
e a preservação da dignidade da pes-
soa humana. “Ele engloba outras áreas, 
as quais já se encontram inseridas em 
suas próprias legislações, mas que, diu-
turnamente, apresenta suas inovações 
com o avançar do tempo. Daí surgem 
novos estudos de caso, não inseridos na 
legislação pétrea, e que acompanham a 
rapidez do avanço do mundo.”, completa 
jane Eufrásia. 

Sobre as possibilidades de atuação 
no mercado, ela ressalta que o profis-
sional que optar por este ramo do Direi-
to terá boas oportunidades em grandes 
laboratórios da indústria farmacêutica e 
laboratórios de universidades, onde po-
derá prestar consultoria jurídica aos pro-
jetos científicos e na legislação específica. 
Nos escritórios particulares, a atuação 
também é em consultoria jurídica. “Sen-
do um especialista por si só, já lhe será 
garantida uma qualificação diferenciada 
no mercado de trabalho. É uma especia-
lização promissora e apaixonante, a qual 
vem gerando boas oportunidades no 
mercado”, afirma. 

O advogado Sérgio Nogueira Reis 
completa enfatizando que, “com efeito, 
quem pensa o Biodireito tem a obriga-
ção de acompanhar o desenvolvimento 
científico, interpretando os problemas que 
surgirão à luz dos princípios constitucio-
nais vigentes; bem como propondo novas 
regras e soluções no ordenamento jurídi-
co, a fim de nortear esta evolução, mas 
sempre buscando o equilíbrio, como se 
fosse um pêndulo, entre esta evolução 
biotecnológica e o respeito aos direitos 
fundamentais”.

Comissão de Biodireito OAB-BA

Idealizada para suprir a falta de uma 
plataforma dentro da OAB-BA, para dis-
cussão entre os advogados sobre te-
mas relativos a esta área, a Comissão 
de Bioética, Biotecnologia e Biodireito 
da Seccional vem desenvolvendo um 
trabalho voltado, principalmente, para a 
doação de órgãos e tecidos na Bahia. 
Segundo a Presidente da Comissão, 
jane Eufrásia, por este ser um assunto 
que “invade” os lares e a sociedade, o 
objetivo maior é solucionar demandas e 
oferecer opor tunidades a uma sobrevi-
da tão almejada por todo ser vivente

Ela destaca que, recentemente, o 
tema foi abordado em uma audiência 
pública, na Assembleia Legislativa da 
Bahia, onde líderes do governo, repre-
sentante do CREMEB e a OAB-BA, atra-
vés da Comissão de Bioética, Biodireito 
e Biotecnologia, estiveram presentes 
para debater a falta de medicamentos 
para pacientes transplantados, controle 
da qualidade dos tratamentos para pa-
cientes renais crônicos da Bahia, entre 
outros assuntos. 

No mês de agosto, a Comissão agen-
dou uma reunião com os representan-
tes que estiveram na audiência pública. 
“Queremos discutir, elaborar documento e 
divulgar à população os assuntos debati-
dos, assim como as medidas apresenta-
das pelos órgãos, no intuito de formalizar 
compromissos e garantir o exercício da 
cidadania plena dos cidadãos baianos. É 
uma luta incessante!”, completa.
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Descentralizar as ações desenvol-
vidas pela Caixa de Assistência 
foi mais um compromisso firma-

do pela atual gestão. Através do projeto 
“CAAB no Interior”, implantado no ano 
passado, os advogados e estagiários de 
diversas regiões do interior da Bahia 
passaram a ter acesso aos mesmos servi-
ços e vantagens oferecidos aos profissio-
nais da Capital. 

Historicamente, a Caixa de Assistência 
sempre manteve procedimentos e servi-
ços concentrados na Capital, dificultando 
o acesso dos advogados e estagiários de 
outras regiões. Com essa preocupação, a 
CAAB expande os seus serviços,  já que 
todos os advogados, regularmente inscri-
tos na OAB, pagam com as mesmas anui-
dades, garantindo-se os mesmos direitos. 
Agora, além de oferecer serviços no in-
terior da Bahia, a CAAB disponibiliza 
apartamentos, com hospedagem gratuita, 
a todos os advogados que viajam à capi-
tal, por motivos profissionais. Os aparta-
mentos estão localizados na própria sede 
da CAAB, no bairro de Nazaré.

Em apenas 1 ano, o projeto já realizou 
mais de 3 mil procedimentos gratui-
tos, promovendo o cuidado com a saúde. 
Além dos serviços de aferição de pressão, 
medição de glicemia, massagens relaxan-
tes, realizados em diversas Subseções da 
OAB no estado, a rede credenciada foi 
ampliada, contando agora com mais de 
300 estabelecimentos comerciais das ci-
dades do interior, nos quais os portadores 
do Cartão CAAB aproveitam descontos e 
benefícios exclusivos. 

CAAB AMPLIA SEUS SERVIÇOS E 
BENEFICIA ADVOGADOS DO INTERIOR

Confira a programação completa, com os 
serviços de saúde oferecidos, horários e 
locais de atendimento no site da CAAB:

www.caab.org.br
Participe!

Neste primeiro semestre de 2012,  a Cai-
xa de Assistência também trouxe outra 
novidade para os advogados do interior. 
Foram nomeados os delegados CAAB, em 
diversos municípios.  Os delegados são 
advogados destacados  e  indicados  pela 
Caixa de Assistência para  intermediar to-
dos os serviços e programas promovidos  
pela entidade.  A  iniciativa  tem o objetivo 
de estreitar a relação com os profissio-
nais atuantes no interior do estado, assim 
como ampliar os projetos, a partir das 
sugestões e necessidades de cada região.
Segundo David Bellas, presidente da 
CAAB, os  delegados CAAB  têm a incum-
bência de acompanhar, dirigir e regular os 
benefícios direcionados pela instituição 
para os seus colegas conterrâneos. “A 
nomeação de delegados representantes 
da CAAB nas suas respectivas regiões, 
possibilita reunir os anseios dos cole-
gas, filtrando-os e os encaminhando para 
atendimento pela instituição. O exercício 
do cargo de delegado é um serviço de 
grande relevância e dedicação para propi-
ciar uma melhor assistência aos colegas 
do interior”,comenta.

Confira abaixo, as cidades em que os 
serviços já podem ser encontrados.

Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Bar-
reiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, 
Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Ita-
beraba, Itabuna, Itamaraju, Irecê, Jequié, 
Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Paulo 
Afonso, Porto Seguro, Santa Maria da Vi-
tória, Santo Antônio de Jesus , Senhor do 
Bonfim , Serrinha, Teixeira de Freitas, Va-
lença e Vitória da Conquista.

Delegados CAAB

JEQUIÉ

ITABERABA

VITÓRIA DA CONQUISTA

IRECÊ

SENHOR DO BONFIM

FEIRA DE SANTANA

ESPAÇO
cAAB

Untitled-1   1 16/08/12   19:39
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VIAGEm
TEMPO LIVRE

Luis Fernando Assis

Acrescentar a palavra “intercâmbio” no 
currículo, sem dúvida, é um ótimo passo 
para quem quer dar um “plus” na carreira, 
além de indicar bagagem cultural, auto-
nomia, versatilidade e, claro, experiência 
internacional. Sair do país por um tempo 
para estudar outro idioma ou fazer uma 
especialização é um bom investimento 
para qualquer profissão, e no Direito não 
é diferente. 

O advogado e professor Luis Fer-
nando Assis, que atua nas áreas Cível, 
Consumerista e Trabalhista, fez cursos de 
mestrado e doutorado fora do Brasil e 
conta que o que pesou no momento da 
decisão foram os sacrifícios emocionais e 
financeiros. “Esses elementos devem ser 

do, não apenas pelo aprofundamento do 
tema, mas pelo nível do assunto da tese, 
muito polêmico no mundo jurídico”. 

Para o advogado, as experiências 
de especializações no exterior foram um 
passo decisivo para o seu crescimento 
profissional. Ele salienta que hoje conse-
gue encontrar mais facilmente soluções 
nos processos das empresas para as 
quais advoga, além de transmitir para 
seus alunos uma interpretação mais ade-
quada ao que a Lei preconiza. “Entretanto, 
tem que se observar que o mercado de 
trabalho pode não conseguir absorver 
essa mão de obra extremamente qua-
lificada, pois o custo financeiro investido 
no estudo fora do país é muito alto e o 
retorno muitas vezes não corresponde às 
expectativas”.

Apesar disso, Luis Fernando Assis 
acredita que é fundamental para os pro-
fissionais da área buscar esta experiên-
cia quando possível. “Além do enrique-
cimento jurídico, conviver com hábitos e 
realidades distintas é algo que jamais vou 
esquecer”, completa. Assim, ele ressal-
ta que em breve irá retornar à Argentina 
para iniciar seu pós-doutorado pela Uni-
versidade de Buenos Aires, cidade que 
pretende voltar apenas para rever amigos 
e passear, depois que fechar mais este 
ciclo.

O também advogado e professor Ri-
cardo Ciriaco iniciou os estudos fora do 
Brasil em uma especialização na Uni-
versidade Paris 13, um grande centro na 
França dedicado às áreas do Direito In-
ternacional. Ainda durante o curso em 
Mediação e Arbitragem Internacional, ele 
se dedicou em paralelo ao mestrado em 
Ciências jurídicas Internacionais, na Facul-
dade de Direito da Universidade de Lis-
boa, em Portugal, onde atualmente faz o 
Doutorado, na mesma área de pesquisa.

“Saí do Brasil para me especializar 
em 1999, quando o mercado começou 
a exigir do profissional além da gradua-
ção, não só para quem pretendia ensinar 
em cursos superiores, mas também para 
exercer o Direito nas suas mais diversas 
áreas”. Segundo Ricardo Ciriaco, o mais 
complicado é escolher o país que vai es-
tudar, já que há uma necessidade de um 
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Direito além das 
fronteiras

o intercambista fica de oito meses a um 
ano morando no país e, depois, um ano 
e meio indo de seis em seis meses para 
pesquisar, participar das orientações e 
encontros”, salienta.

As Universidades de Lisboa e de 
Coimbra, ambas em Portugal, são as 
que recebem mais brasileiros. Pensando 
nisso, durante o curso a turma de Ricar-
do Ciriaco criou o Instituto de Estudos de 
Direito Luso-brasileiro, que hoje funciona 
dentro da própria Universidade de Lisboa, 
para dar todo o suporte necessário aos 
estudantes brasileiros que querem fazer 
sua especialização. “Tivemos o apoio do 
renomado professor jorge Miranda para 
criar o grupo que ajuda a publicar os es-
tudos realizados na Universidade, orienta 
na escolha da área de pesquisa, além de 
auxiliar na procura de moradia para o es-
tudante”, explica.

Ele acredita que para um profissional 
hoje ter condições de competir no mer-
cado de trabalho é importante não ficar 
apenas com a graduação, buscando es-
pecializações, quando possível, fora do 
país. “Aqui na Bahia temos poucas vagas 
para os programas de mestrado e douto-
rado em relação ao número de cursos de 
Direito, o que acaba fazendo com que os 
alunos procurem estudar fora”. Outro pon-
to forte dos cursos do exterior destacado 
pelo advogado são as bibliotecas e acer-
vos de pesquisa de qualidade. “Somos 
muito carentes disso. Para concluir minha 
tese tive que ir para Brasília buscar publi-
cações nas bibliotecas do Senado e do 
Supremo Tribunal Federal, que recebem 
muitos materiais internacionais”. 

Ricardo Ciriaco define como uma con-
tribuição ímpar sua experiência de estu-
dos fora do Brasil. “Foi uma experiência 
maravilhosa para mim, pelo contato que 
tive com profissionais de outros países, 
além da oportunidade de conhecer um 
sistema jurídico diferente do nosso. Na 
minha primeira experiência em Portugal, 
por exemplo, pude estudar com professo-
res que são conhecidos no mundo todo, 
que participaram do processo de forma-
ção da constituição portuguesa e que 
ainda hoje estão na ativa”, completa.

muito bem avaliados dentro de um pro-
jeto como esse, pois ambos os ônus são 
muito altos. Mas, como a área acadêmica 
e de pesquisa sempre me atraíram, deci-
di investir, na certeza de que a experiên-
cia seria muito enriquecedora”. 

Por conta da credibilidade, do idioma 
e do interesse pela área de pesquisa 
em Direito Privado, ele escolheu o curso 
de mestrado da Universidad Del Museo 
Argentino, em Buenos Aires, uma das 
mais tradicionais da Argentina, com 108 
anos de existência. “Além do conheci-
mento jurídico desenvolvido e acumulado 
em oito meses em Buenos Aires, tive a 
oportunidade de conviver com professo-
res e colegas de diversos locais, vivendo 

a realidade de um país mundialmente 
reconhecido por sua fecunda produção 
acadêmica”, lembra. 

