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A Justiça baiana atravessa sua maior crise em 30 anos. 

Marchamos por um Judiciário melhor em várias cida-
des do interior. Apresentamos ao novo presidente do TJ-
-BA proposta de Pacto pela Legalidade visando melhoria 
da prestação jurisdicional, combate à corrupção no Judi-
ciário e fim das violações às prerrogativas. Sem abdicar 
da postura crítica, esperamos que a disposição para o 
diálogo do desembargador Eserval Rocha, e as medidas 
moralizadoras que adotou, signifiquem o início do comba-
te efetivo à crise. Se for debelada, saberemos aplaudir; se 
não, saberemos exigir.

Seguimos na defesa intransigente das prerrogativas e 
entregamos ao CNJ relatório minucioso. Cobramos da SSP 
punição aos assassinos do advogado Urbano Junior e 
diante da inércia policial iremos à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos.

Realizamos a 2ª consulta para a lista sêxtupla para de-
sembargador do TJ-BA com voto direto da classe. E conquis-
tamos férias na Justiça do Trabalho. Promovemos cursos 
de PJe e criticamos, lealmente, a implantação do sistema, 
apontando problemas e soluções. 

Mantivemos a anuidade entre as mais baixas do país e 
implementamos descontos progressivos para jovens advo-
gados. Tivemos aumento de mais de 20% nos pagamentos 
em cota única em 2014, numa demonstração de confiança 
da classe nesta gestão. Fechamos 2013 com saldo anual 
superior a R$ 2 mi. Com recursos próprios, faremos o maior 
programa de obras nas sedes de subseções já visto.

Exercemos o papel constitucional de defender a socie-
dade. O Conselho Seccional decidiu ajuizar Adin contra o 
aumento do IPTU em Salvador e contra a cobrança da Taxa 
de Incêndio no estado. Criamos comissões da Verdade, 
de Sistema Prisional e Segurança Pública, de Acompanha-
mento Legislativo e da Copa do Mundo.

Elevamos a participação da Bahia em posições de des-
taque nacional. Salvador foi capital da advocacia durante 
dois dias, sediando sessão do Conselho  Federal, quando 
homenageamos o patrono da advocacia na cripta de Ruy 
Barbosa, para orgulho dos baianos.

Enfrentaremos juntos os desafios, sob a inspiração das 
bandeiras e princípios da OAB, a Casa das Liberdades.
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Uma avenida de
oportunidades para seu negócio.

O lugar certo para você.
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a partir de
  27,65m²
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a partir de
  22,90m²

04 Salões
a partir de
 373,38m²

08 Quiosques 

a partir de
 5,31m²

* AS ÁREAS SÃO PRIVATIVAS.

• 8 Elevadores incluindo 
  2 exclusivos para garagens;

2109-8080Av. Vasco da Gama,3691 • Informações e vendas: 71
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especificações constantes no memorial de incorporação, que prevalecerá em caso de conflito com qualquer outro material ou informação relativa ao empreendimento. As plantas humanizadas e perspectivas apresentadas não obedecem as especificações 
disponibilizadas no empreendimento, sendo apenas sugestão de decoração. A decoração, equipamentos e mobiliários das unidades são apenas sugestivos, não fazendo parte das obrigações de entrega da incorporação. A decoração e mobiliário das áreas comuns 
previsto nas imagens do Book, são meramente ilustrativos e, em razão disso, poderão ser alterados pela incorporadora, hipóteses em que os utensílios, adornos e acessórios eventualmente previstos nas imagens poderão ser alterados. O paisagismo apresentado 
nas perspectivas é uma sugestão e apresenta plantas em porte adulto, a ser atingido após a entrega do empreendimento. Todas as áreas citadas são privativas. Registro de Incorporação: Sob n° R-2 da Matricula 102.247 do 3° Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas de Salvador/BA. Responsável Técnico: Emanoel Vasconcelos da Silva – CREA 14009-D / SUCOM – 4022. Autor do Projeto: Fernando Henrique de Faria Peixoto – CAU A76201-6. Incorporação: MRM Construtora Ltda, CNPJ n° 13.578.869/0001-60.

