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São tempos difíceis para a advocacia baiana, estes 
em que o TJ-BA foi considerado o pior tribunal do país 
pelo corregedor nacional do CNJ, ministro Francisco 

Falcão. São muitos os desafios que o advogado encontra 
no desempenho diário de seu trabalho. Mas disse o grande 
Sobral Pinto que advocacia não é profissão para covardes e 
é com esse espírito que a OAB da Bahia vem enfrentando os 
problemas.

Entregamos ao TJ-BA um Diagnóstico do Poder Judiciário 
Estadual e lideramos a criação da Mesa de Articulações, que 
se reúne mensalmente para debater soluções para a crise 
do Judiciário, com representantes dos órgãos, associações e 
sindicatos do Sistema de Justiça.

Estivemos com o advogado do interior em mais de 25.000 
Km de viagens por toda a Bahia. Traçamos plano de reformas 
e aquisições das sedes e já conseguimos comprar a sede 
nova para OAB de Ilhéus. Fizemos o Encontro Sertanejo de 
Advogados em Rio de Contas, o Colégio de Presidentes em 
Conquista e a Reunião do Conselho Pleno em Feira.

Ampliamos a participação da jovem advocacia da Bahia 
criando o Conselho Consultivo dos Jovens Advogados e 
estamos democratizando a OAB a cada dia, fortalecendo 
o Conselho Seccional e o Colégio de Presidentes, abrindo 
as comissões aos queiram atuar, promovendo audiências 
públicas e votação direta para a lista sêxtupla para o 5º 
constitucional, e incrementando a luta por eleições diretas para 
presidente nacional da OAB. 

Colocamos a OAB da Bahia em patamar de respeitabilidade 
no Conselho Federal com a participação de conselheiros e 
de colegas que ocupam posições de destaque no cenário 
nacional.  E fechamos posição em defesa das prerrogativas 
dos advogados, instituindo a Procuradoria Seccional de 
Defesa das Prerrogativas. E os advogados baianos têm 
papel importante nesta luta, fiscalizando e denunciando 
violações aos seus direitos. Juntos, advogados, procuradoria, 
e Comissão de Direitos e Prerrogativas formam o Sistema de 
Defesa das Prerrogativas. Lançamos na internet a campanha 
“Prerrogativas - Direito do Advogado, Garantia do Cidadão”.

Há muito por fazer e estamos só começando. Queremos 
contar com todos nesta jornada em busca de dia melhores 
para a advocacia baiana. Juntos podemos compartilhar 
paixão, coragem e esperança: paixão pela advocacia; 
coragem de lutar por liberdade e igualdade, tábuas da nossa 
vocação, na lição de Rui; e esperança de que nosso trabalho 
não seja em vão! Vamos que vamos!
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Prerrogativas: 
garantia de democracia

A 
história moderna da advocacia é marcada pela 
promulgação da Constituição de 1988. Nela, o ad-
vogado é descrito como “indispensável à adminis-
tração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” Não 
bastante, a Lei 8.906, de 1994, disciplina o exercício da advocacia 
em território nacional. Em seus Arts. 6 e 7, estabelece que não 
há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados 
e membros do Ministério Público, além de elencar os direitos do 
advogado, que se transformaram nas prerrogativas. 

Ainda que amparadas por meio legal, o exercício profissio-
nal nos mostra que tais garantias vêm sendo violadas ao longo 
da história. “Trata-se de uma construção cultural sutil, que nos 
assola há 20 anos e chegou hoje a uma situação que beira o 
insuportável. É preciso esclarecer que não se trata de privilé-
gios. São garantias para que a advocacia possa ser exercida de 

forma ampla, irrestrita e independente e se transforme em um 
compromisso com o usuário final, o cidadão, a sociedade e a 
democracia. Temos o direito e o dever de proteger e resguardar 
a democracia”, defende João Cerqueira Neto, presidente da Co-
missão de Direitos e Prerrogativas da OAB-BA.

A importância do tema pode ser comprovada pelo número 
cada vez maior número de demandas da Comissão. São pe-
didos de providências dos mais variados, que vão desde res-
trições de acesso aos autos até a determinação de honorários 
advocatícios. O desrespeito não se limita à Bahia, mas relatos 
de profissionais de outros estados dão conta de que o cenário 
do Judiciário baiano é preocupante. Ao afirmar – em entrevista 
concedida ao jornal Correio* – que o Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA) desrespeita propositadamente orientações do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), a ministra do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) Eliana Camon corrobora com essa descrição. 

Previstos por lei, os direitos do advogado sofrem vilipêndio no estado. OAB-BA luta para 
mudar esse cenário e garantir o pleno exercício do profissional

Na tentativa de reverter esse cenário 
e valorizar a o papel do advogado na so-
ciedade, a OAB lançou, em julho, a Ca-
ravana das Prerrogativas, um movimento 
nacional para divulgar, defender e salva-
guardar as garantias profissionais essen-
ciais ao exercício da advocacia. A seccio-
nal Bahia também toma providências. A 
atual gestão, além de forte atuação com 
a comissão específica, criou a procura-
doria de direitos e prerrogativas, seguindo 
o modelo da OAB federal. “Se a violação 
ocorrer e a comissão não puder resolver 
a situação por meio do diálogo, a Procu-
radoria será acionada e vai agir primeiro 
na esfera administrativa. Caso a entidade 
competente não tome as medidas cabí-
veis. Se o caso for além, existem as san-
ções penais, pois a violação pode incorrer 
em abuso de poder (crime). E se causar 
prejuízo, também é passível de discuti-la 
na área cível”, esclarece Cerqueira Neto.

A nova estrutura de funcionamento 
vai ao encontro das necessidades apre-
sentadas durante audiência pública reali-
zada em 31 de julho. Na ocasião, diversos 
advogados relataram situações de vili-
pêndio sofridas na atividade advocatícia. 
De um modo geral, ressaltaram a neces-
sidade de se adotar uma estratégia de 
enfrentamento crescente aos desmandos 
do Judiciário baiano e investir na forma-
ção dos jovens profissionais.

Educar para avançar

Em que pese o exame de ordem con-
templar as questões de ética e abordar os 
direitos e prerrogativas dos advogados, 
esse conteúdo não é obrigatório no cur-
rículo mínimo exigido das faculdades de 
Direito pelo Ministério da Educação (MEC). 
Para o advogado, o assunto deveria ser 
tratado na academia, pois o desconhe-
cimento não alcança só jovens profissio-
nais, mas também boa parte dos ope-
radores do sistema jurídico, que derivam 
da cadeia do bacharelado. “Hoje, o juiz, 
o promotor e o delegado têm de passar 
pela academia. Ou seja, é bem possível 
que passem a exercer suas atividades 
sem apreensão do estatuto da Ordem e 
do código de ética e disciplina”, alerta o 
presidente da comissão.

“Trata-se de uma construção cultural sutil, que nos 
assola há 20 anos e chegou hoje a uma situação que 
beira o insuportável. É preciso esclarecer que não se 

trata de privilégios. São garantias para que a advocacia 
possa ser exercida de forma ampla, irrestrita e 

independente e se transforme em um compromisso com 
o usuário final, o cidadão, a sociedade, a democracia.”

João Cerqueira Neto

Compromisso de campanha dessa 
gestão da OAB-BA, a defesa das prerro-
gativas ganhou ainda mais destaque nas 
atividades da Ordem com o lançamen-
to da Campanha “Prerrogativas: direito 
do advogado, garantia do cidadão” (leia 
box). Nela estão previstas diversas ações 
na tentativa de conscientizar advogados, 
magistrados, membros do Ministério Pú-
blico e outras autoridades sobre o que 
são as prerrogativas da advocacia e a 
necessidade de se respeitá-las. Dentre 
elas, figuram atividades junto à comuni-
dade acadêmica. “Estamos terminando 
de formatar o modelo para um cliclo de 
palestras nas faculdades de Direito. Va-
mos acionar a Comissão de Ensino Jurí-
dico para fazer o link entre a Comissão de 
Prerrogativas e as instituições de ensino”, 
adianta Cerqueira Neto.

De acordo com o presidente da Co-
missão, é necessário, em um primeiro 
momento, conscientizar a classe, para 
depois investir na educação daqueles 
que compõem o sistema judiciário e, por 
fim, a sociedade.  Para tanto, também 
está sendo editada uma cartilha, a ser 
distribuída nas universidades e entregue 
junto com o estatuto da OAB e a cartei-
ra de advogado. “A ideia é difundir o co-
nhecimento, de modo que, estando em 
voga o assunto, facilite a compreensão 
e se evitem os abusos”, esclarece. Vale 
ressaltar ainda os esforços da Comissão 
no sentido de garantir o atendimento aos 
advogados in loco.  Em esquema de 
plantão, membros da comissão prestam 
suporte aos profissionais no Fórum Ruy 
Barbosa, cenário dos principais avilta-
mentos de prerrogativas. O ‘posto avan-
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çado’ está funcionando provisoriamente 
no Centro de Atendimento ao Advogado 
(CAD) enquanto a sala de comissões está 
em reforma.

O vice-presidente da Ordem na Bahia, 
Dr. Fabrício de Castro Oliveira, concorda. 
“Nos últimos anos temos visto um inexpli-
cável descaso com as prerrogativas dos 
advogados. A OAB fará todos os esforços 
necessários para estabelecer uma políti-
ca esclarecedora de que as prerrogativas 
não são um benefício para os profissio-
nais do Direito, mas sim uma garantia 
para a sociedade, que exige a presença 
de advogados livres e independentes. Lu-
taremos bravamente para que as prerro-
gativas sejam respeitadas. Para a OAB, 
essa questão é inegociável”, conclui.

Direitos e deveres

A premissa de que as prerrogativas 
não se configuram como ‘vantagens’ ou 
‘privilégios’ deve ser assim entendida pe-
los advogados. E da mesma forma que 
a OAB serve para brigar pelos direitos da 
categoria, atua também com sanções aos 
maus usuários do sistema. “É nosso inte-
resse a retirada dos maus. A própria lei 
que institui os direitos, cria os deveres do 
advogado e o profissional passa a sofrer 
duras penas”, explica Cerqueira Neto ao 
levantar o tema ‘corrupção’ no Judiciário. 

O presidente da Comissão de Prerro-
gativas avalia que a falta de transparên-
cia cria empecilhos para o exercício de 
um direito. Com isso, abre-se um prece-
dente para a execução do ‘jeitinho’, que 
na grande maioria das vezes se converte 
em ambiente propício para a corrupção. 
“O que não é admissível”, salienta.

Segundo o advogado, colegas que 
prezam pela ética e se recusam a corro-
borar com o desrespeito às prerrogativas 
estão desistindo da atividade. “O exercício 
profissional é fantástico, empolgante, mas 
enfrentamos muita dificuldade. Hoje é uma 
tortura ir ao Fórum Ruy Barbosa. Por isso 
não vamos admitir que se negociem direi-
tos garantidos”, conclui Cerqueira Neto. 

“As prerrogativas 
não são um 

benefício para os 
profissionais do 
Direito, mas sim 

uma garantia para 
a sociedade, que 

exige a presença de 
advogados livres e 
independentes”

Fabrício de Castro Oliveira

Prerrogativas: é preciso consciência
No dia 8 de agosto, como parte da programação da semana do 

advogado, a OAB-BA lançou a campanha de comunicação que pre-
tende conscientizar advogados e autoridades do sistema judiciário 
sobre a importância do respeito às prerrogativas. Intitulada “Prerroga-
tivas: Garantia do Advogado, Direito do Cidadão”, a campanha abran-
ge a capital e todas as 31 subseções do interior.

Além de inúmeras peças criadas pelo publicitário André Manta 
para a campanha, foi desenvolvido um hot site (www.oab-ba.com.
br/prerrogativas) que abriga diversas informações acerca do assunto. 
No sítio é possível também fazer o download das artes de bottons, 
adesivos, banners e muito mais.

A OAB entende que, tão importante quanto conhecer os direitos 
e garantias profissionais, é preciso ter uma postura ativa na defesa 
das prerrogativas. Cada advogado pode e deve colaborar com a 
Comissão de Direitos e Prerrogativas e com a Procuradoria de De-
fesa das Prerrogativas da OAB-BA. Agir com firmeza na defesa das 
prerrogativas significa for talecer a inviolabilidade do advogado no 
exercício da função.

OAB
NOTÍCIAS

Mais OAB
na Bahia

Conquista da democracia

Pé na estrada Após uma acirrada disputa pelo 
voto dos advogados que movimentou 
a sociedade civil na noite de 22 de no-
vembro de 2012 foi conhecida a com-
posição da nova diretoria da OAB-BA. 
A agitada campanha contou com o uso 
intenso da internet e mídias sociais e 
culminou com a eleição de Luiz Viana 
Queiroz, da chapa Mais OAB, para a 
presidência da seccional. A votação foi 
realizada em 31 subseções instaladas 
no interior do estado e em 27 seções de 
Salvador. Ao todo, 13.364 advogados 
participaram do pleito. Do total, 5.904 
votaram na chapa Mais OAB, repre-
sentando 44,18% dos votos válidos. O 
grupo “Ação e Ética” contou com 5.453 
votos, (40,80%), enquanto a chapa “Dig-
nidade e Juventude” obteve 1.570 votos 
(11,75%). Brancos somaram 0,67% e nu-
los, 2,6%. Além do presidente Luiz Via-
na, a diretoria eleita é composta pelo 
vice-presidente Fabrício Oliveira, Ilana 
Campos como secretária-geral, Anto-
nio Adonias Bastos como secretário-
-geral adjunto e Jones Rodrigues como 
tesoureiro. Para o Conselho Federal fo-
ram eleitos os titulares André Godinho, 
Fernando Santana e Ruy Medeiros, 
e Fredie Didier, Gaspare Sarraceno e 
Mauricio Vasconcelos como suplentes. 
José Nelis foi eleito para presidir a Cai-
xa de Assistência dos Advogados do 
Estado da Bahia (CAAB).

Em apenas oito meses de mandato - de janeiro a agosto de 2013 -, o pre-
sidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, já percorreu 16.952 Km em viagens de 
trabalho por todo o interior do estado. Participou de eventos, visitou subseções e 
fóruns e ouviu as demandas dos advogados. “Estamos trazendo as demandas 
específicas, o que cada subseção do interior precisa, para definir as priorida-
des”, afirma o advogado. O presidente esteve em Alagoinhas, Barreiras, Bom 
Jesus da Lapa, Feira de Santana, Ilhéus, Ipiaú, Itaberaba, Itamarajú, Jacobina, 
Jequié, Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Porto Seguro, Rio de 
Contas, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e 
Teixeira de Freitas. São tantas viagens que a OAB-BA trocou o antigo Chevrolet 
Captiva que atendia à sede e aos diretores por uma Chevrolet S10 cabine dupla 
com motor a diesel. O veículo, mais econômico, é também mais apropriado à 
estrada. Com cinco lugares e grande capacidade de carga, a S10 faz muitas 
vezes o trabalho de dois veículos, transportando pessoal e também material 
utilizado em eventos nas subseções.