Luis Fernando Assis recebeu, então, 
o convite da orientadora para aprofundar 
sua tese no Doutorado e, diante desta 
oportunidade, avaliou a proposta, pois 
como advogado de empresas e profes-
sor universitário não podia continuar fora 
do Brasil por mais tempo. Mas, como as 
aulas ocorreriam em módulos semestrais, 
durante três semanas em dois turnos, o 
novo passo se tornou viável, já que ele 
pôde permanecer fora do país apenas 
30 dias a cada seis meses. “A priori não 
senti muita diferença, pois estava adap-
tado. Contudo, me senti muito mais exigi-

Ricardo Ciriaco

curso que se adeque ao sistema jurídico 
brasileiro ou que seja próximo a ele. De-
pois é que vem a escolha da área que 
vai estudar. “Tudo isso deve ser pensado 
com foco nas opções de atuação no Bra-
sil, quando o projeto é retornar”.

Neste sentido, ele aponta que a Eu-
ropa é mais atraente, primeiro porque a 
maioria das universidades é pública, o 
que garante mais facilidade de reconheci-
mento do título, além de ter um custo me-
nor para o intercâmbio. “Nas universida-
des europeias particulares o curso pode 
custar, pelo menos, cinco vezes mais caro, 
sem contar com a estadia. Geralmente, 
para fazer um mestrado ou doutorado, 
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A responsabilização dos atos ou condutas 
não aceitos pela sociedade perante a função 
social do contrato deve ser feita pela lei, através 
de legisladores civis, sociólogos, penais, dentre 
outras áreas de conhecimento científico. Sendo 
assim, ao entrar em um estabelecimento comer-
cial dentro do seu horário de funcionamento fica 
bem explicitado o contrato verbal tácito de com-
pra e venda, de conhecimento notório entre as 
partes contratantes, consistentes entre o pretenso 
comprador e o estabelecimento, onde para se ad-
quirir os produtos expostos tem que haver a contra 
prestação do pagamento, impondo o legislador 
civilista sanções para o não cumprimento das 
cláusulas contratuais.

O espectro da descriminalização do “fur-
to simples” aos estabelecimentos comerciais no 
horário do seu funcionamento é abordado pela 
análise do conceito basilar do art. 155, do Código 
Penal – “Subtrair, para si ou para outrem, coisa 
alheia móvel”; como uma visão restrita, inquisito-
rial e acusatória de 1940, e com o escopo de que 
todo ato ou conduta praticado fora dos “padrões” 
aceitos pela sociedade tem que ser punida com 
medidas restritivas e penalizantes. Olvida-se, as-
sim, a interpretação hermenêutica jurídica civilista 
,a qual tem que ser feita do contrato trazida pelo 
Código Civil, em que o mesmo é uma transação 
de interesses entre pessoas, com o intuito de ad-
quirir, resguardar, transferir, modificar, conservar, ou 
extinguir direitos, o qual é fato existente nas nor-
mas civis desde a implantação do Código Civil 
em 1916.

O uso indiscriminado do Código Penal é tão 
latente e obstinado a sempre espremer o sofri-
mento dos cidadãos desinformados que não há 
nenhuma “preocupação” de se enxergar e até 
mesmo se aplicar outras formas de se resolver 
determinada lide. É o que acontece quando usa 
o respectivo Código para dirimir a celeuma do 
suposto “furto simples”, onde, neste caso, é a 
“aquisição” de um produto à venda em um es-
tabelecimento comercial em pleno horário de fun-
cionamento sem o respectivo pagamento.

Portanto, o que ocorre é uma relação existente 
entre pessoas, considerado como um negócio ju-
rídico, o qual é um conjunto de atos concatenados 
para a obtenção de satisfação pessoal e mútua, 
onde deverá ser aplicada a legislação civil, pois 
se encontram aí as cláusulas contratuais, vigendo 

Alexandre Gomes, advogado, especialista em Gestão 
Governamental e pós-graduando em Direito Público

uma visão descriminalizada do “furto simples” 
aos estabelecimentos comerciais

Artigo
Alexandre marcos m. Gomes

a aquisição, o direito de alienação, dentre outros 
direitos vinculados ao comércio.

E atualmente a forma que poderá se resolver 
esta lide é através do Código Civil, pelos termos 
contratuais, através do seu Título V - Dos Contra-
tos em Geral, auxiliado pelo Código de Processo 
Civil, em seu Livro II – Do Processo de Execução.

Uma ação penal é, em tese, personalíssima, 
ou seja, só aquele indivíduo que teve o seu direito 
atingido pode ingressar contra o violador, exigindo 
assim do Estado uma resposta imediata para a 
solução do convívio em serenidade, onde fica ca-
racterizado que a paz do pacto social foi abalada 
e precisa ser restabelecida com alguma punição, 
para que não se repita mais tal conduta deson-
rosa.

É preciso destacar que esta ação tem que ser 
proposta quando se coloca o patrimônio da pes-
soa em xeque-mate, onde o bem da sua proprie-
dade ou até mesmo da sua posse lhe é retirado 
sem nenhum pudor pela sua pessoa. Não lhe é 
respeitada a sua integridade moral, psicológica, 
filosófica, enfim, não lhe respeita os seus direitos, 
estes, os quais estão sob a vigilância e cuidados 
do Estado pela convenção social, imposto pela 
sociedade através do contrato social.

O que já não ocorre, quando a situação é 
contra um estabelecimento comercial, em seu 
horário de funcionamento, em que o agente não 
desrespeita apenas o direito de uma outra pes-
soa, mas sim de uma relação contratual comercial 
imposta verbalmente entre ambos. A conduta viola 
os preceitos contratuais da relação jurídica privada 
e não apenas os preceitos da convivência pacífica 
social.

Há uma grande diferença entre comércio e 
convivência, entre Direito Civil/Empresarial e Di-
reito Social, o primeiro já preexiste uma relação 
comercial imposta entre duas ou mais pessoas, 
onde caracteriza um contrato civil, particular, com 
cláusulas a serem respeitadas e cumpridas, já 
a segunda situação é uma relação muito mais 
abrangente, pois se verifica a necessidade de se 
haver uma punição para tais condutas desrespei-
tosas, pois estas agridem a honra, a moral, a éti-
ca, e ferem o direito coletivo de confiança mútua e 
harmoniosa em face da convivência pacífica.

No primeiro momento há um descumprimen-
to, pelo qual cabe uma sanção reparadora, a qual 
visa uma solução pacifica do problema ocasio-

nando uma satisfação para as partes envolvi-
das, um ressarcimento pelo fato realizado, pois se 
objetiva não uma punição, mas uma resolução 
reparadora para a desobediência, e o segundo 
momento é aquele onde ocorre uma perda do 
direito material e pessoal, onde fica caracterizada 
uma sensação de abandono por parte do ente 
estatal, onde se verifica o sentimento de se fazer 
justiça lato senso, onde é empregada não uma 
sanção apenas, mas uma pena, uma punição, 
que vise, acima de tudo, o afastamento e o casti-
go do agente causador do dano sofrido à vítima.

Portanto, há uma pressa por parte do Estado 
de prestar este serviço, em que são atropelados 
tudo e todos, e mistura-se punição com sanção, 
Direito Penal com Direito Civil, tornando tudo uma 
relação penal, onde é preciso e necessário fazer-
-se justiça com duras penas de punição, sem ter 
o cuidado de analisar o que se está sentenciando.

Por isso, quando há uma quebra contratual 
privada imposta perante o sistema social, é pre-
ciso usar o Direito Civil e o Processual Civil, pois é 
a estes ramos do Direito que se verifica a violação 
contratual particular, sendo neles que se buscará 
a solução para a lide entre as partes envolvidas, 
haja vista que trata de uma quebra de relação ju-
rídica contratual entre particulares.

Contudo, e mais uma vez, o costume da 
“inquisição” prevalece no nosso sistema jurídico, 
quando não se enxerga em qual jurisdição deve 
ser posta a causa em que se busca uma solução 
pacífica e resolutória, tudo versa para um julga-
mento inquisitorial, onde a conduta de desobe-
diência não é analisada, onde não se vê a real 
situação jurídica do fato, não tendo o cuidado de 
se ponderar para qual jurisdição será enviada a 
lide, sendo matéria sobre questões civilistas, nada 
mais do que remeter à jurisdição não penal, sen-
do matéria de caráter punitivo, que venha ferir o 
contrato social cabe à jurisdição penal. 

Porém a pressa de “enjaular” o agente, de 
excluir aquele mau da sociedade é tão grande 
que parece mais cômodo jogá-lo em uma cela já 
cheia e achar que a justiça foi feita corretamente, 
do que realizar uma ação mais voltada para obter-
-se uma resolução mais equitativa e justa dentro 
dos moldes da conduta praticada pelo agente, 
que é aqui vista e tratada como um descumpri-
mento contratual entre particulares.
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Homenagem à OAB-BA na Assembleia Legislativa 

Diretoria da OAB-BA 
recebe visita de advogados 

de Ipiaú

Entrega de carteiras 
em Feira 

Foi realizada, na manhã do dia 28/05, na Assembleia Legislativa da Bahia, a Sessão 
Especial em comemoração aos 80 anos da OAB-BA, proposta pelo deputado estadual 
Capitão Tadeu Fernandes (PSB). Compareceram à solenidade o Presidente da Secio-
nal, Saul Quadros, o Vice-presidente Antônio Menezes, o Secretário-geral Nei Viana, o 
Secretário-geral Adjunto André Godinho, e o Diretor Tesoureiro Ary Moreira, além de con-
selheiros e advogados. 

O deputado Tadeu fez a abertura da sessão saudando os convidados, para em 
seguida o Presidente da Seccional, Saul Quadros, agradecer a homenagem em nome 
da diretoria: “É uma honra imensa estarmos aqui neste dia”. O Presidente da OAB-BA 
também fez um breve histórico da instituição em seus 80 anos de existência. 

OAB
EVENTOS

O Vice-presidente da OAB-BA, Antônio Menezes, participou da inauguração do SPA 
Urbano do Advogado, ocorrida no dia 16/05. A iniciativa, da Caixa de Assistência dos 
Advogados do Estado da Bahia (CAAB), tem como objetivo melhorar a qualidade de 
vida dos associados. Antônio Menezes parabenizou a diretoria da CAAB pela ação. 

Por sua vez, o Presidente da CAAB, David Bellas, disse que o espaço serve para 
atender os associados da Ordem e aproximar os advogados durante as atividades da 
Caixa de Assistência. Também estiveram presentes ao evento conselheiros da OAB-BA 
e advogados baianos. 

A Presidente da Subseção de Ipiaú, 
Maria da Glória dos Santos Alves, acom-
panhada de outros advogados locais, 
visitou a sede da OAB-BA, em Salvador, 
na tarde do dia 26/06. Na oportunidade, 
encontrou-se com o Presidente e o Vice-
-presidente da Seccional, respectiva-
mente Saul Quadros e Antônio Menezes.

A reunião serviu para Maria da Glória  
apresentar o relatório da situação da 1º 
Vara Cível de Ipiaú e denunciar ainda “a 
inoperância crônica do juiz César Batista 
de Santana no exercício da jurisdição”, o 
que vem prejudicando  jurisdicionados e 
advogados que militam na Comarca. A 
Presidente já deu entrada na represen-
tação contra o juiz no Tribunal de justiça 
da Bahia. 

No início de junho, o Vice-presidente 
da OAB-BA, Antônio Menezes, participou 
da entrega de carteiras da Ordem a 13 
advogados e 13 estagiários, durante so-
lenidade realizada no Fórum Desembar-
gador Filinto Bastos, em Feira de Santa-
na. Participaram do evento o Presidente 
da Subseção de Feira, Osvaldo Coelho 
Torres Neto, o advogado Celso Pereira, 
entre outros. Durante a entrega das car-
teiras, realizada pelo Presidente da Sub-
seção, o Vice-presidente Antônio Mene-
zes ressaltou os desafios da profissão, 
a importância da dedicação ao estudo 
e à ética profissional. Ele destacou ainda 
o papel do Exame de Ordem, relatou o 
histórico da instituição e parabenizou os 
advogados e estagiários pela vitória.