www.vascodagamaplaza.com.br

DESCUBRA MAIS VANTAGENS

REALIZAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO VENDAS

PJ 1063

PERSPECTIVA ILUSTRADA

UNIDADE DE SALA COMERCIALPERSPECTIVA ILUSTRADA

ACESSO PRINCIPAL PERSPECTIVA ILUSTRADA

         DE LOJAS

• 729 Vagas em 6 pavimentos de garagens 
   com 1 vaga exclusiva para cada sala;

• Infraestrutura para instalação
  de ar-condicionado tipo split ou VRF a água;

• Estacionamento rotativo
  para clientes e visitantes;

• Infraestrutura para Sistema de Segurança via CFTV; 

• Controle de acesso automatizado - abertura de portões e catracas; 

• Grupo gerador de energia para emergências. 
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OAB
IPTU

Em defesa da sociedade
Em prol dos contribuintes soteropolitanos, OAB-BA ingressa com Adin contra as leis municipais 

que promoveram o aumento do IPTU em Salvador

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
Bahia (OAB-BA), em sessão realizada no dia 7 de fevereiro, bateu 
o martelo com relação ao aumento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) na capital baiana. O plenário decidiu, com 35 votos favorá-
veis, sete contrários e uma abstenção, pela abertura da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin). A ação contra as leis municipais que aumen-
taram o tributo foi proposta pelo conselheiro Domingo Arjones e protoco-
lada junto ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 14 de fevereiro, pelo 

procurador da OAB-BA Gustavo Amorim. 
O relator, conselheiro Cláudio Cairo, mem-
bro da Comissão de Direito Tributário da 
seccional baiana, foi um dos que decla-
raram seu voto em apoio ao pedido de 
inconstitucionalidade do aumento, segui-
do pelo presidente da Comissão, o con-
selheiro Oscar Mendonça. 

Foram apontadas pelos tributaristas 
“inconstitucionalidades formais e mate-
riais” no reajuste, ausência de participa-
ção popular no debate do assunto, pressa 
no rito legislativo e violação ao princípio 
da proporcionalidade. Após a decisão 
pela Adin, a OAB-BA deixou claro em nota 
pública que as inconstitucionalidades são 
inegociáveis e que a entidade sempre de-
fenderá a constituição, sem abrir mão da 
defesa intransigente da justiça fiscal e da 
proteção dos contribuintes, sobretudo os 
residenciais e não residenciais e micro e 
pequenos empresários. 

A seccional baiana salientou, ainda, 
que não tem preferências políticas e por 
isso está aberta ao diálogo focado na 
aplicação dos princípios constitucionais.

Nesse sentido, a OAB-BA empenhou 
esforços para buscar um acordo com a 
Prefeitura Municipal, mas não chegou-se 
a um entendimento, já que este dependia 
da imediata suspensão da cobrança do 

Cláudio Cairo

Oscar Mendonça

Oscar Mendonça

IPTU, do saneamento das inconstituciona-
lidades apontadas e o consequente envio 
de um novo projeto de lei para a Câmara 
de Vereadores de Salvador. No entanto, a 
proposta não foi acatada pela Prefeitura 
soteropolitana. 

Vale lembrar que o diálogo entre a en-
tidade e a Prefeitura começou em 3 de 
fevereiro, quando o presidente Luiz Via-
na Queiroz esteve pessoalmente com o 
prefeito ACM Neto,  no Palácio Tomé de 
Souza, para conversar sobre o aumento 
do imposto. Durante o encontro, foi entre-
gue ao gestor o parecer da Comissão de 
Direito Tributário da OAB-BA, apontando 
as diversas inconstitucionalidades encon-
tradas nas leis municipais.