A eleição direta para escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia pelo Quinto Constitucional, em 
julho, reforçou o compromisso histórico da OAB com a democracia. A eleição, que há cerca de dez anos não acontecia, 
assegurou ao advogado a possibilidade de escolher os candidatos da lista sêxtupla, e deu à categoria legitimidade 
representativa. Ao TJ-BA coube indicar os três nomes da lista tríplice (Pedro Barachisio Lisbôa, Custódio Lacerda Brito e 
Roberto Maynard Frank),  e o governador vai escolher o novo desembargador. Que a eleição direta contribua para o forta-
lecimento do sistema judiciário e, consequentemente, para a consolidação da cidadania e da democracia. E fique atento: 
vem aí um novo pleito para outra vaga de desembargador do TJ-BA destinada ao Quinto Constitucional.
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O plebiscito e o Senhor Diretas

OAB-BA no Conselho Federal 

Realizar um plebiscito para consultar a classe sobre 
um sistema de eleição para presidente nacional da OAB 
pelo voto direto federativo. Esta é uma das decisões da 
Carta de Belém, divulgada durante o encerramento do 
Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB, no Pará, 
ocorrido em 17 de maio. Assinado pelos 27 presidentes, o 
documento também reafirma o princípio federativo - um 
voto por estado - na eleição de dirigentes do Conselho 
Federal da OAB (CFOAB). 

Na ocasião, o presidente nacional Marcus Vinicius Fur-
tado saudou o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, 
como o ‘Senhor Diretas’. A homenagem é justificada pelo 
envolvimento de Luiz Viana com as diretas desde 2006, 
quando o jornal “A Tarde” publicou seu artigo “Democratiza-
ção da OAB”. Nele, Viana defendia uma ampla reforma no 
sistema eleitoral da Ordem, com adoção de eleições diretas 
para a presidência nacional. Sua proposta trazia como di-
ferencial a manutenção do voto federativo, uma sugestão 
do jurista Celso Castro, decidido por todos os advogados e 
advogadas de cada estado. O objetivo é manter o equilíbrio 
federativo diante das propostas de eleições diretas simples 
- um advogado, um voto - que favorecem os estados com 
maior número de profissionais. 

Em 2010, já conselheiro federal e presidente da Comis-
são Especial de Direito Eleitoral e Reforma Política da OAB, 
Viana apresentou proposta de resolução ao CFOAB que ins-
tituía as diretas com voto federativo. Sua sugestão foi derro-
tada no órgão, mas ele não se deu por vencido. Em março 
de 2011 apresentou uma segunda proposta, que defendia 
a realização de uma consulta plebiscitária a todos os advo-
gados e advogadas do país, para que a classe decidisse 
sobre a forma de eleição que gostaria de ver implantada na 
OAB. Ao mesmo tempo, lançou na imprensa e na internet a 
campanha “Quero Votar OAB”. Em setembro de 2011, o Co-

légio de Presidentes rejeitou o plebiscito e no mês seguinte 
seria a vez do CFOAB rejeitá-lo. Mas a semente das diretas 
estava plantada. 

A ideia ganhou a adesão de milhares de advogados e 
juristas renomados, como Paulo Bonavides, e mesmo excluí-
da da programação oficial da Conferência Nacional dos Ad-
vogados, em novembro de 2011, em Curitiba, foi defendida 
por vários palestrantes e se alastrou pelo país. A classe dos 
advogados seria finalmente consultada sobre as diretas por 
uma pesquisa Ibope, de março de 2012, que apontou que 
84% dos advogados brasileiros querem votar para presiden-
te nacional. Em março deste ano, já presidindo a OAB-BA, 
Luiz Viana foi indicado por Marcus Vinicius para chefiar a 
Comissão Especial de Revisão do Sistema Eleitoral da OAB. 
Com a aprovação da proposta de plebliscito elaborada pela 
comissão liderada por Viana, o sonho dos advogados de 
eleger seu presidente está próximo de se tornar realidade.

A OAB Bahia está representada no Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil através dos conselheiros federais  
André Luis Guimarães Godinho, Fernando Santana Rocha, José 
Mauricio Vasconcelos Coqueiro, Fredie Souza Didier Júnior, Gas-
pare Saraceno e Ruy Hermann Araújo Medeiros. Os conselhei-
ros cumprem o mandato no triênio 2013/2015.

Atual bancada da Bahia no Conselho Federal: Fernando 
Santana, André Godinho e Gaspare Saraceno

Em atenção à legislação vigente, informamos que as plantas decoradas, as perspectivas, assim como as cores, objetos, móveis e decoração contidos neste material têm fi ns meramente ilustrativos, podendo sofrer alteração de cor, textura, acabamento e 
composição, não integrando o contrato de compra e venda. As informações contidas neste material são meramente ilustrativas, de caráter geral e sem valor contratual. Responsável Técnico: José Braga Campinho Filho CREA 18417 D. Alvará número 16809, 
datado de 13 de setembro de 2011, expedido pela Prefeitura Municipal de Salvador. Registro de Incorporação: nº 02/58.601 da matrícula 58.601 do 6º Ofício de Registro de Imóveis, Salvador-Bahia. Imobiliária responsável pelas vendas: Lopes. CRECI/BA J-1122.

A SEVEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES APRESENTA:

Realização:

w w w . l o p e s . c o m . b r
CRECI/BA nº J-1122

Vendas:

mansaomodestocerqueira.com.br
71 3488.1600

Informações:

VISITE STAND NO LOCAL.

A Seven Construções e Incorporações está trazendo ainda mais
exclusividade para o Caminho das Árvores. Mansão Modesto Cerqueira,

Um 4 quartos diferenciado, com 2 suítes ou 3 suítes com home theater ,
que oferece requinte em cada detalhe, com a SOFISTICAÇÃO

e a infraestrutura DE uma das localizações mais privilegiadas de Salvador.

 Varanda gourmet

Living Espaço Japonês
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Torre única Vagas para visitantes área de lazer completa

Ampla varanda gourmet 136 m2 de área privativa Fachada principal pastilhada

Projeto sofisticado, endereço 
exclusivo e condições irresistíveis.

Bem-vindo ao seu 4/4
no Caminho das Árvores.

A L A M E DA D O S  F L A M B OYA N T S ,  C A M I N H O  DA S  Á RVO R E S .

Piscina com deck molhado

anr 20,6x27,5cm (a seven construcoes).indd   1 21/08/13   16:45
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ANÁLISE JUDICIÁRIO

união por um 
Judiciário melhor

O 
Judiciário baiano tem se 
destacado no cenário na-
cional como um dos mais 
deficientes do país. Carên-

cia de magistrados e servidores, proble-
mas na estrutura física e no aparelha-
mento dos fóruns e a má distribuição de 
juízes entre as comarcas são alguns dos 
fatores que colaboram para a realida-
de negativa. Estas e outras falhas foram 
enumeradas no Diagnóstico do Judiciário 
Baiano. O relatório, produzido pela OAB-
-BA e entregue ao Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia em abril deste ano, fez 
um levantamento de todas as deficiên-
cias do Judiciário, tanto na capital quanto 
no interior do estado. 

O documento foi o ponto de partida 
para a criação da Mesa Permanente 
de Articulações sobre a Justiça Estadu-
al. Proposto pela OAB-BA, a Mesa é um 
espaço de discussões entre representan-
tes das instituições que integram o Poder 
Judiciário na Bahia. O objetivo é debater 
e encontrar soluções conjuntas para a 
resolução dos problemas identificados 
e, dessa forma, colaborar com o aperfei-
çoamento da prestação jurisdicional em 
todo o estado.

Segundo o presidente da OAB-BA, 
Luiz Viana Queiroz, os dois pontos mais 
importantes a serem abordados pela 
Mesa, neste primeiro momento, são a 
questão orçamentária da Justiça baiana 
(problemas relativos ao repasse de recur-
sos do Estado ao Judiciário), e a política 
de pessoal do TJBA. “Já solicitamos infor-
mações ao Tribunal a fim de saber onde 
os juízes estão lotados. O que queremos 
com isto é contribuir para que haja uma 

“Já solicitamos informações ao Tribunal a fim 
de saber onde os juízes estão lotados. O que 
queremos com isto é contribuir para que haja 

uma melhor distribuição dos magistrados entre 
as comarcas”

Luiz Viana Queiroz

Mesa Permanente de Articulação

Mesa Permanente de ArticulaçãoPedro Mascarenhas

melhor distribuição dos magistrados entre 
as comarcas”, explica Queiroz.

Além da OAB, também integram o 
grupo a Associação dos Magistrados da 
Bahia (Amab), a Associação do Ministé-
rio Público do Estado da Bahia (Ampeb), 
a Associação dos Defensores Públicos 
do Estado da Bahia (Adep), o Sindicato 
dos Servidores dos Serviços Auxiliares 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia 
(Sintaj) e o Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sin-
pojud). São instituições diferentes, mas 
que estão reunidas em torno do mesmo 
objetivo. “O diálogo tem sido respeitoso 
e proveitoso, mesmo com as peculiari-
dades e diferenças. Todos têm a inten-
ção de identificar os problemas e encon-
trar soluções”, destaca Queiroz. 

Interior - Assim como a capital, mu-
nicípios das demais regiões baianas tam-
bém são penalizados pelas falhas do Ju-
diciário. Em alguns casos, a situação é até 
pior que em Salvador. Os problemas são 
os mesmos e as principais reclamações 
referem-se à falta de juízes e servidores 
e infraestrutura deficiente nos fóruns. Mas 
também há queixas contra o atendimento 
oferecido nos cartórios e casos de viola-
ção das prerrogativas dos advogados. Em 
Feira de Santana, segundo o presidente 
da subseção local, Pedro Mascarenhas, 
alguns juízes se recusam a receber os ad-
vogados. “São casos isolados, mas acon-
tecem”, critica Mascarenhas.

Na região de Ilhéus, os car tórios, 
que ainda não foram privatizados, são 
os principais causadores de desgaste 

para os advogados e para a população, 
afirma o presidente da subseção, Mar-
cos Flávio Rehm. “As pessoas precisam 
chegar de madrugada para realizar 
serviços simples”, relata. Ele também 
reclama da distribuição dos juízes en-
tre as comarcas. De acordo com Rehm, 
há magistrados que atuam como juízes 
substitutos em comarcas distantes até 
200 km da qual são titulares.

A situação não é melhor no extre-
mo sul da Bahia. Em Teixeira de Freitas, 
principal comarca da região, há apenas 
três Varas para atender as demandas de 
cerca de 150 mil habitantes. Segundo o 
presidente da subseção, Alberto Barbo-
sa, em 2007 a Lei de Organização Judici-
ária aprovou a criação de 14 Varas para 
o município. No entanto, apenas uma foi 
instalada e ainda não possui juiz titular. O 
principal problema na cidade refere-se às 
duas Varas dos Juizados Especiais, ainda 
não implantadas. “As Varas do Sistema 

dos Juizados existem, mas ainda não 
foram instaladas. A OAB cobra do TJBA a 
nomeação de um juiz titular para essas 
Varas”, afirma Barbosa.

Para solucionar os problemas, as sub-
seções do interior também apostam no 
diálogo entre representantes da Justiça. 
As reuniões visam detectar e buscar so-
luções para as dificuldades relatadas. Em 
Feira, Mascarenhas conta que já conver-
sou pessoalmente com o corregedor das 
comarcas do interior, desembargador An-
tonio Pessoa Cardoso, e entregou a ele 
um relatório com as necessidades da re-
gião. Uma das conquistas já alcançadas 
foi a designação de 12 juízes para atuar 
na comarca de Feira de Santana. Esses 
magistrados irão assumir as vagas dei-
xadas por outros 12 que foram retirados 
do município no ano passado. Quanto a 
outros problemas relatados, ainda não 
há resposta da Corte Estadual. “Já ava-
liamos a possibilidade de ir ao Conselho 

Nacional de Justiça para exigir mudanças 
no Poder Judiciário da Bahia”, destacou 
Mascarenhas.

Em setembro, a subseção de Feira 
de Santana e outras instituições mobiliza-
ram a sociedade para participar de uma 
grande caminhada pelas ruas da cidade. 
O objetivo foi chamar a atenção de to-
dos para as necessidades do município e 
buscar soluções.

Em Ilhéus, as reclamações de advo-
gados, juízes e membros da Defensoria 
Pública também foram levadas dire-
tamente ao presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia, desembargador Mario 
Alber to Hirs. Em Teixeira de Freitas, uma 
reunião aber ta a toda a sociedade e 
entidades civis pôs a situação em de-
bate e resultou na elaboração de um 
abaixo-assinado denunciando e reivin-
dicando melhorias. 

Seja na capital ou no interior, as repre-
sentações da OAB Bahia têm participado 
das discussões sobre os problemas identi-
ficados em cada região e se engajado na 
luta pelo progresso. “O sonho de todos nós 
é que o Judiciário funcione a contento para 
que a sociedade e os advogados sejam 
bem atendidos. Através do diálogo perma-
nente, vamos buscar soluções comuns para 
todos”, finaliza Marcos Flávio Rehm.

Marcos Rehm
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70 ANOS CLT

uma senhora 
sempre jovem

CLT completa 70 anos e permanece 
moderna com sua constante mutação

A Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) completou 70 anos. À época de sua 
criação, resultou da necessidade de aco-
modar os interesses de trabalhadores e 
empresários, e com isso reduzir as ten-
sões sociais. Desde 1943, no entanto, so-
freu centenas de modificações, com a in-
corporação de novas garantias, a exemplo 
do 13º salário (1962), do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (1966) e das férias 
remuneradas (1977).

O advogado Cézar Britto lembra que a 
História do Direito guarda relação direta 
com a luta pela efetivação do direito de ser, 
especialmente nas questões relacionadas 
à vida, à dignidade humana, ao direito de 
resistência, ao direito ao trabalho, à autode-
terminação dos povos, dentre outras. Essas 
foram contrapostas ao direito de ter, que 
resultava de um conjunto de normas desti-
nadas a garantir a propriedade das coisas, 
a posse sobre as pessoas humanas e o 
uso dos frutos produzidos por ambos, fun-
damentado na escolha de uma política de 
preservação da supremacia de um grupo 
sobre o outro. 

Britto explica que o conceito de trabalha-
dor como ser destinatário do direito posto, 
a partir do ordenamento jurídico aprovado 
pelo Estado, se torna mais consensual a 
partir do advento da Revolução Industrial. 
“No Brasil, as discussões sobre direitos dos 
trabalhadores e as formas de solução de 
conflitos entre patrões e empregados ti-
veram início com o fim da escravidão, em 
1888”, afirma.

De acordo com o advogado, os dados 
mostram que o direito ao trabalho no Bra-
sil amadureceu com os conflitos sociais, 
avançou no tempo, conquistou espaço, agi-

gantou-se em importância e passou a ser 
detentor de princípios próprios, notadamen-
te quando ganhou densidade jurídica ao 
vestir a roupa legislativa da CLT. “A CLT não 
é estrangeira ou nacional, tampouco filha de 
qualquer teoria ou concessão piedosa de 
determinado grupo econômico. A CLT ape-
nas consolidou os milenares conflitos entre 
o direito de ter e o de ser no mundo do tra-
balho. Daí porque em eterna mutação. Daí 
porque uma legislação inacabada, salvo 
quando revogada a exploração da pessoa 
humana”, ressalta.