OAB-BA participa de inauguração 
do SPA na cAAB

Se você admira elegância, conforto e exige 
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OAB
Especial

A série de comemorações pelo cen-
tenário de jorge Amado começou em 
agosto de 2011 e irá se estender pelo 
ano de 2012. Apesar de não ter exercido 
a Advocacia, jorge Amado formou-se 
pela Faculdade Nacional de Direito, no 
Rio de janeiro, em 1935. Além de jorna-
lista e escritor, ele foi deputado federal 
e autor do projeto de lei que assegura a 
liberdade de culto no Brasil. Hoje ainda 
é o escritor com maior número de livros 
traduzidos no mundo inteiro. A OAB-BA 
também quis fazer uma homenagem a 
jorge e, para isso, ouviu o seu neto e 
também advogado, que leva o mesmo 
nome do avô. 

Segundo o jovem jorge Amado 
Neto, quem pôde conhecer o avô na in-
timidade sabe que ele foi muito melhor 
ser humano do que escritor. “Meu avô 
jorge era extramente gentil, generoso, 
ordeiro. Esse é o maior patrimônio que 
ele deixou pra gente: as concessões 
de liberdade, de igualdade, de respeito 
pelo próximo, de simplicidade e o com-
prometimento profundo com a educa-
ção”, afirmou.

Apesar da redundância, é sempre 
bom destacar que jorge Amado teve 

*jorge Amado Neto é advogado, professor de Direito 
Constitucional na Faculdade Ruy Barbosa, na Faculdade 
Batista e no IBIS. Especialista em Direito Público pela Facul-
dade Baiana de Direito, graduado pela Unijorge. 

e ainda tem uma impor tância extraor-
dinária no cenário brasileiro e mundial 
porque levou para o resto do Brasil e do 
mundo conhecimento sobre a cultura 
baiana e o modo baiano de ser. “Isso 
fomentou a curiosidade dos estrangei-
ros e dos brasileiros pela Bahia e fez 
com que o resto do mundo tivesse co-
nhecimento dessa riqueza cultural, étni-
ca. Não há como se falar do turismo em 
Ilhéus sem se falar no nome de jorge 
Amado. Não há como turistas chega-
rem no Pelourinho e não terem como 
referência a Fundação Casa de jorge 
Amado”, completa jorge Amado Neto.

Segundo quem o conhecia na inti-
midade, jorge Amado era um homem 
extremamente engraçado,  cordial, de 
uma simplicidade sem igual. Ele não ti-
nha a menor noção da grandiosidade 
do reconhecimento internacional como 
escritor. E nunca se deixou levar por 
influências externas. Assim, formou-se 
bacharel em Direito na Escola de Direito 
do Rio de janeiro, mas nunca escreveu 
uma única petição. O fez apenas para 
realizar o sonho de sua mãe: Dona 
Eulália. Entregou o diploma para ela e 
disse “Agora você tem um filho doutor. 

Mas vou fazer o que gosto, que é escre-
ver”, conta Neto.

O amor que jorge Amado nutria 
por Zélia merece também destaque. 
“Eu convivi na mesma casa que eles 
durante sete anos. Tive a opor tunidade 
de testemunhar essa história de amor. 
E para mim era muito bonito vê-los, já 
bem velhinhos, com o mesmo amor, 
mesmo carinho, saindo para passear 
de mãos dadas pelo jardim. Ficavam no 
final da tarde sentados no banquinho, 
debaixo da mangueira, na casa do Rio 
Vermelho. Esse amor é digno das histó-
rias de contos de fadas. Amor idealiza-
do que a gente só vê nos livros”. 

Um dado interessante na sua breve 
atividade parlamentar, quando foi de-
putado federal pelo Par tido Comunista 
na Constituinte de 46 por São Paulo, é 
que foi responsável pela emenda par-
lamentar que assegurava a liberdade 
de culto no Brasil e que está prevista na 
Constituição Federal. No ano seguinte 
ao da sua posse, o Par tido Comunista 
foi posto na ilegalidade, e jorge Amado 
teve o mandato cassado. Foi exilado. 

Retornando ao Brasil em 1955, ele 
se afastou da militância política, apesar 

de ter seguido nos quadros do Par tido 
Comunista. Passou a dedicar-se, então, 
inteiramente à literatura. Em 6 de abril 
de 1961, foi convidado para a cadeira 
de número 23, da Academia Brasileira 
de Letras, que tem por patrono josé de 
Alencar, e por primeiro ocupante Ma-
chado de Assis.

O romancista faleceu em Salvador, 
no dia 6 de agosto de 2001. Seu corpo 
foi cremado e suas cinzas enterradas 
no jardim de sua residência, no Rio Ver-
melho, no dia em que faria 89 anos.

Veja a programação pelo Centenário 
de jorge Amado

www.centenariojorgeamado.com.br/Agenda

100 anos de Jorge
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OAB
NOTícIAS

Saul Quadros recebe medalha Zumbi dos Palmares 

O Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, foi homenageado, na 
noite do dia 7.08, com a Medalha Zumbi dos Palmares, durante so-
lenidade no plenário da Câmara Municipal de Salvador. A honraria é 
concedida a pessoas, grupos ou entidades que alcançam destaque 
nos diversos setores da sociedade pelo combate ao racismo e a 
favor da cultura afrobrasileira.

“Embora exista no seio da sociedade brasileira o discurso que 
sustenta a ausência do racismo, a segregação campeia em quase 
todos os cantos do País”, declarou o Presidente em seu discurso. 
Ele destacou ainda a importância da Comissão de Promoção da 
Igualdade Racial (Compir), da OAB-BA. A criação desta Comissão foi 
exemplo seguido pelo Conselho Federal da Ordem. “Daí todo esfor-

Protocolo Geral do Fórum já tem novas 
salas de atendimento 

O Protocolo Geral do Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, já ganhou quatro novas salas de atendimento, estruturadas na 
área que era ocupada pelas 21ª  e 22ª Varas Cíveis, no andar térreo do Fórum. O  objetivo das modificações é proporcionar 
mais confor to e facilidade ao trabalho do advogado. O anúncio sobre a nova estrutura já havia sido feito no dia 24 de abril, 
na sede da Seccional, durante reunião da Diretoria com representantes do TjBA. 

Advogados já podem fazer certificação 
digital no comércio 

Foi inaugurado, no dia 15/05, no Fórum do Comércio, um espaço para que os advo-
gados baianos possam fazer sua certificação digital. O evento contou com a presença 
do Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, do Secretário-geral Adjunto, André Godinho, do 
Diretor Tesoureiro Ary Moreira, da Presidente do TRT5, desembargadora Vânia Chaves, e do 
Presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (ABAT), Ricardo Caribé, além 
de magistrados, conselheiros e advogados. 

A certificação digital é condição necessária para que os advogados que atuam no es-
tado possam acessar o Processo judicial Eletrônico (Pje). A implantação do Pje na Segunda 
Instância do TRT5 foi feita no dia 21/05, às 16h30, na Sala de Sessões do Tribunal Pleno, em 
Nazaré. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da justiça do 
Trabalho, Ministro joão Oreste Dalazen, marcou presença.

OAB-BA mais uma vez brilha 
na prestação de contas

A Seccional obteve novamente des-
taque na prestação de contas de suas 
atividades e gastos, desta vez relativas 
ao ano de 2011. Segundo certificado de 
auditoria emitido pelo Gerente de Contro-
ladoria do Conselho Federal da Ordem, 
Alberto jones de Souza, a diretoria da 
OAB-BA “cumpriu com a programação 
estabelecida, visando a eficiência, eco-
nomicidade na utilização de recursos, 
comprovando eficácia nos procedimentos 
adotados”. O documento destaca ainda 
“o excelente resultado financeiro e orça-
mentário obtido que resultou em signifi-
cativo acréscimo patrimonial”

ço que fizemos nestes dois mandatos à frente da Seccional (...), tradu-
zido no total e irrestrito apoio àquela Comissão, organizando eventos, 
seminários, participando de congressos, defendendo as ações afir-
mativas, enfrentando o tema em sua complexidade, para que te-
nhamos, realmente, um Estado democrático multirracial”, completou.

Na opinião do autor da proposição da homenagem, o verea-
dor Geraldo júnior (PTN), a honraria valoriza a luta de Saul Quadros 
em favor da igualdade racial. “Saul tem uma estreita e longa liga-
ção com esta capital, fazendo história no judiciário baiano, presidin-
do com muita ética e competência o órgão mais importante para 
o advogado da Bahia, que é a Ordem dos Advogados dos Brasil”, 
declarou.

INSTITUTO DOS ADVOGADOS
DA BAHIA

Apoio:Realização:
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ão 20 de setembro | Reitoria da Universidade Federal da Bahia - UFBA, Canela.

20h | Abertura oficial do evento.

21 de setembro | Hotel Mercure Bahia, Rio Vermelho.

9h | 1ª Conferência - Profª Rachel Sztajn - USP

11h | 2ª Conferência - Profª Paula Forgioni - USP

15h | 3ª Conferência - Profª Marcia Carla Ribeiro - UFPr/PUCPr

17h | 17h | 4ª Conferência - Marlon Tomazette - UniCEUB

19H | Encerramento e entrega do Prêmio Mário e Inah Barros

Investimento:
Até 25.08: Estudante R$ 50 | Profissional R$ 150

Depois de 25.08: Estudante R$ 75 | Profissional R$ 200

Instituídos como parte das comemorações

pelo Centenário do Professor Mário Barros,

o Prêmio Mário & Inah Barros

e o I Congresso de Direito Empresarial Bahia

visam incentivar a produção de trabalhos,

promover debates e fomentar a evolução

e a inovação no Direito Empresarial.e a inovação no Direito Empresarial.

Modernização
do Direito

Empresarial
Brasileiro

Inscreva-se agora pelo site:

www.premiomarioinahbarros.org
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O Secretário-geral da OAB-BA, Nei Viana, esteve no Ministério Público da Bahia, dia 6/07, onde assinou termos de coo-
peração e convênios para o apoio à execução da campanha nacional “O que você tem a ver com a corrupção?”. A iniciativa 
visa acabar com a impunidade e conscientizar a sociedade, especialmente crianças e adolescentes, sobre o papel funda-
mental da honestidade e transparência nas condutas diárias para a construção de um Brasil mais sério e justo. 

Durante o lançamento da campanha, os documentos também foram assinados por representantes da Federação Baiana 
de Futebol (FBF), Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Espor te (Secult), Secretaria de Educação do Estado da Bahia 
(Seduc) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). 

OAB
NOTícIAS

Seccional apoia campanha 
nacional contra a corrupção 

OAB-BA participa do colégio de Presidentes de manaus 

O Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, participou, no início 
de junho, do Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da 
OAB, realizado na cidade de Manaus (AM). O evento teve início 
com a inauguração das instalações da sede da OAB local. Em 
seguida, houve cerimônia de abertura do Colégio de Presidentes 
dos Conselhos Seccionais da OAB. 

O evento incluiu ainda a apresentação do tema “Projetos de 

Lei no Legislativo sobre o Fim do Exame de Ordem e Prestação 
de Contas no TCU”, pelo Presidente do Conselho Federal, Ophir 
Cavalcante. Outros temas debatidos na ocasião foram: “Sistema 
Eleitoral da OAB. Propostas de Alteração”; “Ouvidoria-Geral, Siste-
ma CFOAB” e “Comissões de Combate à Corrupção”. O encontro 
terminou  com a leitura da Carta de Manaus. O diretor tesoureiro 
da OAB, Miguel Cançado, também foi um dos expositores.

OAB-BA comemora instrução normativa número 002/2012  
A Seccional comemora a publicação da Instrução Normativa, nº 002/2012, que proíbe, no âmbito das comarcas do Interior do 

Estado, a edição de atos normativos em forma de portaria ou outra modalidade, dispondo sobre limitações, agendamentos prévios 
e ou restrições ao atendimento de advogados pelos juízes de primeiro grau.

A Instrução Normativa determina ainda que os juízes Auxiliares da Corregedoria deverão fiscalizar e orientar, nos limites da sua 
respectiva área territorial de atuação, o seu efetivo cumprimento, comunicando, imediatamente, eventuais casos de inobservância 
ao seu conteúdo, para a devida apuração.

A medida foi adotada considerando-se, entre outros aspectos, a inexistência de vinculação funcional ou hierárquica dos advo-
gados em relação a juízes de Direito; e com base no fato de que “o advogado é indispensável à administração da justiça” e em 
respeito às prerrogativas da profissão.
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DEBATE

Até onde vai o direito 
de greve no Brasil? 