“Em alguns casos 
o absurdo salta aos 
olhos. Um exemplo 
emblemático é o da 

Ceasa CIA-Aeroporto. 
No ano passado, o 
tributo cobrado do 

centro de distribuição 
foi R$ 598 mil. O deste 
ano traz um aumento 

de 1.188%, totalizando 
R$ 7,7 milhões”

No dia 6 de fevereiro, data anterior ao 
voto sobre a Adin, os conselheiros da sec-
cional baiana também estiveram presen-
tes, a convite do prefeito, em uma reunião 
no Hotel da Bahia para ouvir as explica-
ções do poder municipal, representado 
por ACM Neto e pelo secretário municipal 
da Fazenda, Mauro Ricardo. Sem avan-
ços nas negociações, que continuaram 
por mais uma semana, a ação foi proto-
colada junto ao TJ-BA e aguarda decisão 
judicial.

O relator da pauta sobre o reajuste do 
IPTU, conselheiro Cláudio Cairo, aponta que 
a nova lei tramitou por apenas cinco dias 
na Câmara Municipal até ser votada e, 
desta forma, não foi colocada em discus-
são com a população. Cairo destaca ainda 
que não há regras precisas para aferir o 
aumento do valor venal do imóvel e que 
há excessos nas duas leis aprovadas pe-
los vereadores. Apesar de reconhecer que 
a arrecadação da capital baiana é baixa 
e que existem necessidades “urgentes”, 
o relator defende que a lei desrespeita o 
“princípio de moralidade por uma majora-
ção desproporcional, que não tem compa-
ração com a arrecadação”. 

O presidente da comissão de Direito 
Tributário da OAB-BA, conselheiro Oscar 
Mendonça, afirma que a entidade não 
pode ser conivente com qualquer arbitra-
riedade, seja por parte do Governo Fede-
ral, Estadual ou Municipal. “Rico ou pobre, 
todos têm direito à legalidade e à segu-
rança jurídica. Por isso a decisão pela 
Ação Direta de Inconstitucionalidade”, ex-
plicou. Para Mendonça, alguns exemplos 
de reajuste no IPTU de 2014 são gritantes, 
e ferem o princípio legal. “Em alguns ca-
sos o absurdo salta aos olhos. Um exem-
plo emblemático é o da Ceasa CIA-Aero-
porto. No ano passado, o tributo cobrado 
do centro de distribuição foi R$ 598 mil. O 
deste ano traz um aumento de 1.188%, 
totalizando R$ 7,7 milhões”, revelou.
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A única entidade da sociedade civil 
com reconhecimento expresso na Cons-
tituição brasileira é a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB). Isso não a torna 
melhor do que tantas outras coirmãs que 
sempre estiveram nas lutas em favor das 
aspirações democráticas de nosso povo, 
mas aumenta suas responsabilidades 
institucionais.

Fui eleito presidente da OAB da Bahia, 
junto com 86 colegas, advogados e advo-
gadas, para defender a advocacia e nos-
sas prerrogativas, especialmente face ao 
Judiciário, e empunhar nossas bandeiras 
em favor das liberdades. Isso só se faz 
dando voz aos que não a têm, tornando 
visíveis os invisíveis, tratando os podero-
sos como iguais e amparando os desam-
parados.

Fizemos em 2013 incontáveis manifes-
tações nesse sentido, seja repudiando 
atitudes discriminatórias de gênero, cor, 
opção sexual, ou de violência policial, 
seja amparando os manifestantes de ju-
nho, presos injustamente, e a liberdade 
de imprensa, neste caso junto com a As-
sociação Baiana de Imprensa (ABI). Fize-
mos dezenas de reuniões com advoga-
dos em todo o Estado e marchas de rua 
em Jacobina, Feira de Santana, Teixeira de 
Freitas e Serrinha alertando para a maior 
crise que a Justiça baiana passa nos últi-
mos 30 anos e fazer a defesa de nossas 
prerrogativas.