A Consolidação, feita a partir do traba-
lho de uma comissão de juristas, trouxe a 
obrigatoriedade do registro em carteira de 
trabalho, que já era existente desde 1932, 
além da organização da Justiça do Trabalho 
(1939) e a maior bandeira de Getúlio Vargas: 
o salário mínimo (1940). Também regula-
mentou o trabalho feminino, a permissão 
de duas horas extras na jornada de traba-
lho diária e a licença-maternidade, que na 
década de 40 era de seis semanas. Cha-
ma a atenção o fato de a CLT ter nascido 
com a contradição de apresentar-se como 
um avanço para a sociedade brasileira, 
mas concebido por um regime autoritário, 
da ditadura do Estado Novo.

Ao longo destas sete décadas, muitos 
ajustes foram efetivados. A Constituição de 
1988, por exemplo, aprovou a jornada se-
manal de 44 horas, a ampliação da licença-
-maternidade para 120 dias, o adicional de 
um terço sobre o salário nas férias, a cria-
ção da licença-paternidade e o pagamento 
de 50% a mais na hora-extra. Nos últimos 
anos novas modificações foram feitas, a 
exemplo da ampliação do aviso-prévio e a 
imposição de restrições ao trabalho infantil.

Domésticos – resgate de uma dívida

Desde a promulgação da Constituição 
de 1988, nenhuma das mudanças realiza-
das na legislação brasileira foi mais repre-
sentativa que a Emenda Constitucional 72, 
que estendeu aos domésticos os direitos 
assegurados aos demais trabalhadores. 
Para muitos, significou o resgate de uma 
dívida. Dados do Ministério do Trabalho 
apontavam em sete milhões o número de 
trabalhadores domésticos no país, sendo 
que, destes, somente um milhão contava 
com a carteira assinada e direitos trabalhis-
tas garantidos.

Em que pese a definição contundente da 
atividade na EC, suas peculiaridades foram 
levadas em conta na hora de se estabelecer 
regras para esta relação tão delicada entre 
patrão e empregado no âmbito doméstico. 
Os principais pontos da proposta do sena-
dor Romero Jucá para sua regulamentação, 
aprovada pelo Senado e em discussão na 
Câmara dos Deputados, tratam das regras 
para cumprimento da jornada de trabalho 
e do pagamento dos encargos trabalhistas 
pelo empregador.

Se aprovado, o texto precisa ser sancio-
nado pela presidente da República para 
passar a valer. A partir da publicação da lei, 
o patrão terá quatro meses para regulari-
zar a situação do empregado doméstico. O 
prazo coincide com o tempo que o governo 
precisa para estabelecer o Super Simples, 
também previsto no projeto. Trata-se da 
possibilidade de pagar todas as contribui-
ções em um único boleto bancário, que 
pode ser retirado na internet.

Em defesa de novos TRFs 

OAB Bahia tem novo portal

10º reunião do Conselho Pleno em Feira

Edital anulado
A criação de quatro novos Tribunais 

Regionais Federais (TRFs) é defendida 
pela OAB-BA, que recebeu com espanto 
a liminar do Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) suspendendo a construção das se-
des em Salvador, Curitiba, Belo Horizon-
te e Manaus. Para o conselheiro federal 
Maurício Vasconcelos, “esses tribunais 
são muito importantes, inclusive para a 
Bahia. Atualmente, o 1º TRF cuida das 
demandas jurídicas federais da Bahia e 
de mais 12 estados e só tem 27 juízes 
para julgar todas as causas”. 

Para demonstrar as dificuldades do 
cidadão baiano em acionar a Justiça 
Federal, Vasconcelos exemplifica: “Se 
alguém for preso preventivamente por 
ordem de um juiz federal de uma das 
Varas na Bahia, o habeas corpus deverá 

Para garantir maior acesso à informação na área do Direito, a OAB-BA lan-
çou novo portal na internet. Depois de seis anos, a seccional apresenta para 
advogados, todo o meio jurídico e público em geral, site com tecnologia mais 
avançada, o Typo3, que oferece uma arquitetura de grande portal de mídia. 
Desenvolvido pela empresa Convergence Works, o novo site da OAB-BA segue 
a mesma linha de sítios como Ibahia e Correio*. Agora, com mais interatividade, 
agilidade, flexibilidade e dinamismo, o portal informa sobre tudo o que está 
acontecendo na OAB-BA e suas subseções, além de informações sobre cursos, 
congressos, notícias do Conselho Federal, da Justiça e da Escola Superior de 
Advocacia Orlando Gomes (ESA/BA), entre outros. Para conhecer o portal, basta 
acessar o endereço: www.oab-ba.org.br.

OAB Bahia realizou no dia 16 de setembro a 10º Sessão Ordinária do seu 
Conselho Pleno na cidade de Feira de Santana. A reunião composta pela pre-
sidência, diretoria e conselheiros da OAB Bahia, conselheiros e o presidente 
da subseção de Feira de Santana Pedro Mascarenhas, aconteceu no Auditório 
Jacarandá no Hotel Ibis. Na pauta, a proposta de alteração do regimento inter-
no referente à competência do órgão especial quanto à corregedoria; proposta 
de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito; projeto de Lei de Proteção à 
Mulher Advogada; competência da Comissão do Meio Ambiente e comissão 
temporária do Quinto Constitucional.

A OAB-BA, através da Comissão 
de Proteção aos Direitos da Mulher, 
manifestou repúdio a itens do edital 
do concurso público da Polícia Civil 
do Estado da Bahia, que violavam 
princípios de igualdade, à privacida-
de, à intimidade, à honra e à imagem 
das pessoas, protegidos pela Consti-
tuição Federal. Os itens em desacordo 
com a legislação dispensavam a en-
trega de exames de colposcopia, ci-
tologia e microflora de candidata que 
comprovassem hímen íntegro com 
apresentação de atestado médico. A 
exigência foi considerada inadmis-
sível por invadir a esfera íntima das 
mulheres candidatas, além de des-
prezar princípios constitucionais. “Os 
itens são abusivos e desarrazoados”, 
disse a presidente da comissão, An-
drea Marques. O caso foi divulgado 
pela mídia nacional, virou chacota e o 
governador Jaques Wagner se mani-
festou pedindo a anulação dos itens 
discriminatórios. Foi, então, publicado 
novo edital do concurso.

ser requerido em Brasília. Isso, além de 
dificultar o livre acesso à justiça, torna 
mais custoso ao homem comum recla-
mar os seus direitos à União. Valendo 
também o contrário”. 
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Advogado valorizado, 
cidadão respeitado 

A luta por remuneração digna é uma das 
principais bandeiras levantadas pela re-
presentação nacional da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. Para garantir melhores 
condições aos profissionais, foi lançada a 
Campanha Nacional pela Dignidade dos 
Honorários, à qual a OAB - BA aderiu. Sob 
o tema “Advogado Valorizado, Cidadão 
Respeitado”, o movimento mobiliza sec-
cionais e subseções de todo o país com 
o objetivo de atuar contra tentativas de 
aviltamento dos valores reservados aos 

advogados e mostrar a importância da 
fixação justa dessa verba para a valori-
zação da atividade profissional.

A campanha vai contribuir com os traba-
lhos da Procuradoria Nacional de Defesa 
das Prerrogativas e Valorização da Advo-
cacia na fiscalização e combate aos ata-
ques contra a dignidade profissional. As 
ações vão contemplar a luta contra a fixa-
ção de remuneração irrisória e a indevida 
compensação de honorários no caso de 

vitória parcial, além de defender o deferi-
mento de cobrança das verbas advocatí-
cias contratuais quando é concedida Jus-
tiça gratuita e na execução provisória, e o 
reconhecimento do direito à remuneração 
à advocacia trabalhista e pública.

Segundo Cláudio Lamachia, vice-pre-
sidente do Conselho Federal, a defesa 
de honorários justos deve fazer parte 
da atuação dos advogados e, por con-
sequência, da OAB. Ele, que também é 

A campanha vai 
contribuir com 
os trabalhos da 
Procuradoria 

Nacional de Defesa 
das Prerrogativas 

e Valorização 
da Advocacia na 

fiscalização e combate 
aos ataques contra a 

dignidade profissional. 

coordenador do grupo de trabalho res-
ponsável pelo desenvolvimento da cam-
panha, afirma que são muitas as queixas 
e relatos de aviltamentos ocorridos em 
todo o Brasil. Para Lamachia, os honorá-
rios são verbas indispensáveis ao sus-
tento do advogado, e a sua fixação em 
valores aviltantes enfraquece o profissio-
nal, constituindo-se num ultraje ao direito 
de defesa do cidadão. “O advogado e 
a advocacia precisam ser fortes, e uma 
boa remuneração é princípio basilar para 
isso”, ressalta.

Respeito ao cidadão 
A remuneração justa não interessa só 
ao advogado. O respeito e a valorização 
pelo trabalho se refletem diretamente na 
sociedade, que terá um profissional mais 
preparado para atuar na defesa dos 
seus interesses. “A quem interessa uma 
advocacia enfraquecida? Certamente não 
ao cidadão”, pontua Lamachia. O vice-
presidente lembra ainda que, além do 
próprio sustento, os advogados precisam 
arcar com os custos de manutenção dos 
escritórios, que são altos. “Com o advento 
do processo eletrônico, um escritório não 
pode abrir mão de equipamentos de 
informática de excelente qualidade, de 
uma internet de banda larga e de um 
bom scanner”, enumera.

Lamachia pontua que os profissionais ne-
cessitam, também, de aperfeiçoamento 
constante, participando de cursos, espe-
cializações, qualificações e congressos, 
para se manterem atualizados e capa-
citados. Dessa forma, com a valorização 
dos honorários, essas necessidades ine-
rentes ao desenvolvimento profissional 
serão atendidas e direitos básicos serão 
resguardados: o da justa remuneração e 
o da defesa qualificada.

Além de ter como coordenador o vice-pre-
sidente da OAB nacional, o grupo de tra-
balho designado para o desenvolvimento 
da campanha no Brasil conta ainda com 
o ouvidor nacional da OAB, José Alberto 
Simonetti (AM); o procurador nacional de 
Defesa das Prerrogativas, conselheiro José 

Cláudio Lamachia

OAB
CAMPANHA NACIONAL DE HONORÁRIOS

OAB lança Campanha Nacional pela Dignidade dos Honorários

Luís Wagner (AP); o presidente da Comis-
são Nacional de Defesa das Prerrogativas, 
conselheiro Leonardo Accioly (PE); e o dire-
tor-geral da Escola Nacional de Advocacia, 
conselheiro Henri Clay Santos Andrade, 
que propôs a Campanha.

Na Bahia, a campanha foi lançada em 
maio, durante o Terceiro Colégio de Sub-
seções, e contou com a presença do 
vice-presidente. Segundo ele, a seccional 

baiana foi uma das maiores defensoras 
dessa mobilização. “É preciso parabeni-
zar a OAB da Bahia, na pessoa do presi-
dente Luiz Viana Queiroz, por ter sido uma 
das primeiras seccionais a se somar à 
campanha nacional, mostrando seu efe-
tivo compromisso com a causa da defesa 
e valorização dos honorários”, destaca 
Lamachia. A seccional baiana, de acordo 
com Queiroz, irá enfrentar diretamente os 
casos de fixação de pagamentos irrisó-
rios.

Ação direta
O foco inicial da campanha será a luta 
pela valorização dos honorários sucum-
benciais, devidos pela parte perdedora 
do processo, e dos honorários contratu-
ais que são pagos pelo cliente quando 
do início do ajuizamento da demanda. 
Em seguida, o Conselho Federal irá rea-
lizar audiências públicas com advogados 
em todo o país para que sejam relatados 
casos de tentativas de aviltamento dos 
honorários.

Lamachia ressalta que o Conselho Fede-
ral dará ampla divulgação de suas ações, 
para que todos os profissionais saibam 
que a Ordem está atenta e trabalhando 
de maneira firme com o objetivo de extin-
guir problemas com a desvalorização das 
verbas devidas aos advogados. “Precisa-
mos, também, conscientizar os profissio-
nais a denunciar e recorrerem sempre à 
OAB quando o seu direito à justa remune-
ração for tolhido”, alerta. 

Para receber as reclamações acerca des-
tes casos foi criada, em março deste ano, 
a Ouvidoria dos Honorários. Sua estru-
tura permite que profissionais de todo o 
Brasil, ao se sentirem prejudicados com a 
fixação de pagamentos irrisórios, apre-
sentem suas reclamações diretamente ao 
Conselho Federal. A partir das denúncias, 
a OAB, através da Procuradoria Nacional 
de Defesa das Prerrogativas, irá oferecer 
todo o apoio necessário ao reclamante. 
“Nos tribunais superiores a atuação é do 
próprio Conselho Federal, que analisará 
o caso e ingressará como assistente na 
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ação”, revela Lamachia. Já nos casos de 
primeiro grau, a Procuradoria encaminha-
rá um parecer à seccional pertinente, que 
irá atuar junto ao tribunal local.

Outras ações
Além da criação da Ouvidoria dos Ho-
norários, o Conselho Federal tem realiza-
do o trabalho de divulgação e expansão 
da campanha durante visitas às seccio-
nais. “Estamos percorrendo todo o país, 
nos reunindo com os advogados nas 
seccionais, estimulando o debate e a 
valorização profissional e, em diversos 
casos, agindo diretamente no foco do 
problema, oficiando os magistrados que 
desvalorizam o trabalho dos colegas”, 
conta Lamachia.

A OAB também tem atuado no Legislati-
vo, buscando, entre outras coisas, a não 

“É preciso parabenizar a OAB da Bahia, na pessoa 
do presidente Luiz Viana Queiroz, por ter sido uma 
das primeiras seccionais a se somarem à campanha 
nacional, mostrando seu efetivo compromisso com 

a causa da defesa e valorização dos honorários”
Cláudio Lamachia

compensação dos honorários sucum-
benciais. A Ordem ainda lança mão dos 
benefícios proporcionados pelas novas 
tecnologias, promovendo a conscientiza-
ção da classe advocatícia por meio de 
campanha nas redes sociais. Atualmen-
te, toda a documentação oficial do Con-

selho Federal é emitida com o selo da 
Campanha pela Dignidade dos Honorá-
rios. O download dessas peças gráficas 
de divulgação e conscientização pode 
ser facilmente realizado em www.prer-
rogativas.org.br e inserido em todas as 
petições.
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Promovido pela OAB-BA em parceria com a CAAB e a subseção de Brumado, 
o Encontro Ser tanejo de Advogados, realizado nos dias 25 a 27 de julho, em Rio 
de Contas, reuniu cerca de 310 advogados de Salvador e do ser tão, além da pre-
sidência, diretores e conselheiros da seccional baiana, do presidente da subseção 
de Brumado, Osvaldo Laranjeira Bastos Júnior, do ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, José de Castro Meira, e de autoridades locais, como o prefeito de Rio de 
Contas, Marcio Farias, e o presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Freitas. 