Na Bahia, a paralisação dos profes-
sores do Estado passou dos três meses... 
Servidores da Ufba, por sua vez, também 
entraram em greve, a despeito de contra-
-propostas do governo federal. Discussões 
sobre a legalidade desses movimentos 
paredistas surgem, inclusive abordando a 
questão da legalidade e o fato de preju-
dicarem parte da população, em especial 
os estudantes. Para falar sobre o assunto, 
trouxemos nesta edição dois advogados 
da área trabalhista: Flávio Cumming da Sil-
va, que defende a visão dos sindicatos, e 
Waldemiro Lins de Albuquerque Neto, que 
argumentou a favor das empresas. 

Formado em Direito pela Ufba, Flávio 
Cumming atua na área de direito sindical 
há oito anos e assessora juridicamente  
diversas entidades sindicais na Bahia e 
em Sergipe. Ele adianta que numa aná-
lise histórica é possível até afirmar que o 
surgimento do próprio direito do trabalho 
-- entendido como uma intervenção regu-
latória estatal no âmbito das relações ha-
vidas entre empregados e empregadores 
-- encontra-se inexoravelmente ligado às 
paralisações promovidas pelos obreiros 
no início da I Revolução Industrial, século 
XIX, em busca de melhores condições de 
trabalho ao custo da vida de muitos deles.

“Desde então, mormente após o de-
clínio das ditaduras fascistas, com a subs-

tituição mundial dos governos totalitários 
por regimes democráticos, referido instituto 
passou a ser assimilado pelas Constitui-
ções de diversos países. Além de ter sido 
reconhecido, também, em Declarações 
Internacionais de Direitos Fundamentais do 
Homem e em Convenções e Resoluções 
da OIT”, explica. No Brasil, Flávio informa 
que a greve fora inicialmente “tolerada”, 
embora com o recrudescimento de algu-
mas delas, tornou-se “nociva ao capital 
e ao trabalho”, sendo então textualmente 
proibida pela Constituição Federal de 1937. 

“Em 1946, através do Decreto-Lei n.º 
9.070, recepcionado pela Constituição da-

Flávio Cumming da Silva

quele mesmo ano, passou a ser admitida, 
havendo vedação apenas no tocante às 
atividades descritas como fundamentais. 
Com a Lei n.º 4.330/64, retirou-se sobre-
dita restrição, resgatada, contudo, nos ser-
viços públicos pela Constituição de 1967”, 
completa. A Carta Magna de 1988, com o 
fim da ditadura militar, permitiu que o referi-
do instituto galgasse o “status” de garantia 
dos trabalhadores (art. 9º), extensível aos 
servidores públicos (art. 37, VII). Com isto, 
ainda no entender de Flávio Cumming, a 
paralisação pode ser exercida mesmo nos 
casos de serviços e atividades essenciais, 
cabendo à legislação infraconstitucional, 
contudo, sua regulação (atualmente feita 
pela Lei nº 7.783/89).

Outra visão jurídica
já o advogado Waldemiro de Albu-

querque reconhece que a Lei maior do país 
é que disciplina o direito de greve, embora 
prefira separar a matéria em dois grupos: 
a) dos trabalhadores em geral (art. 9° da 
CF/88, e b) trabalhadores do serviço pú-
blico (art. 37 da CF/88). Ele esclarece que 
“em ambos os dispositivos constitucionais, 
a matéria é remetida à regulamentação 
legal, sendo que para os trabalhadores 
tratados pelo art. 9° da CF/88, foi editada 
a Lei 7.783, de 28/6/1989, e para os traba-
lhadores da administração pública, até o 

Waldemiro Lins de Albuquerque

presente momento, não existe Lei discipli-
nando a matéria”. 

Diante da omissão legislativa no que 
concerne aos trabalhadores da adminis-
tração pública, Waldemiro recorda que “o 
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o 
Mandado de Injunção Coletivo nº 712/PA, 
propôs a solução para esta omissão, a 
aplicação da Lei nº 7.783. (Informativo STF 
430). Como a Lei acima não foi elaborada 
para disciplinar a greve dos trabalhadores 
da administração pública, jamais teremos 
o enquadramento pleno. Assim, torna-se 
imperioso analisar em qual dos grupos da 
Lei 7.783 se enquadrariam os trabalhado-
res da administração pública”. Por isto, o 
advogado filia-se à corrente que entende 
que a greve é sempre legal, isso em fun-
ção de existir previsão legal autorizando a 
paralisação coletiva, na forma da Lei. 

Como o STF entende aplicável a Lei de 
greve para os trabalhadores da Adminis-
tração Pública, ele defende o mesmo ra-
ciocínio, sendo, portanto, sempre legais os 
movimentos dos trabalhadores da admi-
nistração pública. “Assim, a greve mesmo 
legal pode ser abusiva ou não, dependen-
do da forma como este direito seja exer-
cido. Vale dizer: o movimento realizado de 
acordo com as regras da Lei é não abu-
sivo. Em havendo transgressão da Lei de 
greve é abusivo. Feitas as considerações 
acima, a próxima tarefa seria enquadrar 
os trabalhadores da administração pública 
na lei de greve”, pontua. 

Além disso os serviços e atividades 
básicos exercidos pela iniciativa privada 
somente são considerados como essen-
ciais se estiverem contidos na lista do 
art.10. já aqueles prestados pela admi-
nistração pública seriam todos essenciais. 
“Essa distinção é fundamental, pois para 
exemplificar temos que uma greve de tra-
balhadores de escolas particulares não 
se enquadra como atividade essencial, 
ao passo que o movimento grevista dos 
trabalhadores das escolas públicas sim, já 
que a atividade de educação não está re-
lacionada no art. 10 da Lei de greve como 
atividade essencial”, complementa. 

Dos danos à sociedade
Fábio Cumming argumenta que é juri-

dicamente pacífico considerar que a greve 

constitui o principal instrumento de autode-
fesa dos trabalhadores. “Ela consiste, como 
bem afirma Washington da Trindade, cita-
do por Maurício Godinho Delgado, no “di-
reito de causar um prejuízo”, do último e 
mais importante mecanismo no processo 
negocial, no qual os empregados impõem 
ao empregador, através da suspensão 
da produtividade empresarial, um efetivo 
dano econômico. É a forma tradicional de 
pressioná-lo a fim de ter atendidas suas 
reivindicações, podendo agir, também, 
como meio de compeli-lo a cumprir aquilo 
já pactuado em normas coletivas”, avalia.

O advogado entende ainda que é sob 
esta perspectiva que reside a principal 
distinção entre um movimento paredista 
deflagrado no setor privado daquele oriun-
do do setor público. “Enquanto na primeira 
hipótese os prejuízos são, em regra, im-
postos apenas ao patrão, tendo, pois, um 
campo de incidência restrito, a greve no 
setor público, ao contrário, quase sempre 
se encontra atrelada a danos causados 
à sociedade, haja vista que a atividade 
estatal (ainda que não de modo exclusi-
vo) está ligada à prestação de serviços de 
natureza essencial ou de interesse coleti-
vo”, pondera Fábio. 

Entende que quando o impasse per-
manece, sem que os envolvidos comun-
guem do mesmo ponto, não resta, no 
setor público a possibilidade de valerem-
-se do Poder judiciário como método he-
terônomo de solução do conflito. Em certos 
casos, Fábio acha que isto alonga o tempo 

das paralisações pela ausência de uma 
definição (ainda que não satisfatória para 
ambos)”. É o que aconteceu na Bahia, com 
a greve dos professores da rede pública 
de ensino.    

Atitudes mais enérgicas
Waldemiro Albuquerque lembra que 

a legislação trabalhista vigente traz, de 
forma explícita, os limites do exercício do 
direito de greve, que, por conta do enten-
dimento recente do STF, são aplicáveis aos 
serviços e atividades públicos. “Infelizmen-
te, o que se verifica na prática é a mais ab-
soluta inobservância desses limites, pois 
os sindicatos operários realizam piquetes, 
impedindo os empregados que não ade-
riram ao movimento de ingressarem nos 
seus postos de trabalho, não garantem a 
continuidade dos serviços e, muitas vezes, 
nem mesmo comunicam formalmente os 
empregadores”. 

Na recente greve dos rodoviários, por 
exemplo, mesmo a justiça tendo determi-
nando, via liminar, que fosse garantido 1/3 
da frota em operação, a cidade do Salva-
dor ficou sem nenhum transporte. Walde-
miro considera que, nestes casos, “o judi-
ciário tome atitudes mais enérgicas, pois 
estamos vivendo o momento de ditadura 
da maioria e muito perto da anarquia”. 
Opõe-se à atitude dos sindicatos operá-
rios, que “estão se sentindo acima da Lei 
e isso é muito prejudicial”. Defende, assim, 
a compreensão clássica de que o limite do 
direito de um é exatamente o início do di-
reito do outro. 

“O legítimo processo negocial é a me-
lhor saída. Entretanto, para ele ser vitorioso, 
é importante que as partes evoluam para 
valorização das mesas de negociação. 
Na Bahia, os sindicatos contam com uma 
qualificada equipe de mediadores da Su-
perintendência Regional do Trabalho, que 
tem contribuído significativamente na re-
solução de muitos conflitos”. Waldemiro 
recorre a um ponto polêmico nas nego-
ciações de greve: o pagamento ou não 
dos salários do período de paralisação. “A 
própria Lei de greve estabelece que nes-
te período os contratos de trabalho ficam 
suspensos”, conclui. 
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I Encontro de Relações do Trabalho  

O Presidente e o Vice-presidente da 
Seccional, respectivamente Saul Qua-
dros e Antônio Menezes, par ticiparam 
do 1º Seminário de Direito Ambiental, 
realizado no dia 19/05, no campus 
da Uneb, em juazeiro. Entre os te-
mas discutidos, a Lei dos Agrotóxicos, 
apresentação do Sistema de Gestão 
Ambiental, perspectivas para Direito 
Ambiental, Ibama e o Novo Código Flo-
restal Brasileiro. O tema central das dis-
cussões, porém, foi a conservação do 
Rio São Francisco, que abastece a re-
gião, além do uso de agrotóxicos nas 
plantações. O Presidente da Subseção 
de juazeiro, Ar tur Carlos Filho, destacou 
que o encontro foi “contra a doença e 
a favor da saúde”.

A Diretoria da Subseção deste mu-
nicípio encaminhou, dia 14/06, ao Fó-
rum Tarcilo Vieira de Melo, ofício ao 
Corregedor das Comarcas do Interior, 
Des. Antonio Pessoa Cardoso, solici-
tando providências para regularização 
do bom andamento da justiça local. E 
também a melhoria do atendimento 
aos jurisdicionados. 

Entre as reivindicações estão: ins-
talação de três varas na Comarca de 
Barreiras, revezamento dos juízes Ti-
tulares de outras varas da comarca 
para suprir a falta de juiz Titular, até 
que sejam designados juízes Titulares 
para as novas varas instaladas. Por fim, 
pleiteiam a designação de juiz Auxiliar 
para ajudar aos demais magistrados.

Ordem debate meio 
Ambiente em Juazeiro

melhorias para a 
comarca de Barreiras

Seccional de Feira de Santana ganha nova sede
Inaugurada na noite do dia 19/06, a nova sede de Feira de Santana ficou pequena 

para a quantidade de advogados, magistrados e autoridades políticas que prestigia-
ram o evento. Durante a solenidade, quando foi descerrada a placa comemorativa , o 
Presidente do Conselho Federal, Ophir Cavalcante, destacou a força da liderança do 
Presidente da Seccional baiana. “Estou aqui reconhecendo a luta de Saul Quadros. Me-
rece destaque a prestação de contas da OAB-BA, que demonstra a eficiente aplicação 
dos recursos. O que vemos aqui hoje é resultado disso”, disse. 

Em seguida, Saul Quadros prestou contas das ações realizadas até o mês de maio 
do corrente ano. já o Presidente da seção de Feira de Santana, Osvaldo Torres, para-
benizou Quadros e os ex-presidentes da Subseção, Vitalmiro Cunha e Celso Pereira, 
pela conquista. 

O Vice-presidente da OAB-BA, Antônio Menezes, par ticipou, no dia 8/05, 
no Teatro dos Correios, bairro da Pituba, do I Encontro de Relações do Tra-
balho da DR/BA. Na opor tunidade, ele ministrou palestra sobre o tema “As-
sédio Moral e Sexual nas Corporações”. Entre os assuntos na pauta do en-
contro, destacaram-se a campanha salarial 2012/2013 e uma apresentação 
do case de sucesso da DR/MG  “Desenvolvimento e ascensão no ranking 
nacional - Qual o segredo?”, entre outros.

OAB
EVENTOS
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GOuRmET
TEMPO LIVRE

Delícias da Bahia
Famosa por sua singularidade e sabor, a culinária 

baiana é um dos grandes atrativos da terra para os 
residentes e visitantes. 