Emitimos inúmeras notas de repúdio 
ao que consideramos nosso dever criticar. 
Jamais recebemos qualquer ataque por 
estarmos criticando governos e órgãos 
públicos. Agora, em 2014, seguindo a 
mesma linha de tratar de temas de inte-
resse público, sem deixar de lado a de-
fesa da advocacia, o Conselho Seccional 
da OAB da Bahia decidiu ajuizar Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade (Adin) contra 
a escorcha abusiva do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de Salvador, após 
o esgotamento de exaustiva tentativa de 
acordo com a Prefeitura.

Luiz Viana Queiroz – Presidente da OAB da Bahia

Nossa convicção está embasada em 
estudos técnicos tributários do mais alto 
nível jurídico que identificaram várias ir-
regularidades, desde falhas no processo 
legislativo até o desrespeito a vários prin-
cípios constitucionais, como segurança 
jurídica, razoabilidade, capacidade con-
tributiva e vedação de confisco. Querem 
que a sociedade pague de sopetão o 
que o poder público municipal não cobrou 
em 19 anos. Isso é uma aberração fiscal. 

O Fisco municipal tem posição diversa. 
Divergências jurídicas são normalíssimas 

no mundo do Direito e, neste caso do 
IPTU, a questão será resolvida pelo Tribu-
nal de Justiça da Bahia.

Acontece que levianamente estão 
atacando a OAB da Bahia e fugindo do 
debate jurídico, tentando fazer da discus-
são sobre o IPTU uma questão político-
-partidária. Estão equivocados. A Ordem 
não tem preferências políticas nem parti-
dárias, tem bandeiras, valores e princípios 
que defende lá se vai quase um século. 
Com eles ficará e por eles resistirá.

Não há, neste mundo complexo, lugar 
para a bipolaridade mesquinha, segundo 
a qual ou se é amigo ou se é inimigo. 
A OAB da Bahia não é adversária dos 
governos que eventualmente critica. Ao 
contrário, acredita que pode ajudar criti-
cando, mais do que bajulando os donos 
do poder.

Mas a história da OAB mostra tam-
bém que ela foi capaz de estar ao lado 
das forças democráticas contra os que 
abusam do poder para proveito próprio 
e contra as liberdades. Foi assim que 
se postou contra os militares golpistas 
de 1964, mesmo sofrendo atentado a 
bomba que vitimou Dona Lyda Monteiro 
da Silva, secretária da OAB, em 1980; foi 
assim contra o Presidente Fernando Collor 
de Mello ao assinar seu pedido de im-
peachment, em 1992, só para citar dois 
exemplos.

Iludem-se os que imaginam estar tra-
tando com uma entidade acovardada. A 
OAB foi, é e sempre será a mesma enti-
dade serena e corajosa, porque o espírito 
combativo dos advogados e advogadas 
do nosso país a forjou assim.

E no caso da OAB da Bahia, sereni-
dade e coragem acrescidas da fibra dos 
baianos, que, como eu, aprenderam des-
de meninos a cantar o hino ao 2 de julho.
Gostem ou não os poderosos do Fisco, 
a Ordem permanecerá serena na defesa 
da sociedade e, no caso especifico do 
IPTU, na defesa dos contribuintes.

Luiz Viana Queiroz

OAB
IPTU – COM A PALAVRA

“Querem que a 
sociedade pague 
de sopetão o que 
o poder público 
municipal não 

cobrou em 19 anos. 
Isso é uma aberração 

fiscal.”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

An Revista Turno Integral_7 ANUNCIO OAB 20,6X27,5cm.psd.pdf   1   10/09/13   17:03



10 11

OAB
A VOZ DO INTERIOR

interior
A voz do

Subseções baianas se manifestam por um Judiciário melhor e em defesa das prerrogativas