O evento discutiu temas impor tantes para a advocacia baiana e promoveu 
oficinas de interesse da categoria. Nos três dias de realização foram apresentados 
diversos painéis, oficinas e a conferência do ministro do Conselho Nacional de 
Justiça Jorge Hélio sobre o tema ‘’Caminhos para uma Justiça eficiente’’.

OAB
NOTÍCIAS

Encontro Sertanejo

Marcha por mais Justiça
Prerrogativas 
restabelecidas

Colégio de presidentes 
em Conquista

As prerrogativas dos advogados são 
direitos invioláveis, mas, em muitas cir-
cunstâncias, são ignorados e desrespei-
tados por autoridades judiciárias. Nesse 
sentido, cabe a intervenção da entidade 
de classe para garantir o seu cumpri-
mento. No início deste ano, a juíza An-
dréa Trocolli, titular da 1ª Vara de Justiça 
de Itabuna, abusou do poder ao baixar 
portaria restringido o acesso de advo-
gados à secretaria da 1ª Vara, além de 
ter destratado em audiência a advoga-
da Fabiana Rodrigues Rocha. 

O caso gerou indignação dos advo-
gados da região e, num encontro com 
a participação do presidente da subse-
ção da OAB-BA, Andirlei Nascimento, 
dos conselheiros estaduais da Ordem 
Edmilto Carneiro e Guilherme Scofield, a 
magistrada desculpou-se pessoalmen-
te diante da advogada e disse que iria 
revogar as medidas restritivas ao acesso 
dos advogados. Justiça feita, prerrogati-
vas garantidas, respeito restabelecido.

O presidente da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, o vice-presidente, Fabrício 
Oliveira, o secretário-geral adjunto, Antônio Adonias Bastos, e vários conselheiros 
seccionais participaram no dia 17 de setembro, em Feira de Santana, da Caminha-
da por Mais Justiça, convocada pela subseção local em protesto contra a situação 
do Judiciário no município. O movimento contou com a presença de advogados da 
capital e do interior do estado, estudantes de direito, servidores da Justiça, lideran-
ças políticas e representantes da sociedade civil.

A mobilização teve como objetivo chamar a atenção da sociedade e dos pode-
res públicos sobre a crise no Poder Judiciário, especialmente na comarca de Feira 
de Santana e cidades circunvizinhas, como Ipirá e Conceição do Jacuípe. Durante 
o movimento, diversas reivindicações foram destacadas pelo presidente da OAB 
de Feira, Pedro Mascarenhas, pelo presidente da OAB da Bahia, Luiz Viana, e pelos 
advogados presentes, como a redução na demora das demandas judiciais, a rea-
lização de mais concursos públicos para servidores e juízes, reduzindo o deficit de 
pessoal para atender à população, e melhorias na estrutura do Judiciário.

Nos dias 5 e 6 de setembro, a Ordem 
dos Advogados do Brasil Seção Bahia 
(OAB-BA)  realizou o 3º Colégio de Pre-
sidentes de Subseções da OAB-BA de 
2013 na cidade de Vitória da Conquis-
ta. A reunião aconteceu pela primeira 
vez no interior da Bahia na gestão atu-
al. A mesa composta pelo presidente 
da OAB da Bahia Luiz Viana Queiroz, a 
secretária geral Ilana Campos, o conse-
lheiro federal Mauricio Vasconcelos, o 
diretor da Escola Superior de Advocacia 
Orlando Gomes (ESA/BA) Luiz Augusto 
Coutinho, o presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas João Cerqueira 
Neto e o presidente da subseção de Vi-
tória da Conquista Gutemberg Macedo, 
discutiu problemas e diversas questões 
apontadas pelos presidentes de todas 
as 31 subseções presentes.

4 QUARTOS,  154,52 M2,
ESPAÇO GOURMET E LAZER TOTAL.

A PARTIR DE: 
R$ 950.000,00*

DESCONTO EU QUERO +

R$15.000,00***

1 ANO DE 
CONDOMÍNIO 

GRÁTIS***
OU

E ALÉM DISSO,
NA COMPRA DE UM APARTAMENTO,

VOCÊ ESCOLHE O QUE QUER GANHAR:

R$ 33.000,00**

DESCONTO ADICIONAL

ENTREGA
PREVISTA

SETEMBRO
2013

DESCONTO ADICIONAL

3 SUÍTES, COM 126 M2, VARANDA GOURMET
E LAZER COMPLETO.

A PARTIR DE: 
R$ 704.880,00*

R$ 26.000,00**

DESCONTO EU QUERO +

R$15.000,00***

1 ANO DE 
CONDOMÍNIO 

GRÁTIS***
OUOU

PROJETO DE 
DECORAÇÃO DE

SIDNEY QUINTELA***

OBRAS
INICIADAS

E ALÉM DISSO,
NA COMPRA DE UM APARTAMENTO,

VOCÊ ESCOLHE O QUE QUER GANHAR:

4 SUÍTES, 272 M2, 1 POR ANDAR, 4 VAGAS 
E LAZER EXCLUSIVO.

A PARTIR DE: 
R$ 1.701.000,00*

R$ 68.000,00**

DESCONTO ADICIONAL

DESCONTO EU QUERO +

R$40.000,00***

1 ANO DE 
CONDOMÍNIO 

GRÁTIS***
OUOU

PROJETO DE 
DECORAÇÃO DE

SIDNEY QUINTELA***

OBRAS
INICIADAS

E ALÉM DISSO,
NA COMPRA DE UM APARTAMENTO,

VOCÊ ESCOLHE O QUE QUER GANHAR:

4 SUÍTES, 222 M2, 2 POR ANDAR, 4 VAGAS 
E LAZER SEM IGUAL.

A PARTIR DE: 
R$ 1.485.000,00*

R$ 41.000,00**

DESCONTO ADICIONAL

DESCONTO EU QUERO +

R$20.000,00***

1 ANO DE 
CONDOMÍNIO 

GRÁTIS***
OUOU

PROJETO DE 
DECORAÇÃO DE

SIDNEY QUINTELA***

E ALÉM DISSO,
NA COMPRA DE UM APARTAMENTO,

VOCÊ ESCOLHE O QUE QUER GANHAR:

OBRAS
INICIADAS

*Os preços acima indicados referem-se à tabela do mês de setembro de 2013 para pagamento à vista, estando vinculado às unidades em estoque, podendo sofrer alterações após este período 
sem informação prévia. **Este desconto será aplicado no valor fi nal em cima da tabela vigente no mês. ***Os benefícios estão condicionados à adimplência do cliente e só poderão ser utilizados 
na parcela das chaves ou na entrega do empreendimento. ****As arquitetas são estagiárias de arquitetura treinadas pelo escritório de arquitetura responsável pela criação dos projetos.

Stand aberto de segunda a domingo (estacione grátis no Hotel Mercure)

Empresa Ouro em
Responsabilidade social

Empresa do Ano 
Prêmio Ademi-BA 2013

2201-3000
info@fatorrealty.com.br Espaço Fator: Av. Professor Magalhães Neto, nº 1661, Aquarius.

Incorporação Construção

Visite o Espaço Fator na Magalhães Neto e conheça os decorados de cada um
dos empreendimentos com acompanhamento de arquitetas especializadas****

AQUARIUS.
Um bairro surpreendente, com todo conforto e infraestrutura que você precisa 

para viver com mais requinte e qualidade de vida. E o melhor: perto de tudo.

3/4 e 4/4 com um mundo
de vantagens para você.
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CARREIRA
OAB

Me formei, e agora?
Terminar a faculdade pode parecer o 

fim de uma jornada, mas, na realidade, 
é apenas o começo de uma longa tra-
jetória: a do mercado de trabalho. No 
Direito os desafios são ainda maiores, 
se considerada a necessidade de o ba-
charel passar pelo Exame de Ordem da 
OAB para exercer a profissão de advo-
gado ou de prestar algum concurso pú-
blico na área jurídica. 

Mas o cenário do início de carreira na 
advocacia pode ser diferente. “O advo-
gado precisa ser o melhor, já que esta é 
a área do Direito que exige uma melhor 
preparação do profissional. Ele tem que 
pesquisar referências complementares, 

Jovens advogados são exemplo de sucesso para quem deseja se inserir 
no mercado de trabalho e iniciar carreira na advocacia 

aprofundar os assuntos e buscar seu di-
ferencial”, defendem os advogados Luiz 
Gabriel Batista Neves e Hermes Hilarião 
Teixeira Neto, presidente e diretor de re-
lacionamento com o interior do Conse-
lho Consultivo de Jovens Advogados da 
OAB-BA, respectivamente.

Os dois se conheceram ao ingressa-
rem no curso de Direito da Universidade 
Salvador (Unifacs). Hermes entrou com o 
sonho de ser advogado. Já Luiz Gabriel, 
a paixão pela área criminal levava-o a 
pensar em concurso, até pela questão 
da estabilidade. “Logo Hermes plantou 
em mim essa ideia for te de advogar e 
acabei descobrindo, ainda no segundo 

ano de curso, minha aptidão”, conta o 
jovem advogado. Foi nesta época que 
eles conversaram e decidiram se estru-
turar. Desde então, estudaram o merca-
do, viajaram para congressos e se infor-
maram mais sobre administração.

Na busca por conhecimento, os dois 
passaram a visitar grandes escritórios 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nes-
sa empreitada, tiveram a ajuda de pro-
fessores que acreditavam no projeto da 
dupla. Em alguns vivenciaram a rotina do 
local por uma semana, a dinâmica da 
advocacia. Com isso, criaram uma boa 
rede de contatos, ferramenta de extrema 
importância no início de carreira. 

Na sala de aula também buscaram 
destaque. Em 2007, Hermes foi eleito o 
aluno número um entre todas as turmas 
de Direito da Unifacs. No ano seguin-
te, foi a vez de Luiz Gabriel. “Tudo isso 
conta e fez parte da nossa preparação 
para advogar. Conquistamos respeito e 
confiança profissional entre os colegas e 
professores, que sempre nos indicavam - 
e ainda nos indicam - para trabalhos. Ou 
seja, buscamos excelência acadêmica e 
mais conhecimento jurídico, já prevendo 
as dificuldades”, destaca Hermes.

Para eles, o caminho do concurso é 
muito mais fácil que o da advocacia. 
“Advogar é uma arte e depende de 
muitos fatores, como oportunidades do 
mercado, relacionamento, sem contar 
o gosto por exercer a atividade, que é 
fundamental. E a faculdade é o local 
adequado para formar sua imagem 
profissional”, lembra Luiz Gabriel, ressal-
tando a necessidade de empenho des-
de o início do curso. Para quem ainda 
tem dúvidas durante a graduação, uma 
boa opção é buscar um escritório com 
atuação em sua área de afinidade para 
começar a carreira. 

O escritório

“Planejamos o que queríamos para a 
nossa vida profissional. Durante o curso 
buscamos nossa excelência e, com a 
proximidade da formatura, em 2010, co-
locamos em prática o plano para iniciar 

esta nova etapa”, conta Hermes. Essa 
foi a fórmula desses jovens advogados 
para começar a carreira já com um escri-
tório. Na época, os dois estagiavam com 
profissionais de renome e, cerca de sete 
meses antes do término do curso, pe-
diram afastamento para organizar tudo. 
“Deixamos claro o motivo da nossa sa-
ída e até hoje temos uma relação de 
confiança”, afirma Luiz Gabriel.

A partir daí, estudaram o mercado 
baiano do momento e definiram qual Luiz Gabriel Batista

Luiz Gabriel Batista

Hermes Hilarião 

“Advogar é uma 
arte e depende de 

muitos fatores, como 
oportunidades do 

mercado, relacionamento, 
sem contar o gosto por 

exercer a atividade, 
que é fundamental. E 
a faculdade é o local 

adequado para formar sua 
imagem profissional”

seria a área de atuação de cada um. 
Luiz Gabriel já havia se identificado 
com a área criminal, a mesma do seu 
estágio, e Hermes partiu para o Direito 
Eleitoral. Inicialmente alugaram uma sala 
mobiliada, pronta para uso. “Estudamos 
tanto o mercado que descobrimos esta 
alternativa e optamos por ela, mesmo 
não sendo ainda o que queríamos”, diz 
o criminalista. 

Dois anos depois montaram o próprio 
escritório, com estrutura bem mais ampla 
e em local nobre, a Avenida Tancredo Ne-
ves, localização que desejavam. “Ao olhar 
para trás vemos que é possível ter suces-
so com nossos objetivos, desde que seja 
algo planejado. Percebemos que direcio-
nar o estudo para o que se almeja é o 
melhor caminho”, afirma a dupla.

Hoje, Luiz Gabriel é pós-graduado 
em Ciências Criminais no JusPODIVM e 
está cursando mestrado na UFBA em 
Direito Público, com ênfase em Direito 
Penal. No início de carreira, Hermes fe-
chou contratos com prefeituras do interior 
da Bahia, o que não o impediu de fazer 
pós-graduação em Direito Eleitoral pela 
Fundação César Montes e um curso em 
Brasília coordenado pelo ministro Ricardo 
Lewandowski. Como se não bastasse, 
tornou-se Subprocurador Geral do muni-
cípio de Alagoinhas, além de ter escrito 
muitos ar tigos sobre temas relacionados 
à área eleitoral.  

“Tudo isso fez com que em pouco 
tempo participássemos de operações 
da Policia Federal, em casos de grande 
repercussão em Salvador. Diante desse 
conjunto de circunstâncias, de atuação 
firme e ética, recebemos o convite do Dr. 
Luiz Viana, presidente da OAB-BA, para 
fazermos parte do Conselho Consultivo 
de Jovens Advogados da entidade, o 
que nos orgulha muito”, finalizam.
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Assim como em qualquer outra ativi-
dade, gerir um escritório de advocacia 
é uma tarefa que precisa ser planejada. 
O advogado tem como principal desafio 
não permitir que as demandas adminis-
trativas e gerenciais retirem de seus titu-
lares a capacidade de manter o foco na 
produção jurídica, que é o grande bem 
do negócio. 

Para o advogado Humberto Graziano 
Valverde, membro do conselho estadual 
da OAB-BA e vice-presidente do Centro 
de Estudos de Sociedade de Advogados 
(CESA), o maior desafio é não deixar de 
advogar. “É muito comum se observar a 
saída do advogado da sua atividade fim 
para exercer as atividades meio”, analisa. 
Para vencer o desafio de gerenciar a car-
reira e, ao mesmo tempo, administrar o 
escritório é fundamental distribuir as fun-
ções de forma que a estrutura organiza-
cional seja claramente identificada. 

Com a experiência adquirida como 
advogado associado em um escritório, 
e conhecendo as dificuldades enfrenta-
das por colegas, Dr. Humberto esclarece 
que é natural que um pequeno escritório 
não tenha estrutura financeira ou deman-
da para delegar a terceiros as atividades 
operacionais, como emitir nota fiscal e 
efetuar pagamentos. No entanto, com o 
aumento do volume de negócios, cres-

OAB
GESTÃO

Gestão da Advocacia
Profissional deve planejar a administração de seu 
escritório sem perder o foco na produção jurídica

cem as necessidades administrativas e 
gerenciais. E é nesse momento que se 
nota uma dificuldade de os advogados 
delegarem essas atividades a outros. “O 
titular precisa saber que, ao montar seu 
próprio escritório, deve olhar para sua 
corporação sabendo que está inserido 
em uma estrutura que exige dele fun-
ções previamente delimitadas. Caso ele 
não desenvolva apropriadamente sua 
atribuição, certamente o resultado nega-
tivo chegará”, alerta o advogado.