Famosa por sua singularidade e sabor, a culinária baiana é um dos grandes atrati-
vos da terra para os residentes e visitantes. Reconhecidos internacionalmente, os pratos 
levam ingredientes e temperos advindos da áfrica, de Portugal, e influenciados pela 
gastronomia indígena. Além de preparar pratos populares que preenchem as mesas 
no cotidiano dos baianos, nossa culinária é também capaz de gerar cardápios requin-
tados e deliciosos. Nesta edição da Revista OAB Notícias, dois advogados relatam 
suas experiências na cozinha, no preparo de saborosas relíquias baianas. 

Um deles, o advogado Lucas Leitão Campelo, que atua nas áreas trabalhista e cri-
minal, aprendeu, na cozinha materna, o ofício, motivado pelo gosto pela cozinha. Entre 
suas especialidades, moquecas de peixe, de camarão e o famoso “mocofato” (mocotó 
misturado com o bucho). Com ele o processo pode ser completo: quando viaja, sai à 
pesca e cozinha os peixes e mariscos capturados. Quando está em casa, costuma 
convidar parentes e amigos em média a cada 15 dias para atestarem as delícias de 

Lucas Leitão Campelo

MOQUECA DE CAMARÃO 
DELÍCIA

Ingredientes:

1 kg de camarão grande;
2 cebolas grandes picadas;
sal a gosto;
3 tomates picados;
pimenta do reino branca a gosto,
1 pimentão vermelho médio, cortado em 
rodelas; 
1 pimentão amarelo cortada em rodelas;
3 galhos de coentro picado; 
100ml. de leite de coco;
3 colheres de sopa de azeite de dendê; 
1 colher de sopa de azeite de oliva;
Suco de 1 limão;
1 dente de alho. 
Tempo de preparo: aproximadamente 
20min.

Obs: Você pode fazer a moqueca com 
ou sem pimenta. Sugiro a Pimenta do 
reino branca (em grão ou moída). Tem 
sabor mais suave que a pimenta preta.

Modo de Preparo:

1. Limpe os camarões e tempere com sal 
e o suco de limão; 
2. Separe os camarões; 
3. Refogue todos os temperos por 15 
minutos no azeite de dendê e oliva; 
4. Acrescente os camarões e cozinhe por 
cinco minutos com a panela tampada; 
5. Por último, acrescente o leite de coco; 
6. Sirva com arroz branco, com pirão (feito 
com o próprio caldo da moqueca) e um 
bom vinho

um bom azeite de dendê. 
Segundo o gourmet, o prato que está 

em alta entre o grupo que frequenta a 
casa é o ‘mocofato”. “Só ouço elogios, o 
que é muito bom”, diz, sem falsa modés-
tia. Para ele, não é possível faltar na cozi-
nha os temperos coentro, dendê, leite de 
coco, inclusive para preparar o pirão, que, 
para ele, é imprescindível. Quando não 
está em casa, costuma frequentar restau-
rantes conhecidos pela boa moqueca na 
capital baiana. 

Outra fã da culinária regional é a 
advogada Nildes Carvalho da Silva, que 
atua na área Gestão Pública e Direito e 
Processo Previdenciário, diz venerar comi-
da baiana. Além de boa gourmet, sabe 
preparar os pratos. Na prática há 15 anos, 

Nildes Carvalho da Silva

ela conta que a cozinha passou a ter im-
portância em sua vida a partir do mo-
mento em que percebeu que a atividade 
poderia  ser  extremamente prazerosa. 
Por isso cuida com carinho dos seus pra-
tos prediletos, entre eles o campeão: mo-
queca de camarão. Enumera os temperos 
prediletos. Uma extensa lista de opções: 
“coentro, hortelã, salsa, manjericão, aça-
frão, gengibre, louro, noz moscada, pi-
menta, pimenta-do-reino branca e preta, 
tomate e tomate seco”. Além desses, cita 
pimentão, cebola, alho, alho granulado, 
cebolinha verde, alecrim, caldos de carne 
e de galinha, cominho, colorífico, gengibre, 
orégano e folha de louro. 

A comida regional não é uma op-
ção apenas quando a refeição é feita 
em casa. Com a correria do dia a dia, a 
advogada costuma frequentar alguns res-
taurantes, e neles também ordena pratos 
típicos da culinária regional. Tão ligada ao 
tempero do estado, chegou a se espe-
cializar, se inscrevendo em um curso de 
comida baiana. 

Admiradora convicta da chef de co-
zinha e empresária baiana Dadá, Nildes 
conta o que mais lhe fascina na cozinha. 
“A visão holística dos chefs, quando 
criam novos pratos nos cardápios dos 
restaurantes”. O melhor é que a advo-
gada consegue conciliar o lado gourmet 
com a profissão (além de advogada, 
também é Presidente da Associação Bra-
sileira de Defesa dos Direitos Previdenciá-
rios, Acidentários e Consumidor-ABPREV) 
e diz que o que não pode faltar numa 
boa cozinha são os temperos, produtos 
de qualidade e higiene, além de carinho e 
muito amor. Veja nesta matéria a receita 
da “Moqueca de Camarão “Delícia” da 
advogada Nildes Carvalho. 

* Conheça outras delícias da Bahia no 
livro de receitas do advogado e ex-
-Prefeito de Ilhéus, Antonio Olímpio Rhen 
da Silva, intitulado “Os Peixes e os Frutos 
do Mar à Mesa”. 
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que criou e dá sustentação ao PPV: Sistema 
de Defesa Social (Lei 12.357/setembro/2011); 
Prêmio de Desempenho Policial e criação 
das delegacias do Departamento de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa - DHPP. Tem de-
batido e encaminhado propostas para solu-
cionar os entraves dos processos de Crimes 
Violentos Letais Intencionais (CVLI), desde o 
inquérito policial até a sentença judicial. Por 
sua sugestão foi criado o Comitê Interinstitu-
cional de Recuperação de Ativos CIRA, com 
a finalidade de incrementar as receitas do 
Estado, para garantir mais recursos à execu-
ção das políticas públicas essenciais.

Outra ação da Câmara Setorial de Articu-
lação dos Poderes que merece destaque 
foi a realização, em maio último, do Fórum 
de Salvador para criação da Universidade 
Mundial de Segurança e Desenvolvimento 
Social na Bahia.  No início de agosto essa 
proposta foi apresentada no Simpósio so-
bre Desenvolvimento Econômico, Violência 
Armada e Segurança Pública, na sede das 
Nações Unidas, em Nova York. Na mesma 
ocasião foi apresentado – como boa prática 
na área de segurança pública - o Programa 
Pacto pela Vida.

Que melhorias foram obtidas nas 
áreas em que já foram implantadas as 
Bases Comunitárias de Segurança?   

Em pouco mais de um ano de funcionamen-
to do Pacto pela Vida, os resultados apura-
dos nas áreas das primeiras Bases Comu-
nitárias de Segurança são muito positivos. 
Constatou-se a redução de 80% dos CVLI 
no Calabar; 42% no Nordeste de Amaralina/
Chapada/Santa Cruz e Vale das Pedrinhas; 
33% em Fazenda Coutos (apuração de ja-
neiro a junho de 2011). 

Para alcançar esses resultados, além das 
contribuições da sociedade, dos poderes 
e dos órgãos auxiliares da justiça, o Poder 
Executivo investiu em prevenção social atra-
vés de educação, saúde e assistência social 
e na área da segurança contratou 10.542 
novos servidores policiais; adquiriu 2.959 no-
vas viaturas; implantou 45 novas unidades 
(Polícia Civil, Polícia Militar e Grupamento 
de Bombeiro Militar); realizou capacitação 
de desenvolvimento profissional para 36 mil 
pessoas e adquiriu 6. 242 armas e 10.120 co-
letes balísticos.

Quais as principais dificuldades em 
se implantar o Pacto pela Vida no Esta-
do e em Salvador?   

Toda ação nova e impactante leva um tem-
po para amadurecer. E como o Pacto pela 
Vida, por sua própria natureza, não acontece 
sem o envolvimento de todos os atores so-
ciais, é necessário esclarecer, articular e inte-
grar permanentemente todos os envolvidos 
para que participem de forma propositiva. 
Criar a cultura da não violência e contribuir 
para a segurança pública não é uma res-
ponsabilidade restrita ao governo, é tam-
bém dever das instituições públicas e priva-
das, das famílias e do cidadão. Há também 
que definir, de forma precisa, as prioridades 
a fim de compatibilizá-las com os recursos 
disponíveis, tanto no orçamento do Estado, 
como os provenientes de parcerias com o 
Governo Federal e com entidades privadas.

Quais as principais diretrizes do 
Programa Pacto pela Vida e seus ob-
jetivos? 

O principal diferencial do Programa Pacto 
Pela Vida (PPV) é que este não é um pro-
grama de governo, é um Programa de Es-
tado que envolve a sociedade e os poderes 
constituídos – Poder Executivo, Legislativo, 
judiciário, além do Ministério Público Estadu-
al e a Defensoria Pública do Estado - com o 
objetivo principal de garantir o direito à vida, 
reduzindo a vulnerabilidade das comunida-
des, a violência e os crimes contra pessoas 
e bens. 

Feito esse destaque, pontuo as principais 
diretrizes do PPV: 1 - participação ativa da 
sociedade civil organizada, desde a formu-
lação das estratégias até a execução das 
ações; 2 - ênfase na prevenção social da 
criminalidade violenta, combinada com a 
qualificação da repressão, baseada no uso 
de inteligência, informação, tecnologia e 

Setoriais, produz vários níveis de resultados 
com contribuições diferenciadas para o re-
sultado final. O Comitê Executivo é presidi-
do pelo Governador e integrado por cinco 
Secretários de Estado; representantes do 
judiciário, Legislativo, Ministério Público e 
Defensoria Pública. Nas reuniões quinzenais, 
o Comitê formula políticas; promove a inte-
gração de projetos e ações transversais; re-
aliza estudos e projetos para aprimoramento 
do programa, estabelece metas; monitora 
as realizações. As cinco Câmaras Setoriais – 
de Segurança Pública; de Enfrentamento às 
Drogas; de Administração Prisional; de Arti-
culação dos Poderes e de Prevenção Social 
- atuam em suas áreas específicas e quin-
zenalmente avaliam o trabalho desenvolvido 
para planejar novas ações.

A Câmara Setorial de Articulação dos Pode-
res, da qual faz parte a Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção Bahia, já produziu 
alguns resultados relevantes, a exemplo da 
articulação para aprovação da legislação 

Nesta edição da Revista, a OAB-BA ouviu Fernando Schmidt, Secretário 
para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia, membro do Conse-
lho Universitário da UFBA e Presidente do Fórum Salvador-Universida-
de Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social. Ele é Advogado, 
formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. já foi Diretor 
da Secretaria da OAB-BA em 1981, Assessor Especial do Ministro para 
Assuntos Internacionais da Secretaria de Relações Internacionais da 
Presidência da República, Chefe de Gabinete do Ministério do Trabalho 
e Emprego e do Ministro da Secretaria Especial do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social da Presidência da República. Também já 
exerceu o cargo de Chefe de Gabinete do Governador jaques Wagner; 
de Vereador em Salvador, e de Secretário de Governo da Prefeitura da 
capital baiana. Foi Presidente do Esporte Clube Bahia entre 1976 e 1978. 

Fernando Schmidt falou à OAB-BA sobre o Programa Pacto pela Vida 
e os resultados obtidos com a implantação das Bases Comunitárias de 
Segurança. 

Confira aqui a entrevista na íntegra.  

OAB
ENTREVISTA

“O Pacto pela Vida é um 
programa de Estado.” 

gestão; 3 - transversalidade na execução 
de ações de segurança pública, envolvendo 
todas as Secretarias do Estado.

O evento de lançamento do Pacto pela Vida, 
no dia 06 de junho de 2011, no Centro de 
Convenções, com cerca de mil pessoas dos 
mais diversos segmentos sociais, enfatizou 
a necessidade de integração e participa-
ção. Logo em seguida, no dia 13 de junho, 
o Fórum Estadual de Segurança Pública 
que reuniu no Hotel Pestana cerca de 500 
participantes de várias organizações sociais 
traçou as diretrizes que norteiam o PPV. Foi 
um programa construído com ampla parti-
cipação.

Quais os principais resultados obti-
dos com a implantação do programa?  

É importante destacar que o modelo de fun-
cionamento do Programa Pacto pela Vida, 
através do Comitê Executivo e Câmaras 

Como o programa está contribuin-
do para melhorias na justiça?  