É 
fato: a falta de servidores, 
juízes e estrutura desenca-
deia a morosidade do Judi-
ciário, o mau atendimento 

aos cidadãos e a violação às prerroga-
tivas dos advogados. E a OAB-BA tem 
um posicionamento crítico e leal em re-
lação aos problemas da Justiça baiana. 
“Em primeiro lugar, apontando o que, a 
meu juízo, é a maior crise que o Judici-
ário da Bahia já passou nos últimos 30 
anos. Digo isso porque tenho 28 anos 
de formado e dois anos como estagi-
ário. Por tanto, 30 anos de militância 
profissional”, avalia Luiz Viana Queiroz, 
presidente da OAB-BA. 

De acordo com a corregedora-geral 
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), 
desembargadora Ivete Caldas, a Bahia 
apresentava um déficit de 300 juízes e 
10.500 serventuários. Recentemente, a 
nomeação de 97 juízes demonstrou o es-
forço para a mudança desse quadro. No 
entanto, o presidente da seccional baiana 
não percebe uma atuação sistemática 
do TJ-BA na mesma direção. 

Nesse sentido, a postura crítica e leal 
da OAB-BA com relação à crise levou a 
entidade a estabelecer uma estratégia 
na ar ticulação com o Judiciário, dividida 

em três fases. Primeiro foi elaborado um 
relatório de todas as comarcas, a partir 
do levantamento das subseções e da 
capital. Esse diagnóstico foi entregue ao 
presidente do TJ-BA em abril de 2013, 
apontando basicamente onde faltavam 
juízes, serventuários e estrutura, além de 
indicar onde as prerrogativas estavam 
sendo desrespeitadas. 

Em um segundo momento foi pro-
posta e instalada uma mesa perma-
nente de ar ticulações do sistema do 
judiciário baiano, com a presença do Tri-
bunal de Justiça, da Associação de Ma-
gistrados (Amab), do Ministério Público 
(MP), da Associação de Promotores, da 
Defensoria Pública, da Associação dos 
Defensores, do Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia 

(Sinpojud) e do Sindicato dos Servidores 
dos Serviços Auxiliares do Poder Judi-
ciário do Estado da Bahia (Sintaj). “Em 
2013, as discussões giraram em torno da 
questão orçamentária e da necessida-
de de maior transparência nas informa-
ções por parte do Tribunal de Justiça da 
Bahia”, relata Fabrício de Castro Oliveira, 
vice-presidente da OAB-BA.

A ausência de resultados dessas ini-
ciativas levou o colégio de presidentes 
da Ordem baiana a propor a realização 
de grandes movimentos nas subseções 
para destacar a morosidade e proble-
mas da Justiça. “Com a contratação de 
97 juízes, a expectativa é que haja uma 
melhora substancial. Mas o juiz, sozinho, 
não vai conseguir fazer com que a má-
quina funcione. Nós temos 31 subseções 
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na Bahia. Nelas, só encontrei posicionamentos positivos e elo-
giosos ao Judiciário em Vitória da Conquista e Guanambi. São 
ilhas de exceção”, diz Luiz Viana.

Em 25 de julho de 2013, Jacobina realizou um movimento 
de rua que contou com apoio total da sociedade, inclusive 
serventuários e juízes. Segundo a presidente da subseção, 
Marilda Sampaio, o movimento ‘Justiça já, não dá mais para 
esperar” teve o intuito de mostrar à sociedade que o caos no 
judiciário não é responsabilidade do advogado e que a OAB 
subseção de Jacobina estava cobrando uma postura firme do 
TJ-BA e do Governo do Estado. 

“Recebemos total apoio da categoria, da comunidade, da 
sociedade civil organizada, várias entidades, vereadores e 
especialmente da imprensa”, conta. Não à toa, já que a co-
marca, intermediária, vive uma situação deplorável. O último 
concurso realizado pelo TJ-BA foi feito há três anos e o Tribunal 
abriu edital para a promoção dos juízes titulares que lá esta-
vam. Com isso, dois deles foram nomeados juízes substitutos 
em Salvador. “Desse modo, a 3ª Vara Cível e o Juizado de Pe-

mais conscientes em relação às necessidades e dificuldades 
que enfrentam. As manifestações do ano passado resultaram 
na promoção de união dos profissionais do Direito”, acredita 
o presidente da OAB de Feira, Pedro Mascarenhas.