A forma como vai exercer sua atividade 
também precisa ser definida com cuidado 
e precaução, pois as alternativas impac-
tam diretamente no planejamento e no or-
çamento financeiro mensal. Estes, por sua 
vez, diferem diante da carga tributária, que 
varia se Pessoa Física ou Jurídica.

Além disso, seja como único titular ou 
ligado a uma sociedade de advogados, 
é importante estabelecer os limites de 
atuação, a forma de participação nos 
honorários e os poderes de administra-
ção, pois isto dará uma base sólida ao 
escritório à medida que ele crescer. “In-
dependentemente do porte, se desde o 
início houver um padrão de organização 
gerencial - que pode incluir até manuais 
de procedimentos internos para a utiliza-
ção de sistemas de controle, gerencia-
mento de processos, e sistema financeiro 

-, muitas das rotinas serão mais simples”, 
orienta Dr. Humberto. O advogado ainda 
sugere a utilização de softwares e pro-
gramas desenvolvidos especialmente 
para ajudar em algumas dessas rotinas e 
que podem ser escolhidos diante do perfil 
do escritório e do investimento disponível.

Formação acadêmica
Ainda que existam recursos – técni-

cos ou humanos – que auxiliam na ad-
ministração, o sucesso de um escritório 
também depende da capacidade de o 
advogado se tornar um gestor. Para Dr. 
Humberto, esse talvez seja o principal de-
safio que um jovem profissional precisa 
superar. O conselheiro da OAB/BA afirma 
que a falta de disciplina que dê ao estu-
dante, potencial futuro advogado, noções 
básicas de administração, contabilidade, 
recursos humanos e até marketing, além 
de discorrer sobre a importância dos sis-
temas informatizados de gestão e contro-
le processual, é um fator que dificulta os 
primeiros anos de atividade. “Não esta-
mos pretendendo que as faculdades de 
Direito dediquem relevante parte de sua 
grade curricular à questão técnica, mas 
considero importante que possam dar ao 
futuro advogado ao menos a oportunida-
de de, ainda na faculdade, refletir quanto 
aos desafios na condução de um escritó-
rio de advocacia”, pondera. 



26 27

OAB
REFORMA TRIBUTÁRIA

Vitória na 
reforma tributária

A advocacia soteropolitana ob-
teve uma grande vitória com 
a manutenção do regime de 

tributação das sociedades de advo-
gados. O prefeito ACM Neto acatou a 
proposição apresentada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seção Bahia 
(OAB-BA), pela qual o cálculo do Impos-
to Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) é estimado e fixo. 

Se aprovada a proposta apresen-
tada pela gestão municipal da capital 
baiana originalmente, as sociedades 
uniprofissionais poderiam passar a ser 
tributadas em 5% sobre o faturamen-
to, o que gerou insatisfação. “Conse-
guimos uma redação negociada, o 
que resultou em uma legislação ainda 
mais aprimorada, que inclusive garante 
maior segurança jurídica”, afirmou Os-
car Mendonça, presidente da Comissão 
de Assuntos Tributários e conselheiro da 
OAB-BA. O tributarista destacou o papel 
do presidente Luiz Viana nas negocia-
ções com a Prefeitura. “Quando muitos 
já desejavam protestos, o presidente, de 
imediato, buscou o diálogo com o Exe-
cutivo. Após conversas, sobretudo com 
a Secretaria Municipal da Fazenda, che-
gou-se a um consenso”, ressaltou.

A emenda que modificou o tex-
to original do artigo 87-B do PL 160/13 
foi apresentada na Câmara Municipal 
pelo vereador Edvaldo Brito, que é ad-
vogado tributarista. Após inclusão dos 
parágrafos 5º e 6º e exclusão de inciso, 
manteve-se o regime de alíquota fixa 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) das sociedades unipro-
fissionais. Na versão original, o projeto 
equiparava essas sociedades, cuja tri-
butação é determinada em lei federal, 
às empresariais. A emenda manteve o 
regime para todas as uniprofissionais, 
que podem ser formadas por advoga-
dos, economistas, dentistas, médicos, 
contadores, entre outros profissionais.

Reforma – Após aprovada pela 
maioria no Legislativo, o prefeito ACM 
Neto sancionou, em julho, a reforma tri-
butária, que busca elevar a arrecadação 
do município. Entre as iniciativas para 
tanto, incluiu a criação do Cadastro In-

formativo Municipal  (Cadim), a implan-
tação do programa Nota Salvador e do 
Programa de Parcelamento Incentivado 
(PPI). “A reforma tributária é necessária 
e estabelece novos conceitos em ques-
tões fiscais da cidade. Ela busca elevar 
a base de contribuintes, de modo a me-
lhorar o perfil de arrecadação de Salva-
dor”, informou o presidente do Centro de 
Estudos das Sociedades de Advogados 
(Cesa), Humberto Valverde, que esteve 
presente e acompanhou o processo de 
montagem da reforma.

Para apertar o cerco aos sonegado-
res, o secretário municipal da Fazenda, 
Mauro Ricardo, já assinou ato em que 
obriga as operadoras de cartão de cré-
dito e débito a informar à Prefeitura os 
valores das operações, evitando que 
estabelecimentos comerciais sone-
guem imposto. Também foi decretado 
perdão de dívidas com Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) no valor de até R$ 400, referen-
tes aos exercícios de 2010 a 2012, e de 
aproximadamente 14 mil autônomos 
com ISS e Taxa de Fiscalização de Fun-
cionamento (TFF) em atraso. 

Mesmo aprovado pelos vereadores, 
o prefeito vetou o artigo da reforma tri-
butária que instituía a cobrança de ISS 
para as incorporadoras imobiliárias, o 
que resultará em uma perda de arre-
cadação da ordem de R$ 10 milhões. 
O objetivo do veto, segundo explicou o 
próprio prefeito, foi evitar processos judi-

Oscar Mendonça

Humber to Valverde

ciais e estimular o setor imobiliário, que 
gera emprego e renda na cidade. 

Nota Salvador – Humberto Valver-
de destaca entre os itens da reforma o 
programa Nota Salvador. Através dele, 
o contribuinte que exigir a emissão da 
nota fiscal eletrônica (NFS-e) na contra-
tação de serviços vai obter créditos que 
podem ser resgatados em conta corren-
te ou usados para o pagamento de até 
100% do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana – IPTU, além 
de concorrer a prêmios mensais em di-
nheiro. “Em tese, além de proporcionar 
vantagens, ele estimula o contribuinte a 
ser um fiscal. Ele passa a ser um aliado 
da Prefeitura para a redução da sone-
gação e para o aumento da arrecada-
ção”, elogiou.

O tomador de serviços que exigir a 
nota terá direito a um percentual do ISS 
recolhido, sendo de até 30% quando ele 
for pessoa física, de até 10% quando 
for microempresas (ME) e empresas de 
pequeno porte (EPP) optantes pelo Sim-
ples Nacional, de até 10% para edifícios 
residenciais ou comerciais e de até 5% 
para as pessoas jurídicas substitutas tri-
butárias. Quando o serviço for prestado 
por uma microempresa ou empresas de 
pequeno porte optante pelo Simples, os 
créditos serão calculados com base na 
alíquota de 3% do ISS. 

Polêmica – Com o Cadastro Infor-
mativo Municipal (Cadim) o governo 
municipal unificará todas as informa-
ções relativas às pendências de pes-
soas físicas e jurídicas com o município, 
como débitos em atraso ou ausência 
de prestação de contas, quando exigi-
da em contratos, convênios ou acordos. 
Trata-se de um cadastro de inadimplen-
tes e quem estiver inscrito não poderá 
celebrar convênios, acordos, ajustes ou 
contratos com o município, além de ficar 
impedido de receber valores por parte 
da Prefeitura referentes a convênios ou 
pagamentos. O inadimplente também 
não poderá receber concessão de au-
xílios e subvenções, incentivos fiscais e 
financeiros ou obter alvarás.

Em relação à inadimplência, o item 
mais polêmico é o que condiciona a 
liberação de licenças e alvarás apenas 

para quem estiver em dia com o Fisco 
Municipal. Muitos interpretam os artigos 
nesta direção como inconstitucionais. O 
conselheiro Oscar Mendonça destacou 
a importância da reforma tributária para 
a cidade, mas criticou alguns pontos em 
função da utilização de instrumentos, 
segundo ele, incorretos. Para o advo-
gado, a Prefeitura estabelecer que só 
emitirá licença após o pagamento de 
uma dívida com o município pode ser 
considerada uma “sanção política”, des-
tacando que o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) já teria decisão sobre a questão.

Mendonça ainda observa que não 
houve flexibilidade na diferenciação do 
devedor. “Para um contribuinte que pas-
sa por dificuldade e não tem costume 
em sonegar, a medida pode complicar 
ainda mais a sua vida. Ele não deveria 
ser comparado a sonegadores frequen-
tes, que não pagam por muitos meses 
ou anos o IPTU ou ISS, por exemplo”,  
afirmou.

Humberto Valverde concorda. Para 
ele, negar um alvará ou outra licença 
pode impossibilitar a manutenção da 
atividade empresarial desenvolvida. Ele 
cita como exemplo o caso de uma clí-
nica médica, que pode emitir uma nota 
fiscal e não receber o valor; do próprio 
poder público ou de outro cliente, por 
um bom tempo, o que faz com que ele 
não tenha o recurso para quitar o im-
posto. “Não se pode criticar quando o 
Estado arrecada dentro da legalidade. 
Neste caso, porém, merece uma análise 
melhor”, finalizou.
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oAB ao lado do 
cidadão

Ordem se mobiliza em defesa da liberdade de expressão 
dos movimentos sociais brasileiros

A 
seccional baiana da Or-
dem dos Advogados do 
Brasil foi às ruas, junto com 
a sociedade, e participou 

ativamente da recente onda de protes-
tos que mobilizou todo o Brasil. A OAB, 
por meio da Comissão de Direitos Hu-
manos, colocou-se à disposição dos in-
tegrantes dos movimentos sociais para 
colaborar com o que fosse preciso.

De acordo com o vice-presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB-BA, Eduardo Rodrigues, a preocu-
pação da entidade foi permitir o direi-
to à livre manifestação, que é garantia 
constitucional a todos aqueles que 
participaram do movimento de manei-
ra pacífica. “A Comissão acompanhou 
atentamente o desenrolar das manifes-
tações, sempre com o intuito de permitir 
a liberdade de expressão e na tentativa 
de evitar condutas inadequadas dos 
policiais”, explicou Rodrigues.

Além de acompanhar todos os pro-
testos in loco, a Ordem participou de 
reuniões entre líderes do Movimento 
Passe Livre e representantes dos Gover-
nos municipal e estadual, como sessões 
plenárias na Câmara de Vereadores e 
uma audiência pública na Assembleia 
Legislativa da Bahia. Nessas ocasiões, a 
seccional baiana colaborou com as dis-
cussões, especialmente se dispondo a 
dar suporte jurídico e apontando cami-
nhos legais para as soluções negocia-
das. “Continuamos abertos ao debate, 
participando sempre dessas reuniões, 
desde que sejamos convidados a con-
tribuir”, ressalta Rodrigues.

O trabalho da Comissão envolverá, 
ainda, a investigação quanto aos casos 
de violação dos direitos humanos que 
não foram identificados durante os pro-
testos, mas que ficaram registrados em 
vídeos e fotos. Rodrigues informou que 
representantes do Movimento Passe Li-
vre irão reunir imagens dos protestos e 
entregar para a Comissão de Advoga-
dos Direitos Humanos. A partir da análi-
se do material, a seccional irá tomar as 
providências cabíveis. “A depender do 
que for verificado, podemos até entrar 
com representações junto à Corregedo-

ria da Polícia Militar para que os exces-
sos sejam apurados”, explica Rodrigues.

Para o vice-presidente, os protestos 
passam por três momentos distintos. O 
primeiro momento é de ebulição, quan-
do os protestos são mais intensos. Nes-
sa fase, a OAB acompanhou as ações, 
fiscalizou os poderes públicos, ajudou 
nas negociações e agiu diretamente 
nos casos de prisões ilegais, conseguin-
do a soltura dos cidadãos. Atualmente, 
estamos vivendo o segundo momento, 
marcado pelas discussões entre socie-
dade e governantes, que contam com 
a participação da Ordem. Já o terceiro 
momento, segundo Rodrigues, será ca-
racterizado pela execução das proposi-
ções definidas durante os debates. Ele 
afirma que, quando esse momento che-

gar, a Ordem irá atuar na fiscalização do 
cumprimento das propostas acordadas.

Voluntários - Além da contribuição 
no debate, a OAB criou, provisoriamente, 
a Subcomissão de Advogados Voluntá-
rios, vinculada à Comissão de Direitos 
Humanos, com o objetivo de dar pro-
teção jurídica aos que participaram da 
onda de protestos de modo pacífico. “A 
OAB fez isso em prol do povo baiano”, 
pontua o presidente da Subcomissão, o 
conselheiro seccional Domingo Arjones.

Segundo Arjones, apenas durante 
o período de intensos protestos, mais 
de 50 habeas corpus foram expedi-
dos em favor dos que foram detidos 
ilegalmente. O advogado explica que 
o trabalho ainda não terminou. A Or-
dem continuará prestando assistência 
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jurídica gratuita a mais de 30 cidadãos 
envolvidos nos protestos e que respon-
dem a processo judicial. “Vamos estar 
ao lado deles até que a situação esteja 
resolvida”, garante.

A Subcomissão conta com a atua-
ção permanente de 22 advogados. En-
tretanto, o profissional que queira atuar 
em algum caso específico que se refira 
a envolvidos em manifestações pacífi-
cas pode solicitar autorização à OAB a 
fim de atuar em nome da Ordem. Dessa 
forma, o número de advogados volun-
tários mobilizados em torno da Subco-
missão é ainda maior e abrange não 
apenas a capital do estado, mas tam-
bém municípios do interior.

Arjones, que esteve presente em 
todos os protestos com um grupo de 
advogados, relata a ocorrência de 
momentos críticos, como o confronto 
do dia 22 de junho nos arredores da 

Arena Fonte Nova, enquanto a Sele-
ção Brasileira estava em campo contra 
a Itália. “Naquele dia, alguns policiais 
agiram de forma arbitrária e violenta”, 
relembra. No entanto, a postura poli-
cial mudou depois que a OAB inter-
veio, valorizando o diálogo e colabo-
rando com as negociações.