O Programa Pacto pela Vida, pelo diálogo 
permanente entre as instâncias de poder, 
tem contribuído não só para criar mecanis-
mos de tramitação de processos, aperfeiço-
ar os marcos legais, e também para facilitar o 
acesso à justiça através de ações do Poder 
judiciário, do Ministério Público e da Defen-
soria Pública nas bases comunitárias. Uma 
das ações da Câmara Setorial de Articula-
ção dos Poderes (CSAP) para melhoria da 
justiça foi a formação do Grupo de Trabalho 
de Regularização Fundiária – GT integrado 
por representantes de órgãos do estado, do 
município e das comunidades envolvidas 
com o objetivo de alinhar métodos e práticas 
para regularização fundiária, que é uma das 
principais reivindicações das comunidades 
onde estão localizadas as bases comunitá-
rias. Outra ação importante no âmbito da 
CSAP é o Grupo de Trabalho para discussão 
de procedimentos no fluxo de informações 
do sistema penitenciário, para melhor muni-
ciar o Ministério Público e o Poder judiciário 
em suas decisões. Também foram instalados 
núcleos de mediação de conflitos no Calabar 
e no Nordeste de Amaralina.

E na área social?  

As bases comunitárias são contempladas 
com um conjunto de ações de assistência so-
cial, infraestrutura, educação, cultura, esporte, 
lazer, formação profissional e saúde. Entre es-
sas ações posso citar a confecção de docu-
mentação civil; cadastramento no programa 
de auxílio financeiro; recuperação da ilumina-
ção pública; regularidade de coleta de lixo e 
manutenção da infraestrutura de saneamen-
to. Outras ações importantes levadas a essas 
comunidades foram a alfabetização de jovens 
e adultos; cursos pré-vestibular e de línguas; 
cursos técnicos profissionalizantes, a exemplo 
de cursos de informática; apoio a empreen-
dimentos solidários e empreendimentos in-
dividuais e familiares. Na área da saúde cito 
atendimentos médicos e orientação para 
prevenção e controle do câncer de mama e 
do útero; teste rápido HIV; atendimento oftal-
mológico. Ações que marcam a presença do 
Estado, recuperam sua credibilidade como 
prestador de serviços e permitem uma efetiva 
mobilização da comunidade no combate ao 
crime organizado.

Quais os próximos desafios do Pro-
grama?   

Embora os resultados alcançados sejam po-
sitivos, o principal desafio ainda é reduzir a 
violência e a criminalidade combatendo o 
crime e promovendo a inclusão social. Para 
isso é preciso continuar cumprindo o cro-
nograma do PPV e instalar até o fim deste 
ano mais seis Bases Comunitárias de Segu-
rança. já foram instaladas seis bases: cinco 
em Salvador e uma em Lauro de Freitas. A 
instalação de cada uma dessas bases im-
plica na adoção de muitas outras ações, 
integradas e articuladas entre os poderes e 
as secretarias estaduais e municipais. Impli-
ca, sobretudo, no exercício de uma polícia 
comunitária, por parte da Secretaria de Se-
gurança Pública.

   

“criar a cultura da não 
violência e contribuir para a 
segurança pública não é uma 
responsabilidade restrita ao 
governo, é também dever 
das instituições públicas e 
privadas, das famílias e do 

cidadão. ”
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OAB
REGIONAIS

Seccional quer mais pólos de 
plantão judiciário no Extremo Sul

OAB-BA repudia agressão de promotora a advogado 
A OAB-BA encaminhou ofício ao 

Corregedor das Comarcas do Interior na 
Bahia, Des. Antonio Pessoa Cardoso, so-
licitando a criação de mais dois polos de 
plantão judiciário no extremo sul do Esta-
do. Na região, a cidade de Porto Seguro 
foi escolhida como comarca-sede. O Pre-
sidente da OAB-BA, Saul Quadros, sugere 
que seja criado um polo na cidade de 
Teixeira de Freitas - abrangendo os mu-
nicípios de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, 
Itamaraju, Itanhém, Medeiros Neto, Mucu-
ri, Nova Viçosa, Prado, Lajedão, jucuruçu 
e Vereda – e outro na cidade de Eunápo-
lis, englobando os municípios de Belmon-
te, Guaratinga, Itabela e Itagimirim, além 
de manter a comarca sede de Porto Se-
guro, tendo sob sua jurisdição o município 
de Santa Cruz Cabrália. 

A Seccional repudiou veementemente a atitude da Promotora Cleide Ramos Reis, 
que agrediu o advogado Murilo Azevedo, durante audiência realizada no dia 9/07, em 
Santo Amaro da Purificação, com um soco no rosto, chegando a provocar sangramento 
na boca. Informado do ocorrido pelo próprio advogado, no mesmo dia, o Presidente 
Saul Quadros orientou a vítima como proceder, com o registro da agressão na delegacia 
de polícia do município, além de submeter-se a exame de corpo delito. O Presidente da 
OAB-BA ainda manteve contato com o Procurador-geral de justiça, exigindo providências 
enérgicas. 

Depois, a Seccional encaminhou representação ao Ministério Público Estadual solici-
tando, dentre outras medidas, o afastamento preventivo da Promotora de suas funções, 
e, ao final, que fosse aplicada pena de demissão a bem do serviço público. A diretoria 
da OAB-BA manifestou publicamente solidariedade ao advogado agredido e o desagra-
vou em solenidade de entrega de carteiras aos novos advogados, realizada no Fórum 
Ruy Barbosa, evento que contou com a presença de mais de 500 pessoas.

O advogado Murilo Azevedo, que estava presente à solenidade, agradeceu à Sec-
cional e enfatizou que a promotora não tinha agredido apenas um advogado, mas “toda 
a OAB”. A OAB-BA comunicou o ocorrido, por ofício, no dia 11/07, ao Conselho Federal, 
ao tempo que solicitava  apoio, em especial, à Comissão de Direitos e Prerrogativas 
Estadual. Por fim, o Presidente Saul Quadros encaminhou ao Procurador-geral de justiça, 
Wellington Lima e Silva, ofício requerendo a adoção de medidas pertinentes ao caso.

O Vice-presidente da OAB-BA, Antônio Menezes, esteve reunido, na tarde do dia 
12.6, no Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região (TRT5), com o Presidente da Subse-
ção de Serrinha, Sabino Gonçalves de Lima Neto, o prefeito do mesmo município, 
Osni Cardoso, o Vice-presidente da Subseção de Luís Eduardo Magalhães, Rafael 
D´Agostini, o Procurador-chefe da Câmara Municipal do município, josias Ribeiro, a 
Presidente do TRT5, Vânia Chaves, e o juiz do Trabalho, Rubens Nascimento. 

A pauta principal da reunião foi o estudo de viabilidade da instalação de postos 
avançados da justiça do Trabalho nos municípios de Serrinha e Luís Eduardo Maga-
lhães. A iniciativa é considerada de suma importância pela Seccional por preparar a 
estrutura para as visitas da Vara Itinerante e, possivelmente, uma futura instalação 
de varas nos municípios.

OAB-BA participa de reunião no TRT5

OAB
NOTícIAS

Partidos precisam abraçar a 
Lei da Ficha Limpa  

OAB-BA conclama advogados a atualizarem cadastro

Reivindicações da OAB-BA chegam ao 
Presidente do TJBA

A Seccional encaminhou ofício aos pre-
sidentes de partidos políticos do estado da 
Bahia, conclamando-os a não permitirem ou 
abrigarem, sob a sigla do partido, candidatos 
que se enquadrem nas vedações estabele-
cidas pela Lei Complementar no 135/2010 
(a lei da Ficha Limpa). Para o presidente da 
OAB-BA, Saul Quadros, “esta é a forma de 
se contribuir para o enobrecimento da clas-
se política e a construção real de um Estado 
Democrático de Direito”. A iniciativa partiu da 
OAB-BA e deverá ser adotada também por 
outras Seccionais da Ordem. 

A Diretoria da Seccional conclama todos os advogados baianos ou seus familiares para se dirigirem à sede da OAB-BA, nos Barris, 
e atualizarem o cadastro. A medida faz parte do projeto de atualização cadastral da Ordem, que visa evitar geração de boletos para 
advogados falecidos, inativos ou que exercem cargos incompatíveis com a Advocacia, e obter os números reais da inadimplência. Este 
ano, a Diretoria firmou parcerias com o objetivo de atualizar o cadastro com mais agilidade e já colheu resultados: dos quase dois mil 
boletos que foram devolvidos por causa de endereço insuficiente, 400 já foram reenviados para os novos endereços.

Em visita à Presidência do Tribunal de 
justiça da Bahia (TjBA), dia 21/06, o Pre-
sidente da Seccional, Saul Quadros, e o 
Presidente da Comissão de Relações Ins-
titucionais, Sylvio Garcez junior, fizeram a 
entrega ao Desembargador Mário Alberto 
Hirs de relatório contendo as reivindicações 
da OAB-BA que até então não haviam 
sido solucionadas pelo TjBA.

Na oportunidade, os dirigentes da Sec-
cional reforçaram o pedido de solução 
imediata para não transferência do juiza-
do de Brotas, localizado na Avenida ACM, 
para o bairro do IAPI. A entidade já havia 
feito a reivindicação, por meio de dois ofí-
cios encaminhados à Presidência do TjBA, 
nos dias 12 e 18 de junho respectivamente. 

A posição da OAB-BA é que o juiza-
do de Brotas, na Avenida ACM (em fren-
te ao Detran), permaneça onde está, ao 
contrário do que tem sido noticiado sobre 
a possível mudança para o bairro do IAPI. 
Um dos documentos traz ainda, em anexo, 
abaixo-assinado firmado por 303 advoga-
dos, reforçando o pedido. 
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ENTRETENImENTO
TEMPO LIVRE

O advogado trabalhista Maurício de 
Melo Branco é um desses apaixonados. O 
interesse pelo universo tecnológico come-
çou desde a infância por uma influência 
indireta do pai, que é programador. “Meu 
contato com a tecnologia era realizado es-
sencialmente no período de lazer. No entan-
to, é válido destacar que a grande revolução 
é que a tecnologia tenha se convertido para 
uma necessidade profissional. Hoje eu vivo 
e utilizo a tecnologia primordialmente para o 
trabalho”, relata.

Entre os “objetos tecnológicos” que mais 
gosta de usar, ele destaca o fascínio pelos 
smartphones. “Acho incrível ter o mesmo 
conteúdo que o computador me oferece 
dentro do bolso. A versatilidade destes apa-
relhos é tão grande que utilizo tanto para 
entretenimento, como para consultar pro-
cessos. Possuo também um Play Station, 
dedicado aos momentos de lazer, especial-
mente quando recebo os amigos em casa”, 
conta entusiasmado. 

Maurício de Melo Branco aponta que, 
diferentemente do que ocorria há alguns 
anos, tornou-se quase impossível acompa-
nhar tudo que surge como inovação tecno-
lógica. “Se no passado os eletrônicos tinham 
o objetivo de suprir uma necessidade, hoje 
eles criam necessidades que até então não 
tínhamos. Praticamente todas as funciona-
lidades que o celular mais completo criado 
há cinco anos tinha, hoje são supridas pelo 
aparelho mais simples, mas mesmo assim 
desejamos ter o mais completo, que pouco 
usamos em sua plenitude”. 

Este cenário reforça a rapidez com que 
o mercado da tecnologia é comercialmente 
organizado em torno da ideia de obsoles-
cência. Assim, ele acompanha as novida-
des sempre dentro da perspectiva das ne-
cessidades mais imediatas. Além do lazer, 
Maurício de Melo Branco utiliza a tecnologia 
para o trabalho. “O uso de computadores 
para elaboração das petições, por exemplo, 
é indispensável. Os scanners também ga-
nharam espaço na maioria dos escritórios 
de advocacia. Muitos advogados, inclusive, 
já os carregam na pasta. Com eles, os autos 
podem ser copiados sem precisar sair dos 
cartórios, simplificando o acesso e o procedi-
mento”, explica. 

Maurício de Melo Branco

Os tecno-maníacos
A tecnologia é a grande protagonista dos últimos anos e 

mostrou que chegou para ficar. A cada dia chegam novos 
produtos e tendências no mercado, fazendo a cabeça 

dos apaixonados por equipamentos eletrônicos, softwares 
e novidades tecnológicas. Poucos são os que resistem 
e não trocam logo os seus por outros produtos mais 

modernos.

jurídica, inclusive, têm sido um dos focos 
da Comissão de Informática da OAB-BA, 
capitaneada pelo Professor Eurípedes Brito 
Cunha júnior, com o desenvolvimento de 
um trabalho educativo, através de cursos e 
palestras, difundindo na advocacia baiana, 
conceitos relativos ao processo eletrônico, 
como a criptografia assimétrica e a certifi-
cação digital. “Isso possibilita uma transição 
mais tranquila entre o processo físico para 
o digital, assim como uma maior facilidade 
em entender  os diversos sistemas adotados 
pelos tribunais, como Projud, E-SAj, E-DOC, 
e-Proc, entre outros”, explica.