A situação da comarca de Serrinha também se asseme-
lha à de Barreiras. Com um volume de aproximadamente 25 
mil processos, possui apenas um juiz titular para analisá-los, 
entre outras aberrações do Judicário local. A situação por si 
só foi responsável pelo sucesso da manifestação realizada 
pela seccional no dia 30 de outubro. “A mobilização pelas 
ruas da cidade, denominada Mais Justiça, procurou denun-
ciar a morosidade e a desorganização do Judiciário na re-
gião. Na ocasião, mais de 100 advogados tomaram as ruas 
da cidade ao lado da sociedade civil, de representantes do 
Sinpojud e diversas autoridades da região”, descreve Sabino 
Gonçalves Neto, presidente da subseção local.

quenas Causas ficaram sem juízes, bem como a comarca de 
Capim Grosso, que está sem titular há mais de quatro anos”, 
lamenta Marilda, que ressalta a existência de 80 processos 
de homicídios prescritos como resultado desse descaso.

Não muito diferente era a situação de Barreiras, onde ha-
via um déficit de 10 varas e consequente acúmulo de 14 mil 
processos para uma única juíza no Juizado Especial Cível. A 
comarca sequer dispõe de sede própria do Judiciário, cujo 
prédio foi interditado há cinco anos. “Temos a mesma estrutu-
ra dos anos 1980, que desconsidera o aumento da população 
local e, consequentemente, de demandas judiciais”, analisa 
Cristina Matos, presidente da subseção. A manifestação reali-
zada em agosto do ano passado reuniu mais de 500 pesso-
as na Câmara de Vereadores da cidade. 

A voz do interior ganhou ainda mais força com a manifesta-
ção organizada pela subseção de Feira de Santana. Além da 
enorme participação popular ao movimento de rua, a iniciati-
va promoveu maior adesão de advogados na defesa de um 
Judiciário melhor e das prerrogativas. “Os advogados estão 

Na opinião de Luiz Viana Queiroz, a adesão de juízes e ser-
ventuários ao movimento demonstra a compreensão de que 
não se trata de uma crítica às categorias. “Eles sentem a voz 
da Ordem como a voz em direção à melhoria do Judiciário. 
Mesmo que esporadicamente existam confrontos entre juízes e 
advogados, a posição institucional da OAB é sempre em favor 
do Judiciário”.

“Se no princípio verificamos advogados arredios, sofridos, 
desestimulados, descrentes, hoje vejo em meus colegas um 
olhar de fé, de esperança. Sabemos que a jornada é árdua mas 
a luta é nossa, de todos que acreditam na Justiça. O caminho é 
longo, muito trabalho pela frente nos espera, mas clamo meus 
colegas a nos unirmos cada vez mais, para que tenhamos, qui-
çá, a graça da Justiça”, expressou Marilda Sampaio. 

OAB
A VOZ DO INTERIOR
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Caiu na rede,
tem Direito

Novo ramo do Direito busca regulamentar as relações jurídicas diante do avanço da internet e 
do surgimento das redes sociais 