Para o vice-presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, apesar de ter 
contabilizado alguns casos concretos 
de abuso de autoridade, a Bahia evo-
luiu mais que outros estados no que 
tange à postura em manifestações civis 
de cunho político. Segundo ele, nesses 
casos a Polícia Militar segue protocolos 
de segurança estabelecidos pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) em 
1990. Entretanto, essas regras de ope-
ração não são sempre a melhor opção 
quando se está diante do “calor” das 
ruas. “Mas a polícia baiana já deu um 

grande passo. Conseguimos, mesmo 
em momentos de tensão, negociar e 
evitar mais confrontos”, destaca. 

Em nota, o presidente Luiz Viana 
Queiroz elogiou as manifestações pací-
ficas e ressaltou que “ameaças e agres-
sões contra pessoas ou o patrimônio 
público ou privado por parte daqueles 
que destoam desse movimento pacífi-
co” são inadmissíveis, e os responsáveis 
devem ser identificados e punidos. O 
presidente também elogiou a postura 
da Polícia Militar que, após o diálogo, 
conseguiu evitar confrontos e cumprir 
seu dever dentro do que é estabelecido 
pelo Estado Democrático de Direito.

Imprensa - Em meio aos protestos, 
a OAB-BA se reuniu, no dia 25 de junho, 
com a Associação Baiana de Imprensa 
(ABI) para discutir os casos de agressões 
de policiais contra jornalistas e fotógra-
fos que trabalhavam na cobertura das 

manifestações. A iniciativa reforçou o 
papel da OAB como defensora do direi-
to à liberdade de imprensa. 

Na ocasião, o presidente da Ordem, 
Luiz Viana Queiroz, e o presidente da 
ABI, Walter Pinheiro, emitiram uma nota 
de repúdio à ação violenta da polícia, 
que reprimiu a atividade dos jornalistas 
com palavrões, empurrões e spray de 
pimenta. “A cobertura jornalística das 
manifestações populares que eclodi-
ram no País, inclusive na Bahia e em 
Salvador, é prerrogativa da imprensa, 
que não pode ser sufocada pela ação 
deletéria de policiais despreparados 
à prática democrática”, cita trecho do 
documento. A nota, encaminhada ao 
governador Jaques Wagner, solicitou 
investigação quanto aos excessos e 
pediu atenção do governador para que 
esses atos não se repetissem.

No dia 28, a OAB participou de uma 
audiência pública com os profissionais 
de imprensa que foram vítimas ou teste-
munharam casos de repressão. Partici-
param da audiência, além da OAB e da 
ABI, o Sindicato dos Jornalistas Profissio-
nais do Estado da Estado da Bahia (SIN-
JORBA), o Sindicato dos Trabalhadores 
em Rádio, TV e Publicidade do Estado 
da Bahia (SINTERP) e a Associação dos 
Repórteres Fotográficos e Cinematográ-
ficos do Estado da Bahia (ARFOC/BA). 
Com as informações colhidas, foi elabo-
rado um dossiê que também foi entre-
gue ao governador Jaques Wagner.

Segundo Eduardo Rodrigues, todo o 
esforço da OAB em trabalhar a fim de 
garantir a liberdade de expressão, tanto 
para os manifestantes pacíficos quanto 
para os profissionais da imprensa, mos-
tram o compromisso da entidade como 
defensora dos preceitos instituídos na 
Constituição Federal e dos direitos da 
sociedade. “Décadas atrás vivemos a 
repressão imposta pela ditadura militar. 
Hoje, a Ordem tem um papel importan-
te na defesa do direito de manifestação 
dos pensamentos políticos da popula-
ção, e vamos continuar atuando para 
que o cidadão possa construir uma so-
ciedade mais justa e menos desigual, 
na qual seja garantido o Estado Demo-
crático de Direito”, conclui Rodrigues.
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Atuação democrática
Seccional amplia quadro de comissões temáticas em prol da advocacia e da sociedade

A nova gestão da OAB-BA ampliou, a partir deste ano, 
o número de comissões temáticas. Agora são 23 órgãos de 
assessoramento, que buscam auxiliar a diretoria e o Con-
selho Seccional no cumprimento dos objetivos da entidade. 
Além de tornar a gestão ainda mais democrática, estas co-
missões são ferramentas que possibilitam a participação 
de advogados em projetos e ações de interesse da advoca-
cia e de toda a sociedade, em temas como direito do con-
sumidor, proteção da mulher, direito previdenciário, defesa 
do meio ambiente, direitos humanos, esporte, ensino, trans-
parência, entre tantos outros.

Segundo o coordenador geral das Comissões Perma-
nentes da OAB-BA, Orman Ribeiro dos Santos Filho, logo no 
início da gestão o Conselho aprovou o aumento do número 
das comissões. “Novos temas, mais atuais ou que até mes-
mo não eram prioridades, foram instalados”, afirmou. Cada 
comissão tem uma atuação diferenciada, além de distinta 
forma de funcionamento. O número de integrantes também 
é variável. “Cada presidente tem autonomia para definir o 
formato de suas atividades”, explicou o coordenador geral. 

As ações também podem ser diversas. Além de debater 
assuntos inerentes ao tema proposto, as comissões podem 
participar de discussões abertas na sociedade e também 
desenvolver atividades como palestras e cursos, além de 
atuar na defesa de proposições e projetos de interesse da 
classe e de toda a população.

De acordo com o coordenador, além de acompanhar a 
atuação das comissões, sua função tem como competência 
apoiar atividades de cada uma, implantar e expandir for-
mas de integração entre elas, além de funcionar como elo 
dos grupos com a direção da OAB-BA.

Orman Filho destacou que a Comissão de Direitos e Prer-
rogativas continua sendo a mais demandada, em função das 
recorrentes violações às garantias estabelecidas por lei para o 
bom exercício profissional. (Leia mais na página 06)

Apoio especial
Além da atenção dada às prerrogativas, a nova gestão 

buscou amparar jovens advogados, um compromisso de 
campanha da nova gestão. O que antes funcionava como 
comissão para tratar de assuntos referentes aos profissio-
nais iniciantes passa agora ao status de Conselho Consulti-
vo, com regimento próprio. 

O vice-presidente do Conselho, Marcos Lourenço, desta-
cou a importância do trabalho do grupo, que passa a atuar 
de forma mais ampla na defesa dos profissionais em iní-
cio de carreira, sobretudo aqueles com até cinco anos de 
atuação. O grupo é formado por 36 integrantes, incluindo o 
presidente, o vice e três diretores.

Entre os projetos do Conselho estão a instituição de um 
piso salarial, a anuidade gratuita no primeiro ano de atu-
ação profissional, além do estabelecimento de parcerias 
e convênios. “As propostas serão deliberadas e posterior-
mente apresentadas ao Conselho Pleno”, informou Louren-
ço. Segundo o advogado, o piso salarial é um dos temas 
mais debatidos e já está prevista a realização de uma audi-
ência pública para ampliar a discussão.

“Queremos também nos aproximar das faculdades de 
Direito e apresentar o papel do Conselho”, revelou o vice-
-presidente, que ainda elencou os estagiários como grupo 
a receber apoio do Conselho.

Força feminina
Em poucos meses de funcionamento, a Comissão de Pro-

teção aos Direitos da Mulher também demonstra marcante 
atuação. Lançado no dia 8 de março, em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, o grupo vem participando de 
diversas discussões importantes relativas aos direitos e, so-

bretudo, aos avanços sociais do gênero feminino.
Presidida pela advogada Andrea Marques, a comissão 

busca quebrar paradigmas. A primeira delas é a partici-
pação apenas de mulheres no grupo. “Queremos tirar de-
terminados estigmas de que somente as mulheres devem 
discutir direitos relativos a elas. Estamos tratando de as-
suntos constitucionais, de direitos humanos”, afirmou. Por 
isso, quatro advogados devem ingressar em breve na co-
missão. 

Entre as principais iniciativas adotadas pela comissão 
figura o caso do edital do concurso da Polícia Civil, que in-
cluía um item, dentro do processo de aprovação, que gerava 
constrangimento às candidatas. “Apresentamos uma nota 
de repúdio e o caso teve repercussão nacional. O governa-
dor determinou a suspensão do concurso e a alteração da 
cláusula”, lembrou Andrea. 

Comissões

•	 Comissão Especial de Sistema Prisional e Segurança Pública

•	 Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem

•	 Comissão Especial da Mesa Permanente de Articulações do Sistema 
Judiciário do Estado da Bahia

•	 Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial 

•	 Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB/BA

•	 Comissão de Ensino Jurídico 

•	 Comissão de Estágio e Exame de Ordem 

•	 Comissão de Direitos Humanos

•	 Subcomissão Especial Provisória de Advogados Voluntários

•	 Comissão Especial de Direito Previdenciário

•	 Comissão das Sociedades de Advogados

•	 Comissão de Redivisão dos Limites Fronteiriços da Bahia 

•	 Comissão de Direitos Humanos  

•	 Comissão de Relações Institucionais 

•	 Comissão de Defesa do Meio Ambiente 

•	 Comissão de Esporte  

•	 Comissão de Informática Jurídica 

Além de debater assuntos 
inerentes ao tema proposto, as 
comissões podem participar de 
discussões abertas na sociedade 

e também desenvolver 
atividades como palestras e 

cursos.

Conselho Consultivo dos Jovens Advogados

Comissão da Mulher faz palestra sobre o Estatudo do Nascituro 

Representantes da comissão também têm participado de 
palestras e seminários com discussão de temas como “Inter-
venção do Estado nas relações familiares”, “Lei Maria da Penha” 
e “Estatuto do Nascituro”. O grupo ainda prestou homenagem à 
Dra. Maria Alice Gonzzalez Borges, primeira presidente da Aca-
demia de Letras Jurídicas da Bahia.

Especificamente em relação às profissionais do Direito, a 
comissão apresentará, para análise, projeto que visa a prote-
ção à maternidade da mulher advogada. “A ideia é que haja 
uma suspensão processual no período de licença”, explicou 
Andrea Marques. A proposta será encaminhada ao Conse-
lho Pleno da OAB-BA, que poderá levar o projeto para análise 
da Ordem nacional.

•	 Comissão de Direito Tributário 

•	 Comissão de Estudos Constitucionais 

•	 Comissão Especial de Advocacia Corporativa  

•	 Comissão Especial de Representação em Brasília   

•	 Comissão de Seleção

•	 Comissão de Direitos e Prerrogativas

•	 Comissão de Direito Ambiental   

•	 Comissão de Transparência 

•	 Comissão de Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia

•	 Comissão de Defesa do Consumidor 

•	 Conselho Consultivo dos Jovens Advogados

•	 Comissão de Relações Internacionais

•	 Comissão da Saúde

•	 Comissão de Advocacia Pública

•	 Comissão de Precatórios

•	 Comissão de Defesa do Concurso Público

•	 Comissão Especial de Privatização dos Cartórios Extrajudiciais
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ESPECIAL
Dia do Advogado

Festa dos 
advogados

Happy ordem reuniu centenas de pessoas

Uma mistura de alegria, energia e 
muita diversão marcaram a tarde 
de sábado, 10 de agosto, para 

toda a classe jurídica da Bahia. O dia foi 
reservado para a comemoração do ‘Dia 
do Advogado – 11 de agosto’. Uma grande 
festa no Clube dos Advogados, na Praia 
do Flamengo, reuniu centenas de pessoas, 
entre advogados, estudantes de Direito, 
estagiários, familiares e funcionários da 
Ordem. O evento organizado pela OAB-
BA e CAAB contou com show de Danniel 
Vieira e Alan Santiago, espaço de lazer 
para crianças, sorteio de brindes e 
buffet de churrasco. Estiveram presentes 
o presidente da seccional, Luiz Viana 
Queiroz, o vice-presidente, Fabrício de 
Castro Oliveira, a secretária-geral, Ilana 
Campos, o secretário-adjunto, Adonais 
Aguiar Bastos, e diversos conselheiros.

O Conselho Consultivo dos Jovens Advogados da OAB da 
Bahia realizou na noite do dia 18 de setembro a primeira 
edição do Happy Ordem. A festa que marcou um momento 
de confraternização entre advogados baianos aconteceu 
no Zen Dining & Music, no Rio Vermelho, contou com show 
da banda Duas Medidas e foi inteiramente custeada por 
patrocinadores. O evento foi idealizado pelo presidente do 
Conselho Consultivo dos Jovens Advogados, Luiz Gabriel 
Batista Neves, e reuniu centenas de pessoas. Além dos 
membros do Conselho Consultivo, estiveram presentes 
também o vice-presidente da OAB da Bahia Fabrício 
Oliveira, o conselheiro federal André Godinho, o diretor-geral 
e a vice-diretora da Escola Superior de Advocacia Orlando 
Gomes (ESA-BA), Luiz Augusto Coutinho e Ana Patrícia 
Dantas Leão, além de advogados e estudantes de Direito.
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SEGURANÇA JURÍDICA

Impasse gera
insegurança jurídica

A judicialização do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e 
da Lei de Ordenamento do Uso e da 
Ocupação do Solo (Louos) de Salvador 
tem trazido resultados desanimadores 
para a economia da capital baiana. 
Aprovadas em dezembro pela Câmara 
Municipal de Vereadores, a constitucio-
nalidade das leis foi questionada e, há 
sete meses, o impasse aguarda deci-
são definitiva do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia (TJBA). Enquanto isso, 
dezenas de empreendimentos imobi-
liários, comerciais e industriais vivem a 
insegurança jurídica da capital e, con-
sequentemente, permanecem parados 
à espera de definição ou optam por se 
instalar em outras cidades e estados 
que se mostram mais viáveis.

Em sessão plenária realizada no dia 
24 de julho, os desembargadores do 
Tribunal de Justiça declararam incons-
titucionais Leis 8.378/2012 e 8.379/2012. 
Para os magistrados, são necessários 
mais estudos dos impactos provocados 
para que a proposta possa ser avaliada, 
além do debate com ampla participa-
ção popular.

As leis aprovadas pela Câmara e 
sancionadas pelo então prefeito João 
Henrique foram questionadas na Justi-
ça pelo Ministério Público por apresen-
tarem pontos polêmicos, como a libera-
ção de construções até 50% mais altas 
na orla da cidade. 

Cidade travada - Segundo o presi-
dente da Ademi-BA, Nilson Sarti, o ce-
nário atual em Salvador é marcado por 
obras paralisadas e investimentos adia-
dos, com prejuízo para a geração de 
renda e postos de trabalho e aumento 
do desemprego, que já alcança índice 

Nilson Sar ti

Nilson Sar ti

Marcus Galindo

Marcus Galindo Carlos Alber to Vieira Lima

de 19,1% na capital baiana. Apenas no 
setor de construção civil estima-se que 
a falta de trabalho atinja diretamente 
cerca de 32 mil profissionais. “A suspen-
são de alvarás afeta diretamente a ge-
ração de emprego, causando repercus-
são não apenas no âmbito do setor da 
construção civil, mas em toda a cadeia 
produtiva mobilizada pela atividade”, 
opinou o empresário em artigo divulga-
do na imprensa.

Com a indefinição sobre a nova le-
gislação, não são apenas as construto-
ras e seus trabalhadores que perdem. 

Segundo Sarti, obras importantes para a 
infraestrutura da cidade, que se prepara 
para sediar a Copa do Mundo de 2014, 
estão paradas.