O advogado Thiago Vieira, integrante 
da Comissão de Informática da OAB-BA, 
ressalta que seu fascínio pela tecnologia 
o levou a nutrir uma paixão profunda em 
aprender sobre rádios, telefonia, computa-
dores e redes. “Tive a felicidade de ter um 
pai extremamente preocupado com a edu-
cação dos filhos, o que me proporcionou 
desde cedo o contato com os primeiros 
computadores domésticos comercializados 
no Brasil”, lembra. 

Hoje, com tantas novidades circulando, 
ele aponta a importância do smartphone, 
independentemente da marca e do mode-
lo, por oferecer a possibilidade de ter sempre 
um computador à mão. “Esses aparelhos 
facilitam muito a vida de um advogado em 
atividades como consulta a andamento de 
processos, legislação, acesso a e-mails, có-
pia de processos através da câmera foto-
gráfica, entre outras”. Thiago Vieira costuma 
acompanhar as novidades e se atualizar 
sobre o universo tecnológico através da In-
ternet.

Segundo o advogado, na área do Direito 
existem diversos equipamentos e softwares 
que facilitam o trabalho. “No sistema opera-
cional móvel da Apple utilizo o Bento, que 
é base de dados de processos, também o 
Evernote, para gravar notas de texto, áudio, 
vídeo o imagens, o DropBox, para sincronia 
de arquivos na nuvem, e o Scanner Pro, para 
digitalizar processos através da câmera do 
celular”, indica. já no Linux, ele escreveu um 
software em conjunto com o amigo e cien-
tista da computação Gilmar Santos, que ser-
ve para automatizar a leitura do diário oficial.

As novidades em tecnologia na área 

Thiago Vieira

Processo Judicial Eletrônico – PJe

O Processo judicial Eletrônico hoje é uma realidade já em funcionamento em algu-
mas das esferas da jurisdição. Segundo Maurício de Melo Branco, a tendência é que se 
torne, em pouco tempo, a única forma de tramitação dos processos. “O PjE funciona a 
partir da superação da ideia de que o processo precisa estar em um lugar físico, impres-
so em folhas de papel. Traz vantagens inequívocas, como a possibilidade de acesso da 
ação de qualquer ponto do planeta e a qualquer hora, bastando que o advogado pos-
sua conexão com a internet em um computador à sua disposição”, explica o advogado. 

Através do Pje, um advogado que atua em uma pequena cidade do interior, por 
exemplo, hoje pode consultar os processos no Supremo Tribunal Federal sem que tenha 
de se deslocar a Brasília, atividade impensável até pouco tempo. Sem contar que a 
automatização de alguns procedimentos permite que os advogados e servidores da 
justiça otimizem melhor o tempo, dedicando-se ao trabalho intelectual. A expectativa é 
que, através deste novo mecanismo tecnológico, a tramitação dos processos se torne 
mais ágil. 

Mas, a principal vantagem do PjE é com relação à segurança dos processos. “Embo-
ra seu conteúdo possa ser alterado, é impossível que isso seja feito sem a identificação 
do usuário. Hoje, todo acesso ao processo eletrônico pressupõe a existência do sistema 
de segurança mais eficaz adotado no Brasil, que é o certificado digital. Por estarem em 
um servidor eletrônico, os autos eletrônicos se tornaram mais seguros que os autos em 
meio físico. É impossível que um processo eletrônico seja extraviado, pois existem cópias 
de segurança dos dados que os compõem”, destaca Maurício de Melo Branco.

No entanto, hoje, o Processo judicial Eletrônico ainda está em um período de tran-
sição, em que o passado e o futuro se misturam. Atualmente no judiciário tramitam 
tanto os processos em papel quanto os eletrônicos, mas em pouco tempo, segundo 
o advogado, o judiciário só poderá ser acessado de forma eletrônica - uma exigência 
que envolve tanto a necessidade de celeridade dos processos quanto de segurança, 
demandas que o processo em meio físico não conseguiu suprir.

Endereço: www.csjt.jus.br/pje
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PROGRAmAçãO DE cuRSOS 2012.2  
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

MONOGRAFIA – COMEÇANDO DO ZERO
Professor: Wanderley Ribeiro
Carga Horária: 8h
Período previsto: 25/08 e 01/09
Dia da semana: sábado
Horário: 8:30 às 12:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 90,00 à vista 
                      Estudante: R$ 75,00 à vista

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Professor Coordenador: Rodrigo Moraes
Professores: Rodrigo Moraes, joão Portela, André Pinto, 
                   jaqueline San Galo e Carlos Ricci
Carga Horária: 16h
Período previsto: 15/09 a 06/10
Dia da semana/horário: sábado, das 8:30 às 12:30h. 
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 180,00 (2x) ou R$ 160,00 à vista
                      Estudante: R$ 150,00 (2x) ou R$ 130,00 à vista

DIREITO PENAL ECONÔMICO 
Professora Coordenadora: Ilana Martins 
Professores: Ilana Martins, Fábio Roque, Daniela Portugal, Vinícius 
Assumpção e Adriano Figueiredo
Carga Horária: 27h
Período: 12/09 a 17/10
Dias da semana: segundas e quartas-feiras
Horário: 18:30 às 21:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 295,00 (2x) ou R$ 265,00 à vista
                      Estudante: R$ 245,00 (2x) ou R$ 220,00 à vista

PROCESSO TRIBUTÁRIO
Professor Coordenador: Oscar Mendonça
Professores: Oscar Mendonça, Bruno Nou, Laís Gramacho e Rafael Barbosa
Carga Horária: 30h
Período previsto: 04/09 a 04/10 
Dias da semana: terças e quintas-feiras
Horário: 18:30 às 21:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 330,00 (2x) ou R$ 295,00 à vista 
                      Estudante: R$ 270,00 (2x) ou R$ 240,00 à vista

PRÁTICA TRABALHISTA PARA ESTAGIÁRIO - 
RECURSOS E EXECUÇÃO
Professora: Christianne Gurgel
Carga Horária: 20h 
Período previsto: 14/09 a 19/10
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 14:00 às 18:00h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 220,00 (2x) ou R$ 195,00 à vista
                     Estudante: R$ 180,00 (2x) ou R$ 160,00 à vista

PRÁTICA JURÍDICA E GESTÃO ADVOCATÍCIA 
Professora Coordenadora: Augusta krejci
Professores: Tiago Andrade e Lucas Andrade
Carga Horária: 24h 
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 265,00 (2x) ou R$ 235,00 à vista
                      Estudante: R$ 220,00 (2x) ou R$ 195,00 à vista

Turma 01
Período previsto: 15/09 a 27/10
Dia da semana: sábado
Horário: 8:30 às 12:30h

CÁLCULOS TRABALHISTAS
Professora: Cilene Azevêdo
Carga Horária: 28h
Período previsto: 20/10 a 15/12
Dia da semana: sábado
Horário: 8:30 às 12:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 310,00 (2x) ou R$ 275,00 à vista 
                      Estudante: R$ R$ 250,00 (2x) ou R$ 225,00 à vista

RECURSOS CÍVEIS
Professor: Yuri Ubaldino Rocha Soares
Carga Horária: 12h
Período previsto: 05 a 08/11
Dias da semana: segunda a quinta-feira
Horário: 18:30 às 21:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 130,00 à vista
                     Estudante: R$ 110,00 à vista

DIREITO AMBIENTAL – LEGISLAÇÕES FEDERAL E ESTADUAL
Professor: júlio Cesar de Sá da Rocha
Carga Horária: 20h
Período previsto: 10/11 a 15/12
Dia da semana: sábado
Horário: 8:30 às 12:30h
Investimento: Graduado e/ou Profissional: R$ 220,00 (2x) ou R$ 195,00 à vista
                      Estudante: R$ 180,00 (2x) ou R$ 160,00 à vista

Turma 02
Período previsto: 18/09 a 23/10
Dia da semana: terça-feira
Horário: 14:00 às 18:00h



FALA DOuTOR

Advogados falam sobre o 
mercado de trabalho

Nesta edição que trata da paixão pela Advocacia, a Revista da OAB-BA abriu espaço para que os advogados 
baianos pudessem falar um pouco sobre como se encontra o mercado de trabalho. As opiniões divergem, e boa 
par te delas mostrou que a área anda bastante concorrida. Alguns depoimentos demonstram ainda que a Advo-
cacia oferece variadas possibilidades de atuação aos profissionais, mas que, para ser bem sucedido, é preciso 
que o advogado busque qualificação permanente e esteja sempre atualizado diante das mudanças do Direito. 

Benito Paz Baqueiro Júnior 
OAB-BA nº 18.662 

Eu acredito que o mercado está em plena evo-
lução. O que eu vejo é que os formandos atu-
ais não têm muita aptidão para a Advocacia e 
mais para concursos. Acho que, para nós, que 
atuamos na área (no meu caso, mais na área 
trabalhista), o mercado está em plena evolu-
ção mesmo. Sou muito otimista. Vejo que as 
perspectivas são muito boas, principalmente 
no meu ramo de atuação profissional, porque 
cada vez mais existem as leis trabalhistas e tri-
butárias. Não vejo dificuldade no que virá. Para 
quem está começando, é bom saber que a 
Advocacia vai gerar uma renda que dará para 
suportar o escritório. As ações vão surgindo, 
vão tendo um encaminhamento, e aí vão sur-
gindo novas ações. Eu acredito que o merca-
do é promissor, é preciso que a pessoa tenha 
vontade e determinação e goste de advogar.

Moisés Nascimento de Oliveira 
OAB-BA nº 33.673

O mercado de trabalho para os advogados 
aqui na Bahia infelizmente encontra-se fecha-
do. É preciso ser perseverante. Assim que termi-
nar a graduação, passar no exame da OAB, é 
melhor montar o escritório. Afinal o grande um 
dia foi pequeno e assim é possível se inserir no 
mercado de trabalho. A Advocacia precisa de 
alguns ajustes, sobretudo no atendimento das 
nossas prerrogativas, em que pese Dr. Saul 
(Quadros) tem lutado muito com sua equipe, 
para que as nossas prerrogativas sejam obe-
decidas. Infelizmente, em algumas instituições, 
sobretudo no TjBA, ainda não estão sendo 
respeitadas essas prerrogativas. Eu acho que 
o grande desafio da Advocacia é fazer valer 
todas as suas prerrogativas. Quem começa 
agora precisa fugir um pouco da indústria do 
concurso, estudar sempre porque vamos mor-
rer com livro debaixo do braço. E o livro torna-
-se parte da nossa família. Deve também ter 
um caráter empreendedor e ser perseverante. 
A palavra de ordem é perseverança e amor à 
Advocacia. 

Fátima Brasil
OAB-BA nº 11.490 

O mercado de trabalho anda saturado porque, 
a cada semestre, se formam muitos e muitos 
advogados nessas dezenas de faculdades que 
temos em Salvador. Espero que, de alguma for-
ma, as coisas melhorem para os advogados, 
que haja mais campo de trabalho, mais oportu-
nidade. Para quem está começando, é difícil dar 
uma dica porque todos estão querendo fazer 
concurso, a maioria já não quer mais advogar. 
Para quem quer seguir a Advocacia, tem que ter 
responsabilidade, ser apaixonado pela profis-
são e encarar com seriedade a carreira.

José Jaime Figueiredo Prado
OAB-BA nº 36.250 

Qualquer informação para ajudar o advogado 
jovem sempre é bem-vinda, principalmente 
partindo da própria Ordem que nos ajuda para 
melhor desenvolver um trabalho. O nosso tra-
balho social também tem que ser valorizado e 
essa revista com certeza pode trazer grandes 
benefícios para o advogado jovem. Minha op-
ção é advogar mesmo. Eu gosto e é um desejo 
que eu já tinha quando entrei na faculdade. Po-
de-se descobrir várias oportunidades de acor-
do com estudo, com as atualizações, com as 
reciclagens e vai-se tomando um rumo dentro 
daquilo que esteja sendo mais favorável, naqui-
lo que você está mais propenso a trabalhar. O 
crescimento é grande, sempre vai haver merca-
do e dependendo de como você vai atuar com 
ética, com compromisso, com estudos, com atu-
alizações, há espaço para todos.