Toda moeda tem dois lados. 
Com a internet não é diferen-
te. Suas diversas possibilida-
des, sem dúvida, contribuem 

para o desenvolvimento da sociedade. 
No entanto, a ferramenta é utilizada tam-
bém para a prática de atos ilícitos e o 
mau uso da transmissão de informações 
traz inúmeras consequências e transtor-
nos para seus usuários.  As novas tecno-
logias trouxeram com elas desafios que 
demandam regulamentação própria. No 
campo do Direito, surge então uma nova 
área de estudo, o Direito de Informática, 
que se propõe a estudar os aspectos 
jurídicos do uso de computadores e da 
tecnologia da informação na busca por 
resolver os problemas legais ocorridos 
nesse âmbito. “Na rede mundial de com-
putadores, milhares de relações sociais 
são travadas diariamente. Mais do que 
máquinas, a rede conecta pessoas. É, 
portanto, um espaço social e político por 
excelência. Como bem fundamentou o 
sociólogo Emile Durkheim, onde há so-
ciedade, há crime. Portanto, a prática de 
atos ilícitos na internet, nesta dimensão, é 
um fato social normal”, esclarece Thiago 
Oliveira Castro Vieira, advogado crimina-
lista e professor de Direito da Informática 
da Escola Superior de Advocacia (ESA). 

O criminalista explica que, sob o foco 
do Direito Penal de Informática, os crimes 
são classificados em Impróprios - nos 
quais produtos da ciência ou engenharia 
da computação são utilizados como ins-
trumento para a execução do crime - e 
Próprios, quando o bem jurídico protegido 
pela norma penal é a inviolabilidade dos 
dados ou informações. “Em ambos os 
casos, a característica principal é a pre-
sença do uso da tecnologia, como com-
putadores, smartphones, tablets e afins”, 
avisa o advogado. 

O Código Penal na internet

O criminalista afirma que é um equí-
voco pensar que o Direito posto não se 
aplica às relações travadas por meio das 
modernas tecnologias da informação. 
“O Código Penal de 1940, assim como o 

Código Civil ou o Código de Defesa do 
Consumidor também se aplicam nas re-
lações travadas através da rede mundial 
de computadores, pois, em tese, é possí-
vel que um crime seja cometido através 
da internet”, alerta Dr. Thiago. Segundo 
o advogado, os crimes mais comuns 

nas redes sociais são calúnia, injúria e 
difamação, com destaque também para 
crimes graves, como pornografia infantil; 
prática, indução e incitação do preconcei-
to racial; e ocorrências gravíssimas como 
o caso do jovem de 16 anos que cometeu 
suicídio pela internet em Porto Alegre (RS), 

CARREIRA
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A diretoria da subseção esteve presente na reunião da Assembleia Legislativa em 
sua versão do programa Assembleia Itinerante, que aconteceu no Centro de Cultura 
da cidade no dia 22 de agosto. Idealizado pelo presidente Marcelo Nilo para aproximar 
o legislativo baiano dos cidadãos, o projeto conta com o apoio de todos os deputados 
estaduais, considerando que, além de fazer as leis e fiscalizar os demais poderes, é 
um dever irrenunciável do parlamento fomentar a cultura da Bahia e se aproximar dos 
cidadãos estabelecendo canais de diálogo com a sociedade, intermediando conflitos 
e ouvindo os baianos.

O programa Assembleia Itinerante integra o processo de abertura do parlamento 
da Bahia para os baianos e, nos últimos anos, aparelhou as comissões técnicas para 
viajar ao interior e verificar os problemas ‘in loco’. Para o presidente da subseção de 
Porto Seguro, José Arruda  Amaral, cidadania só se faz com a participação popular. 
“Com a Assembleia Itinerante, a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia está 
de parabéns, pois por meio dela ouve os anseios da sociedade”, declarou.

OAB
NOTÍCIAS

 OAB de Porto Seguro marca presença em 
reunião da Assembleia Legislativa

Subseção participa de audiência pública 
sobre o transporte público

Subseção participa 
do desfile cívico em 

comemoração à 
Independência do Brasil

Em agosto último, a subseção de Porto Seguro participou de uma audiência 
pública sobre a situação do transporte público da cidade. O encontro, realizado no 
Centro de Cultura, foi fruto de uma parceria entre o Ministério Público, Câmara de 
Vereadores e Observatório Social de Porto Seguro, além de segmentos da socieda-
de civil organizada.