Opinião semelhante tem a Federa-
ção das Indústrias do Estado da Bahia 
(FIEB). Segundo Marcos Galindo, coor-
denador do Conselho de Infraestrutura 
do órgão, o impasse jurídico impede 
o desenvolvimento da cidade e atrasa 
iniciativas de mobilidade urbana que 
são necessidades urgentes da socieda-
de soteropolitana. “O momento é crítico 
justo nesse período em que os investi-
mentos em infraestrutura precisam ser 
realizados”, constata com preocupação.

O Sindicato da Indústria da Constru-
ção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) 
também se mostra apreensivo quanto à 
fragilidade legal gerada pelo impasse. 
Segundo o Sindicato, entre os projetos 
paralisados por falta de licença há duas 
escolas, que deixam de gerar empre-

gos e vagas em sala de aula. “A cida-
de precisa de um marco regulatório. Os 
empresários estão assustados e isso é 
muito ruim”, alerta o presidente da en-
tidade, Carlos Alberto Vieira Lima. Em 
nota, o sindicato alertou também para 
a situação das pequenas e médias 
construtoras. Ao contrário dos grandes 
investidores que têm escolhido outras 
regiões para se instalar e, dessa forma, 
garantido seu crescimento, os peque-
nos empresários não têm capacidade 
econômica para migrar e a única opção 
é aguardar a definição legal em Salva-
dor, mantendo-se estagnados durante 
esse período. 

Modulação - Para superar o em-
pecilho, o Ministério Público Estadual e 
a Prefeitura de Salvador assinaram, em 
maio, um acordo que pede a modula-
ção dos efeitos temporais da declara-
ção de inconstitucionalidade das Leis 
Municipais, com o objetivo de viabilizar 
projetos que garantirão o desenvolvi-
mento da cidade até que a nova legis-
lação seja definida. 

O acordo firma algumas normas a 
serem aplicadas por tempo determina-
do, variável de 3 a 12 meses, a fim de 
garantir a segurança jurídica. Além dis-
so, o documento afirma o compromisso 
da Prefeitura de elaborar novas leis para 
o PDDU e a LOUOS em, no máximo, 180 

dias, realizando, para tanto, debates 
com a sociedade e estudos técnicos 
ambientais.

O documento foi encaminhado 
ao Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia (TJBA) e a expectativa é que 
seja colocado em votação pelos de-
sembargadores dentro de 50 dias. Até 
lá, segundo o MPE, as regras válidas 
para o PDDU são as descritas na Lei 
7400/2008. Já quanto à Louos, aplica-
-se a Lei 8167/2012, mas apenas a par-
te que não foi suspensa pelo TJ-BA na 
sua primeira decisão no processo, vota-
da em junho de 2012. Em substituição à 
parte suspensa, aplicam-se os artigos 
correspondentes na Lei 3377/1984.

Participação popular - Para o pre-
sidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, 
a segurança jurídica é fundamental 
para que os empreendedores possam 
investir, mas a lei não deve atender 
apenas as demandas dos empresários. 
A população deve conhecer e estar de 
acordo com as regras definidas. “A OAB 
espera que o TJ dê prioridade e tem co-

brado que esse impasse seja resolvido 
com celeridade”, afirma.

Para o presidente do Sinduscon, 
o diálogo entre o Poder Legislativo, 
Judiciário, a sociedade e as entidades 
de classe é fundamental para que 
a melhor decisão seja tomada. O 
sindicato defende também que se 
faça algo emergencial que permita 
a continuidade das obras que estão 
paradas. “Apoiamos a modulação 
acordada entre a Prefeitura e o Ministério 
Público”, diz Vieira Lima.

Galindo também defende o deba-
te, e ressalta que é preciso pensar no 
bem-estar coletivo. “Estamos dispostos 
a colaborar, mas é preciso que isso seja 
solucionado logo. Entendemos que as 
novas propostas buscam sanar uma fa-
lha que houve durante a aprovação das 
leis, mas precisamos de uma definição 
rápida para que a cidade volte a cres-
cer”, pontua.

Sarti lembra que, com a segurança 
jurídica restabelecida e o crescimento 
econômico retomado, a arrecadação 
de impostos para o município será am-
pliada e, certamente, isso irá se refle-
tir em benefícios para a população. O 
presidente da Ademi-BA ressalta ainda 
que o crescimento sustentável depen-
de de segurança para que se possa 
pensar a longo prazo.

“A suspensão 
de alvarás afeta 

diretamente 
a geração de 

emprego, causando 
repercussão não 

apenas no âmbito do 
setor da construção 
civil, mas em toda 
a cadeia produtiva 

mobilizada pela 
atividade”

“Estamos dispostos 
a colaborar, mas é 

preciso que isso seja 
solucionado logo. 
Entendemos que 

as novas propostas 
buscam sanar uma 

falha que houve 
durante a aprovação 

das leis, mas 
precisamos de uma 

definição rápida para 
que a cidade volte a 

crescer”
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O governador se dispôs a acompanhar o 
desenrolar de uma sindicância aberta pela 
corregedoria da PM a partir do material 
contido no relatório. Isso já é fruto do 
trabalho conjunto de ABI, Sinjorba e OAB. Nós 
também sentimos que nas manifestações 
posteriores a 22 de junho a PM adotou outra 
postura com a imprensa. Espera-se que 
assim continue.

Revista OAB – Jornalistas e advo-
gados conhecem o convênio?

Walter Pinheiro – Apesar de a assinatura 
do acordo ter sido veiculada na imprensa, 
há muito o que fazer. Os profissionais 
precisam conhecer seu teor e contribuir para 
sua efetividade. A ideia é promovermos 
intercâmbios com o objetivo de fortificar as 
instituições. Com isso, elas estarão prontas 
para estudar e se pronunciar a serviço 
da democracia e do fortalecimento da 
cidadania. 

Revista OAB – O que ele prevê?

Walter Pinheiro – De um modo geral, 
a cooperação mútua entre as entidades 
com destaque para a defesa da plena 
liberdade de imprensa, o direito à 
informação, ao livre exercício profissional 
e à liberdade de informar, assim como o 
exercício da advocacia como indispensável 
à efetivação da Justiça.

Revista OAB – Na prática, isso 
significa...

Walter Pinheiro – Um dos objetivos da 
assinatura do acordo é que a OAB-BA faça 
a defesa de jornalistas que sejam cerceados 
de sua liberdade de trabalho. As entidades 
comungam do princípio da independência 
da imprensa. A sociedade precisa que essa 
prerrogativa seja consolidada em nosso país. 
Do mesmo modo, violações do exercício da 
advocacia também merecem a denúncia 
por parte da mídia. Não existe democracia 
sem justiça e imprensa, como também 

Revista OAB – Por que foi firmado o 
convênio? Qual a sua origem?

Walter Pinheiro – Esse acordo existe há 
mais de 20 anos. As entidades sempre go-
zaram de credibilidade junto à população 
brasileira e sempre estiveram à frente na 
defesa dos valores do Estado Democrático 
de Direito, da liberdade de expressão, dos 
direitos humanos. Com a promulgação da 
Constituição de 1988 - segundo Ulisses Gui-
marães, uma ‘constituição cidadã’ -, ABI e 
OAB assumiram uma posição de relevo na 
defesa desses interesses. A carta magna 
anterior atuava em defesa das instituições e 
o cidadão ficava em segundo plano. A cida-
dania não era caracterizada.

Em se considerando serem entidades ci-
vis com características ‘siamesas’, por seus 
objetivos e forma de atuação em defesa 
da sociedade, nada mais apropriado que 
unirmos forças na proteção desses ideais. 
O protocolo nasceu dentro dessa perspec-
tiva. Hibernou por algum tempo e no ano 
passado, por decisão da gestão de Dr. Saul 
Quadros, ele foi retomado. Com a chega-
da da nova diretoria da OAB, o presidente 
Dr. Luiz Viana entendeu sua importância e 
optou por sua renovação. Parecia estarmos 
prevendo o que aconteceria meses depois... 
Vale lembrar que o Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), 
o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Rádio, Televisão e Publicidade no Estado 
da Bahia (Sinterp) e a Associação de Re-
pórteres Fotográficos e Cinematográficos do 
Estado da Bahia (Arfoc) também integram 
essa parceria.

OAB
ENTREVISTA

Parceria entre siamesas

não existe imprensa sem democracia e 
justiça. De concreto, por exemplo, podemos 
citar a elaboração de relatório sobre a 
atuação da Polícia Militar baiana durante as 
manifestações de rua em junho em relação 
a jornalistas que efetuavam a cobertura 
dos fatos. No documento também constam 
episódios de violação da liberdade de 
imprensa anteriores. Sem falar na presença 
in loco de advogados que acompanharam o 
comportamento da PM, bem como atuaram 
na soltura de cidadãos e jornalistas. Entre 
eles, um fotógrafo que teve imagens 
‘apagadas’ após coerção de policiais.

Revista OAB – O relatório surtiu al-
gum efeito concreto?

Walter Pinheiro - No momento em que 
as instituições governamentais caem no 
descrédito, a sociedade visualiza ABI, OAB 
e até a CNBB como saídas para a solução 
dos conflitos. São entidades acreditadas. E o 
governo tem ciência disso. Tanto que formos 
recebidos por Jaques Wagner rapidamente. 

Em agosto de 2012, por ocasião da Semana do Advogado, um convênio histórico foi renovado. Mais uma vez, OAB-
BA e Associação Baiana de Imprensa (ABI) se uniram em prol do Estado Democrático de Direito e assinaram acordo 
de cooperação que visa, em último instância, a liberdade de expressão. Mais de 20 anos após sua primeira versão, 
Walter Pinheiro, presidente da entidade de jornalistas, destaca a importância da formalização dessa parceria em um 
momento de efervescência social como a que estamos vivendo no país. Nessa entrevista ele chama Ordem e Associação 
de instituições ‘siamesas’, fala do objeto do protocolo firmado e discorre sobre sua atuação nos últimos episódios que 

levaram a população baiana às ruas da capital.

A sociedade precisa 
que essa prerrogativa 
seja consolidada em 

nosso país. Do mesmo 
modo, violações do 

exercício da advocacia 
também merecem a 
denúncia por parte 

da mídia. Não existe 
democracia sem 

justiça e imprensa, 
como também não 

existe imprensa sem 
democracia e justiça.
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os encantos 
do mar

LONGE DO BATENTE
TEMPO LIVRE

Um verdadeiro apaixonado pelo mar, o advogado Ricar-
do Góis conta que seus roteiros marítimos são a melhor pe-
dida quando está longe do batente. A maioria das viagens 
de lazer é feita na companhia prazerosa e indispensável da 
família. “Viajo sempre com minha esposa, Patrícia, e meus 
filhos, Leonardo e Eduardo, de 13 e 7 anos. Apenas nos des-
tinos pensados a dois os pequenos são liberados”, conta. 

Os passeios pela Baía de Todos os Santos, Baía de Aratu 
e Ilha de Tinharé são constantes a bordo da “La Sereníssi-
ma”, a lancha da família. O advogado confessa já estar à 
espera do Verão para colocá-la na água e seguir por algu-
ma de suas rotas preferidas. E mesmo sem o tempo firme 
no mês de agosto, marcou presença, já cativa, na tradicio-
nal regata de Maragogipe, no Recôncavo baiano. 

“O último passeio à Ilha de Tinharé foi fantástico! Foram 
cinco dias navegando e desfrutando do exuberante cenário 
do Morro de São Paulo, Gamboa, Garapuá, piscinas natu-
rais de Moreré, Boipeba e o contorno da ilha pelo Rio do 
Inferno, com direito a saborear as delícias dos bares flutu-
antes no meio do rio, como a ostra gratinada com queijo e 
palmito. Tudo isso na companhia agradabilíssima do ami-
go Victor Baraúna e sua esposa, Luciana”, lembra.

Outro litoral a servir de rota de fuga é o Rio de Janeiro. 
Para o advogado, a mais charmosa das metrópoles praia-
nas. “Também já tive a oportunidade de conhecer o litoral 
da Galícia, na Espanha, além de Bari e Veneza, na Itália. As 
belas paisagens das ilhas gregas são inesquecíveis, em es-
pecial Myconos, que além do magnífico pôr do sol tem um 
delicioso clima de jovialidade e descontração”, elogia. A úl-
tima viagem internacional em busca de atrações marítimas 
foi pela Califórnia, nos EUA, quando fez a rota litorânea San 
Francisco-Los Angeles, onde pôde apreciar a deslumbrante 
paisagem costeira ao longo da Big Sur.

O mar também serve de cenário para a prática do hobby 
da advogada Alice Pereira, que começou a praticar o Stand 
Up Paddle (SUP) em dezembro do ano passado, por incen-
tivo de uma amiga, e não parou mais. “Como ela sabe que 
sempre adorei o mar e sou adepta de atividades físicas, me 
convocou para fazer uma aula, já sabendo que eu iria gos-
tar. Na manhã seguinte estava bem cedinho no Porto da 
Barra, cheia de animação”, revela. Após as primeiras instru-
ções na areia, se aqueceu, alongou e partiu para a prancha! 

O SUP é uma variante do surf na qual o praticante fica 
em pé em uma prancha e usa um remo para se locomo-
ver, se beneficiando também do vento. A modalidade teve 
origem no Havaí e é um misto de exercício físico, liberdade 
para flutuar e contato com a natureza. Para praticar, basta 
ter vontade de subir na prancha e remar. O esporte caiu 
no gosto dos baianos desde o verão passado. Alice Pereira 
conta que a recomendação é de três a cinco aulas, mas 
que fez apenas uma, por falta de tempo. “Ainda assim, os 
muitos anos de ballet e dança me ajudaram, bem como o 
hábito de sempre me exercitar”, pondera.

A advogada se dedica ao Stand Up Paddle em águas 
calmas, já que seu objetivo é a prática de um esporte que 
proporcione, sobretudo, tranquilidade. E a Baía de Todos o 
Santos, especialmente entre o Porto da Barra e o Yacht Clu-
be da Bahia, é perfeita para isso. “Para mim, o SUP é um 
contraponto ao estresse que enfrento no meu dia a dia, que 
envolve atividades do escritório que divido com minha filha 
Fernanda, e de docência, pois leciono as disciplinas de Di-
reito Civil, Direito Processual Civil e Direito Administrativo em 
duas faculdades. É uma rotina exaustiva, porque também 
sou esposa e dona de casa. Nunca é fácil conciliar”, ressalta.

Advogados contam como estão ligados ao mar nas horas vagas, trazendo roteiros de viagem, dicas 
de culinária e sugestão de hobby para fugir da ávida rotina da advocacia.

Sobre a prancha
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LONGE DO BATENTE RECOMENDO

Apesar de exercitar seu hobby em terra firme, a advo-
gada Viviane Aras admite que a culinária foi um ‘divisor 
de águas’ na sua vida. A paixão pelo universo gastronô-
mico aconteceu durante um curso de Elíbia Portela, que 
aborda do trivial à cozinha internacional. “Até então, não 
tinha muito interesse porque pensava que era tudo difí-
cil de fazer”. Ela destaca que, depois dos conhecimentos 
adquiridos nas aulas, passou a sentir-se uma alquimis-
ta na cozinha. “Pego receitas na TV ou internet e inovo 
com ingredientes, incremento com meu toque especial”, 
diz. Segundo a advogada, o maridão, o enteado e os 
amigos adoram ser cobaias dessas experimentações. 
“Com o tempo, ir para a cozinha preparar alguma delícia 
se transformou em um hobby maravilhoso, que me dá 
muito prazer”, acrescenta.