Walsanne Lustosa
OAB-BA nº 20.523 

Eu acho que é um mercado amplo, mas atual-
mente não está muito bom, porque  há muitas 
faculdades, falta de preparo dos colegas. Existe 
quantidade mas não tem qualidade. Eu espero 
que melhore e acredito que isso vai acontecer. 
Para quem está começando, é preciso focar 
em uma determinada área e seguir em frente. 
Tem que se especializar, tem que ter sempre 
uma graduação a mais. É preciso estar sempre 
inovando e à frente dos seus colegas.

Cátia Regina da Luz M. Gonçalves
OAB-BA nº 31144

O mercado de trabalho para quem é compe-
tente sempre existe. O grande problema que 
nós enfrentamos hoje, na realidade, é que 
os advogados não conseguem ver os seus 
processos andarem como deveriam. Muitas 
vezes perdemos muito tempo indo ao Fórum, 
no juizado, justamente para fazer os nossos 
processos andarem. Ainda assim advogar 
em Salvador é um bom negócio, tanto para 
o advogado veterano, como para aquele que 
está começando agora. O advogado sempre 
tem que estudar. A perspectiva de um bom 
campo de trabalho existe. Em todas as áreas 
em que os colegas atuam e em que eu atuo, 
ninguém tem reclamado. É preciso estudar 
sempre, pestanejar nunca. O importante é que 
o advogado esteja bem embasado para bus-
car, através das leis, o direito que seu cliente 
merece exercer.

Luis Eduardo Bispo e Santos
OAB-BA nº 30.863

Sabemos que a concorrência é grande. Muitos 
advogados estão se qualificando e há mercado 
de trabalho para quem busca se qualificar sem-
pre. Tenho dois anos advogando. Acredito que 
quem está chegando agora deve buscar, desde 
cedo, qualificação, se organizar, principalmente 
se, de fato, quiser seguir a carreira de advogado. 
Se a pessoa não está organizada e qualificada, 
sempre buscando atualização, conhecimentos, 
ela não conseguirá ir para frente. O importante 
também é sempre buscar estar ao lado de pes-
soas que possam ajudar nessa organização e 
qualificação. É uma carreira boa, às vezes não se 
tem retorno imediato, mas é uma carreira promis-
sora se a pessoa gosta mesmo do que faz.

João Tavares Flores Campos
OAB-BA nº 27.105

O mercado de trabalho está bastante concorrido. 
A quantidade de advogados formados, apesar 
do funil estabelecido pelo exame da OAB, cres-
ce cada vez mais. O número de faculdades é 
bastante grande. Lembro que, na última análise 
que fiz, vi que surgem uma média de dois mil 
advogados com carteira da OAB por semestre, 
então a tendência é que se sobressaiam ape-
nas os profissionais que sejam qualificados; os 
amadores vão ficar pelo caminho. A perspectiva 
sempre é de crescimento. Se você trabalha com 
dedicação, provavelmente você vai prosperar, e 
se tiver a Advocacia como meta exclusiva na 
sua vida profissional. Muitas vezes se tenta conci-
liar a Advocacia com outro meio de sobrevivên-
cia e você termina não dando conta do trabalho. 
A primeira dica que eu dou é estudar, fazer um 
bom estágio durante a faculdade, e começar 
sem ganância. Se imaginar que vai começar a 
advogar e comprar logo um carro bonito e casar, 
vai terminar fazendo algo errado – o que vai do 
caráter de cada um, é claro.  
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NOTícIAS EVENTOS

Inaugurada Sala do 
Advogado na Polícia Federal   

Vice-presidente do cFOAB parabeniza OAB-BA 

compir discute trajetória dos afrodescendentes 
OAB-BA luta contra 
corrupção eleitoral

Presidente da 
Seccional participa de 

lançamento do Instituto 
movimenta Salvador

Empossados três novos membros do TED

O Presidente da Seccional, Saul Quadros, o Vice-presidente, Antônio Menezes, e o 
Secretário-geral adjunto, André Godinho, juntamente com o Superintendente Regional 
da Polícia Federal (PF) da Bahia, César Augusto Toselli, inauguraram, dia 1º de agosto, 
na sede da Polícia Federal em Salvador (água de Meninos), a nova Sala do Advogado 
que servirá aos profissionais que militam no local. Saul Quadros agradeceu a recepção 
de todos e disse estar entusiasmado com a estrutura montada na sede da PF. “Quero 
aproveitar a oportunidade para dar um testemunho: a Ordem não tem nenhum tipo 
de queixa que diz respeito às ações desenvolvidas pela Polícia Federal onde há en-
volvimento de advogados”, destacou. De acordo com o Superintendente da PF, César 
Toselli, a Sala do Advogado será uma ferramenta muito importante e útil para aqueles 
que usufruírem da infraestrutura disponibilizada.

A Diretoria da Seccional recebeu, dia 
19/07, na sede da OAB-BA, a visita do 
Vice-presidente do Conselho Federal da 
Ordem, Alber to de Paula Machado, que 
parabenizou os Diretores pelas ações 
desenvolvidas no tratamento do caso 
do advogado Murilo de Freitas Azeve-
do, que foi agredido, em Santo Amaro, 
pela promotora de justiça Cleide Ramos 
Reis. Conselheiros Seccionais também 
estiveram presentes no encontro. 

A OAB-BA constituiu este mês  a Comissão de Fiscalização 
e Combate à Corrupção Eleitoral. Ela terá a finalidade de rece-
ber denúncias de crime eleitoral e encaminhá-las aos órgãos 
competentes para que sejam judicialmente apuradas.  

O Presidente da OAB-BA, Saul Qua-
dros, participou do evento de criação do 
Instituto Movimenta Salvador, na manhã 
do dia 9.12, no Convento do Carmo (Cen-
tro Histórico). O Movimenta Salvador reu-
niu representantes de entidades para dis-
cutir propostas para a cidade no que se 
refere a políticas estruturantes e ações de 
diversos segmentos que contribuam para 
que a cidade recupere sua autoestima. 
O Instituto está aberto à participação de 
qualquer grupo, independentemente de 
orientação política e religiosa.

Além do Presidente da Seccional, os 
integrantes do Conselho do Movimenta 
Salvador são Walter Pinheiro, presiden-
te da Associação Bahiana de Imprensa 
(ABI), joaquim Nery, da Associação Bra-
sileira de Entretenimento (ABRE) e da As-
sociação dos Blocos de Trio (ABT), josé de 
Freitas Mascarenhas, da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), joão 
Gomes, da Associação Baiana do Mer-
cado Publicitário (ABMP) e diretor da Rede 
Bahia, jorge Portugal, professor e compo-
sitor, entre outros.

Foram empossados, dia 12/07, os três novos membros no 
Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-BA: os advogados 
Maria Augusta Andrade krejci,  Carlos Bruno Campos Rocha 
e Laura Pedreira Drummond Gordilho Carvalho. 

Nova Superintendente do 
Procon-BA visita Seccional
Gracieli Carneiro Leal, a nova Superintendente do Procon na 

Bahia, e o Presidente da OAB-BA, Saul Quadros, examinam a pos-
sibilidade de celebração de parcerias através de convênios que vi-
sem facilitar o atendimento aos consumidores e a defesa de seus 
interesses. A nova Superintendente esteve em visita à OAB-BA na 
tarde do dia 31/07.

A Comissão de Promoção da Igual-
dade Racial da OAB-BA (Compir) promo-
veu, nos dias 2 e 3/08, no auditório da 
Seccional, o Seminário sobre a Trajetória 
da Afrodescendência Brasileira. O evento 
foi aberto ao público. Entre os palestran-
tes, a Superintendente Nacional da Pesca 
e Aquicultura do Estado da Bahia, Silvia 
Cerqueira; a Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da Comunidade Negra 
e Coordenadora do Ceafro, Vilma Reis; e 
a historiadora e Coordenadora da Execu-
tiva Nacional e Estadual do Fórum de Mu-
lheres Negras, janete Suzart. O encerra-
mento foi feito pela Presidente da Compir, 
Eunice Martins Gomes.
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A OAB-BA realizou solenidade de posse, dia 21/06, na 
sede da entidade, do Presidente da Subcomissão de Pro-
teção aos Direitos dos Animais da Seccional, o advogado 
Márcio Vinhas Barreto. A meta inicial da Subcomissão era 
a redação do Regimento Interno, com função primordial 
de ordenar os trabalhos e criar normas procedimentais 
para as atividades que são desempenhadas na proteção 
aos animais e na busca da eficácia dos direitos que por 
lei são a eles atribuídos.

Destaque para os direitos 
de proteção aos animais

Discussão sobre uso e ocupação 
legais do solo de Salvador 

A Seccional participou, como Amicus Curiae, do processo 
de arguição de inconstitucionalidade da LOUOS (Lei do Orde-
namento do Uso e da Ocupação do Solo no Município) da 
Cidade do Salvador. Essa foi a decisão do Tribunal de justiça 
da Bahia (TjBA), aceita pelo relator Des. josé Edivaldo Rocha 
Rotondano, por indicação do Des. Nilson Castelo Branco, que 
ocupa vaga destinada no TjBA aos advogados. A Seccional 
manifestou-se no dia 9 de agosto último. 



OAB
REGIONAIS

A OAB-BA inaugurou, dia 27/07, no-
vas Salas do Advogado, nas comarcas 
de Anagé e Poções. Durante a visita 
às localidades, o Presidente da Seccio-
nal, Saul Quadros, ouviu a opinião de 
advogados sobre a prestação jurisdi-
cional. Em Anagé, o juiz Ricardo Frede-
rico Campos é considerado preparado, 
diligente e trabalhador, e mantém bom 
relacionamento com a categoria.

 Em Poções, a juíza da Vara Crime, 
Ivana Pinto Luz, teve avaliação seme-
lhante. já o juiz da Vara Cível do muni-
cípio, Arlisson Mendonça, dizem os ad-
vogados, está mais voltado à extinção 
dos processos, do que ao julgamento 
de mérito das ações, causando deses-
tímulo nos profissionais que militam na 
referida comarca. Os advogados tam-
bém estão pleiteando a instalação dos 
juizados Cível e Criminal de Poções.

O Presidente da Comissão de Rela-
ções Institucionais da OAB-BA, Sylvio Gar-
cez junior, e a Presidente da Subseção 
de Alagoinhas, Maryella Bastos Gomes, 
estiveram reunidos, no dia 19/07, no TjBA, 
com o Presidente Mário Alberto Hirs. Na 
oportunidade, discutiram a situação em 
que se encontra a prestação jurisdicional 
em Alagoinhas. 

Os representantes da Seccional expu-
seram a situação de sobrecarga em que 
se encontra a única Vara Penal do muni-
cípio. Também foram discutidas soluções 
para os serviços prestados pelo juizado 
Especial Cível e de Defesa do Consumidor 
da cidade e os cartórios extrajudiciais. 

Por meio de ofício, o Tribunal de justiça da Bahia (TjBA) in-
formou a Seccional que o Conselho da Magistratura do TjBA 
autorizou o Regime de Exceção para a Comarca de Dias D’ávila, 
com a designação, por esta Presidência, de juízes de Direito e 
servidores para atuarem naquela Comarca, visando a melhoria 
da prestação jurisdicional. 

Em julho último, O Presidente da Seccional, Saul Quadros, 
entrou em contato com o juiz Assessor do Presidente do Tribu-
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nal de justiça, Cláudio Cesare, quando soube Comarca de Dias 
D’ávila encontrava-se inteiramente paralisada. A juíza Titular da 
Vara Cível, Ailze Botelho Almeida Rodrigues, havia baixado a 
Portaria nº006/2012 – CIV, determinando a suspensão de todos 
os serviços por prazo indeterminado, com exceção do recebi-
mento de petições. A matéria foi denunciada à Seccional pelo 
advogado Antônio César Souza Peláez, que alegou que o judi-
ciário do município encontra-se deficitário. 

Justiça do interior precisa de 
melhorias urgentes 

O Presidente da OAB-BA, Saul Quadros,  reuniu-se, dia  21/05, no Tribunal 
de justiça da Bahia, com o Corregedor das Comarcas do Interior, Desembar-
gador Antonio Pessoa Cardoso. Na ocasião, o Presidente relatou os diversos 
problemas estruturais que presenciou nas visitas que fez ao interior baiano. 
Citou, por exemplo, as dificuldades encontradas nas Comarcas de Capim 
Grosso, jacobina, juazeiro, Bonfim e Vitória da Conquista. O Corregedor pro-
meteu adotar uma série de providências no sentido de melhorar os ser viços 
prestados.