As receitas que vêm do mar fazem parte do portfólio 
da advogada. “Invento cardápios com pratos e bebidas 
que combinam entre si e procuro sempre fazer coisas 
novas”, ressalta. No caderno de receitas já testadas com 
mariscos e frutos do mar já figuram strogonoff de cama-
rão, filé de salmão com alcaparras, peixe no papelote 
ao forno, peixe ao molho branco e camarão na moran-
ga, entre outras iguarias. É dele que sai também a re-
ceita de escondidinho de salmão com banana da terra. 
Aprenda a fazer!

Autor: Roger Martin Du Gard

Gênero: Literatura Estrangeira
Romance

Editora: Globo Livros

“Prêmio Nobel de literatura de 1937, 
ambientado no período que antecede a 
Primeira Guerra Mundial e retratando a 
efervescência social, política e econômi-
ca da época com maestria e argúcia, “Os Thibault” faz uma profunda 
análise filosófica, psicológica e dos valores universais da humanidade. 
Este título, reunido em cinco volumes, marcou um período da minha vida 
e me permitiu alcançar e perceber a sublimidade da arte literária. Li du-
rante dois anos, por empréstimo de um colega e amigo, Nilton Castro, 
que, brincando, só me entregava um volume depois que lesse o anterior”.

Músico: Troy Andrews 
ou ‘Trombone Shorty’

Ano: 2011

Gravadora: Universal

“Passando para os álbuns 
que repetimos várias vezes, 
o gênio do trompete, Troy An-
drews, descoberto por Lenny 

Kravitz ainda jovem, desenvolve em sua usina musical uma verdadeira 
simbiose de gêneros: bebop, funk, R&B, hard rock, hip-hop, soul, smooth 
jazz, brass-bandsongs, blues, ritmos afrocubanos. Seu álbum “For True”, 
confirma seu potencial como compositor, cantor e trompetista, além das 
incursões por outros instrumentos, como teclados, bateria e percussão, 
que tornam a audição ainda mais agradável”.

Endereço: rua 
Carlos Gomes, 4
86 – Dois de Julho

Horário de funcionamento: 
de segunda a sábado, 
das 11h30 às 16h; 
domingos e feriados, d
as 11h30 às 15h

Telefone: (71) 3322-4112

“O Porto Moreira,como é carinhosamente conhecido o Restauran-
te Porto do Moreira, é sem dúvida o local que ainda resgata a antiga 
Bahia, cantada em tantos romances e canções. Reputado como restau-
rante mais antigo de Salvador, foi cenário de livros de Jorge Amado, 
como pode ser aferido nos diversos trechos espalhados pelas paredes 
do restaurante; de filmes, a exemplo do belíssimo curta dedicado ao 
sambista Riachão, e do longa, sobre o Esporte Clube Bahia.Situado no 
centro da cidade, no Largo do Mocambinho, atrás do Mercado de Flores 
da Rua Carlos Gomes, oferece o melhor sarapatel, a insuperável língua 
ao molho, o delicioso carneiro assado com farofa d´água, a sublime 
galinha ao molho pardo e o legítimo miolo à milanesa, entre diversas 
outras iguarias imperdíveis, com destaque para a famosa moqueca de 
carne.Além do cardápio único, merece destaque a presença constante 
dos irmãos Antônio e Francisco, filhos do fundador Moreira, que certifi-
cam a qualidade das receitas, do serviço e da cerveja gelada”.

Ficha Técnica 
Gênero: drama
Censura: 12 anos
Duração: 113 minutos
País: França/Alemanha

“Como já é praxe em Salva-
dor, filmes que não sejam oriun-
dos dos estúdios e das grandes 
distribuidoras de Hollywood, ou 
da Globo Filmes ficam restritos 
à exibição no “circuito de arte” e 
em horários limitados. É o caso 

de Hannah Arendt, dirigido pela cineasta alemã 
Margarethe Von Trotta. O filme, com a atriz Barba-
ra Sukowa no papel principal, focaliza um período 

crucial na trajetória da brilhante pensadora alemã: a polêmica filosófica 
e moral gerada por seu livro “Eichmann em Jerusalém”. Arendt, já reco-
nhecida como escritora e professora nos campos da filosofia e da ciência 
política, aceita documentar o julgamento de Adolf Eichmann, um crimi-
noso nazista, para a revista “The New Yorker”. No decorrer, ela elabora 
o conceito da “Banalidade do Mal” ao considerar Eichmann apenas um 
burocrata servil e não alguém de convicções definidas. O filme objetiva 
o questionamento sobre a natureza do mal, sobre a aceitação da autori-
dade e sobre a responsabilidade pessoal. Ao mesmo tempo, reconstrói 
com habilidade e interpretações marcantes um importante episódio da 
História. Acima de tudo, traz o exemplo de Arendt, sempre respondendo 
com altivez, lógica e grandeza às críticas suscitadas, mostrando que a 
defesa da liberdade de expressão, e de ideias e opiniões, por vezes, é 
um trabalho verdadeiramente heroico e de enormes sacrifícios pessoais”

Escondidinho de salmão com banana da terra
Ingredientes:

- 400g de filé de salmão
- 2 bananas da terra cozidas
- 4 colheres de catupiry
- 1 cubinho de tempero de cebola
- 2 colheres de chá de manteiga.

Modo de preparo:
Derreta a manteiga em uma frigidei-
ra, coloque o salmão e salpique com 
o cubinho de cebola. Refogue bem. 
Desfie o salmão em pedaços menores, 
ajuste o sal (se necessário) e reserve. 
Faça um purê com as bananas e mis-
ture com o catupiry utilizando um garfo.

Arrumação:
Coloque o purê sobre o peixe ou mis-
ture tudo como o tradicional escondi-
dinho de carne.  Para acompanhar, tire 
da geladeira um bom vinho branco 
seco!

Divisor
de águas

Dr. Guido André Araújo 
recomenda “Hannah Arendt”

Dr. Igor Tupinambá recomenda
“For True”

Dr. Claudio Cairo Gonçalves 
indica “os Thibault”

Dra. Ana Paula Gordilho 
recomenda o restaurante 

Porto do Moreira
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ESA
ESPAÇO

Cursos à distância

Cursos presenciais
batem recorde

 Cine ESA no ar Comunicação ampliada

Curso Tribunal do 
Júri foi destaque 
do 1º semestre

A parceria firmada entre a ESA/BA e 
a AASP cresce a cada dia. Hoje, atende 
a 25 subseções do interior do estado. No 
1º semestre, a ESA coordenou cursos na 
AASP com os professores e conselheiros 
da OAB/BA, Drs. Fabiano Pimentel e Or-
man Ribeiro. Os cursos são transmitidos 
para as cidades de Alagoinhas, Barreiras, 
Bom Jesus da Lapa, Brumado, Eunápolis, 
Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, 
Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, 
Jequié, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, 
Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, 
Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de 
Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira 
de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

O crescimento dos cursos da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes 
(ESA-BA) não se limita aos telepresenciais. Os cursos presenciais também bate-
ram recorde de inscritos e de arrecadação entre março e julho. Nesse período, o 
número de alunos cresceu 76% em relação ao segundo semestre de 2012, pas-
sando de 124 alunos para 218 alunos nos meses de março e abril de 2013, com 
destaque para a grande quantidade de profissionais já atuantes. A arrecadação 
com os cursos presenciais no mesmo período foi de R$ 59.980, um crescimento 
de 150% em relação ao segundo semestre do ano passado, quando a ESA-BA 
arrecadou R$ 23.630. O total arrecadado nos cinco meses já supera o montante 
arrecadado durante todo o ano de 2012 (R$ 59.220). “O sucesso dos cursos da 
ESA é atribuído ao trabalho e dedicação da diretoria da escola e da diretoria da 
OAB-BA. Oferecemos ao público o que há de melhor, escolhemos a dedo grandes 
profissionais, grandes nomes da área. Aliado a isso, desenvolvemos uma boa 
divulgação e o resultado pode ser conferido na grande procura e nas salas de 
aulas cheias”, afirma o advogado Luiz Coutinho, diretor da ESA. 

Considerando que o advogado 
deve estar sempre atento aos temas 
que emergem na sociedade contem-
porânea, a ESA/BA, de forma pionei-
ra no estado, oferece aos advogados 
baianos uma importante ferramenta 
capaz de gerar reflexões e debates, 
além de um momento de lazer: o ci-
nema. A escola lançou, no dia 16 de 
agosto, o projeto Cine ESA. A ideia é 
suscitar discussões jurídicas a partir da 
exibição de filmes que, de alguma ma-
neira, abordem temas cuja compreen-
são perpasse o Direito.

Buscando melhor atender as necessidades 
dos profissionais do Direito, ampliar a comunica-
ção e aprimorar os seus conhecimentos, a ESA/
BA, que já é referência com os cursos oferecidos 
para advogados, estudantes e todo o meio jurí-
dico, inova a sua programação com o “Curso de 
idiomas”. Todo o segmento do Direito vai contar 
com cursos de inglês, italiano, espanhol e man-
darim ministrados por especialistas. Com carga 
horária total de 360 horas, 45 horas por módulo, 
os cursos são realizados em parceria com a Asso-
ciação dos Ex-Alunos da Universidade do Estado 
da Bahia (Unex). Os cursos de inglês e italiano se-
rão ministrados às segundas e quartas e os de 
espanhol e mandarim às terças e quintas.

Dicas de como se portar nos tribu-
nais, qual a melhor postura a ser usa-
da, qual a linguagem correta, como 
funciona a atuação do Ministério Públi-
co e quais os princípios constitucionais 
do Júri. Esses e outros assuntos fizeram 
parte do curso ‘Tribunal do Júri’, ofere-
cido pela ESA-BA e sucesso entre os 
advogados e estudantes de Direito. As 
aulas que começaram no dia 6 de abril 
e encerraram em 3 de agosto foram 
ministradas por diversos especialistas 
da área, como Edson O’dwyer, Jackson 
Azevedo, Edmundo Reis, João Melo 
Cruz, Luiz Coutinho, Milton Jordão, Fá-
bio Basílio de Carvalho, Marcos Mello, 
Mauricio Vasconcelos, Moacir Pitta 
Lima, Pedro Barroso, Raul Barreto, Raul 
Palmeira e Tilson Santana.

Diretores da ESA, Ana Patrícia e Luiz Coutinho
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O dia do advogado é co-
memorado no dia 11 de 
agosto, mas a CAAB ho-
menageou os advogados 

durante toda a semana, conforme 
tradição.  Entre os dias 03 e 09 de 
agosto, os advogados foram presen-
teados com diversos serviços gratui-
tos de saúde, beleza e bem-estar, que 
foram realizados no CCJM, ABAT e 
sede da CAAB (Nazaré). A semana 
contou com a colaboração dos par-
ceiros do Cartão CAAB, que apro-
veitaram a oportunidade para presti-
giar os advogados através dos seus 
produtos e serviços. 
A inauguração do clube de corrida 
da CAAB marcou o primeiro dia da 
semana. O evento foi realizado no 

A Caixa de Assistência dos 
Advogados da Bahia lan-
çou uma nova edição do 
guia de parceiros. São 

mais de 800 empresas e prestadores 
de serviços que oferecem vantagens 
e descontos exclusivos para os asso-
ciados CAAB na capital e interior do 
estado. A rede credenciada é diver-
sificada, abrangendo hotéis, conces-
sionárias de veículos, escolas, cursos 
de idiomas, faculdades, farmácias, 
clínicas médicas, consultórios odon-
tológicos, academias, gráficas, sa-
lões de beleza, lojas de roupas, res-

Monte Pascoal Praia Hotel (Barra), 
com a entrega dos kits esportivos 
dos participantes. No sábado (10) foi 
realizada no Clube dos Advogados 
(Praia do Flamengo), a grande fes-
ta de encerramento. O evento reuniu 
centenas de pessoas, entre advoga-
dos, estagiários, familiares e demais 
membros da área.  O show foi co-
mandado pelos artistas Danniel Viei-
ra e Alan Santiago, que garantiram a 
alegria da festa. Além de muita mú-
sica e descontração, o evento tam-
bém ofereceu serviço de animação 
para as crianças e sorteio de brindes 
para os advogados.

Semana do Advogado 2013 
foi um sucesso

taurantes, entre outros.
O guia virtual está sendo constante-
mente atualizado com as novas par-
cerias. O link para visualização do 
material foi enviado para o email dos 
associados e também está disponível 
no site da CAAB. Os advogados que 
ainda não tenham recebido o guia, 
podem solicitar através do email: 
coordenacao@caab.org.br
Para mais informações, ligue:
(71) 3327-8772

Solicite o seu Guia virtual de 
parceiros do Cartão CAAB

Projeto Cultura 
CAAB beneficia 
advogados

Além de cuidar da saúde e do de-
senvolvimento profissional da classe 
advocatícia da Bahia, a CAAB tam-
bém está realizando parceria com es-
tabelecimentos de cunho cultural. O 
objetivo desta parceria é incentivar 
a participação da classe em eventos 
artísticos e culturais que acontecem 
em Salvador e no interior do estado.
Através do Projeto Cultura CAAB, 
os advogados e estagiários de direito 
possuem acesso a descontos e preços 
diferenciados em diversas peças tea-
trais, cinemas, eventos e shows mu-
sicais que ocorrem em suas cidades. 
Todas as novidades do projeto e par-
cerias estão sendo divulgadas no site 
da CAAB. Para mais informações: 

(71) 3327-8782/ www.caab.org.br.
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Só a parceria da CAAB com a Qualicorp proporciona 
acesso aos melhores planos de saúde, com inúmeras 
vantagens para você, Advogado.

Menor preço: em comparação a produtos similares no mercado de planos de saúde individuais (tabela de agosto/2013). ¹ De acordo com a disponibilidade da rede médica da operadora escolhida e do plano 
contratado. ² Conforme condições contratuais. A disponibilidade e as características desse benefício especial podem variar conforme a operadora escolhida e o plano contratado.

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. Os preços e a rede estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras, respeitadas as disposições 
contratuais e legais (Lei no 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Setembro/2013.

• Os hospitais e clínicas mais conceituadas do País1

• Os mais modernos laboratórios1

• Livre escolha de prestadores médico-hospitalares com reembolso2

Com os melhores planos, você irá contar com:

0800 799 3003
De segunda a sexta, das 9 às 21h, e aos sábados, das 10 às 16h. 

www.economizecomaqualicorp.com.br
Ligue e conf ira:

Advogado: o que você está esperando para ter acesso  
ao melhor da medicina pelo menor preço?

SulAmérica:
ANS nº  417173

Qualicorp
Adm. de :Benefícios 

ANS nº  403911
Golden Cross :

ANS nº  00.070-1
Seguros Unimed :

ANS nº  005711
Bradesco Saúde :
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