“Somente por meio de atos públicos como esse é que poderemos alcançar nos-
sos objetivos. Discutindo com a sociedade os problemas e buscando soluções que 
atendam nossos anseios e demandas. Parabenizo o trabalho incessante do Ob-
servatório Social de Porto Seguro por mostrar de forma clara aos munícipes, pois as 
coisas só mudam a partir do engajamento de cada um de nós. Não adianta ficar-
mos em casa só criticando o poder público, temos que ir à luta”, disse o presidente 
da subseção, José Arruda Amaral.

A OAB de Porto Seguro, represen-
tada por sua diretoria e advogados 
em geral da cidade, participaram do 
desfile cívico em comemoração à Inde-
pendência do Brasil (7 de setembro) na 
Avenida Getúlio Vargas. A cerimônia 
foi iniciada com revista às tropas, has-
teamento de bandeiras e execução do 
Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra 
Sinfônica do Descobrimento. A marcha 
militar deu partida ao desfile, com pe-
lotões da Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros, Marinha do Brasil e Aeronáuti-
ca, que trouxeram todo seu aparato de 
patrulha motorizada.

Entrega de Carteira e Cartão dos Advogados no Salão do Júri no Fó-
rum Des. Mário Albiani.

Posse da diretoria da Subseção no dia 21 de janeiro 
de 2013, no Salão do Júri do Fórum Des. Mário Albiani.

Coaraci

em 2006, primeiro caso do gênero no Brasil. O crime aconteceu 
através de um fórum de discussões, onde o jovem manifestou 
o desejo de se suicidar e foi instigado pelos outros membros do 
grupo, que não apenas estimularam o suicídio, como fornece-
ram orientações de como ele deveria proceder para dar cabo 
da própria vida e acompanharam a execução em tempo real. 
“Esse caso se encaixa no artigo 122 do Código Penal, uma vez 
que houve indução, instigação e auxílio ao suicídio. Caso a víti-
ma fosse considerada incapaz, o delito em tela desapareceria e 
o caso daria lugar ao artigo 121”, esclarece Dr. Thiago. 

O direito à intimidade e à privacidade, considerados ineren-
tes e invioláveis ao indivíduo, conforme expresso na Constitui-
ção Federal, é praticamente inexistente na realidade online e 
essa preocupação tem contribuído para o notado crescimento 
na prevenção de litígios em todo o mundo. A Bahia não é exce-
ção. Muitos empresários têm consultado advogados especialis-
tas antes de ingressarem na internet. “Quanto mais a sociedade 
se relaciona por meio da rede de computadores, mais conflitos 
de interesses surgem”, explica Dr. Thiago.  Segundo ele, ape-
sar da falta de investimentos em infraestrutura e capacitação 

de recursos humanos, que são desproporcionais à demanda, o 
Estado da Bahia tem contado com agentes públicos dedicados 
a enfrentar esses novos desafios. “Na área penal temos exce-
lentes delegados à frente do departamento de Crimes Contra o 
Patrimônio e do Grupo Especializado em Repressão aos Crimes 
por Meios Eletrônicos. Verdadeiros pioneiros no enfrentamento 
de crimes envolvendo alta tecnologia”, informa.

Na opinião do criminalista, a melhor ferramenta de privaci-
dade que o usuário pode se dar é a educação, uma vez que 
não há direitos absolutos.  “A liberdade de expressão não au-
toriza a violação indiscriminada da vida privada ou da honra 
alheia, mas o direito à privacidade e à intimidade também não 
pode ser considerado absoluto sob determinados aspectos de 
exposição, como, por exemplo, fazer sexo em praça pública e 
querer ter expectativa de privacidade”, argumenta o advogado. 
“Convém lembrarmos das lições do Marquês de Beccaria, que 
ensinava que é melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los. 
O meio mais seguro, e ao mesmo tempo mais difícil de tornar 
os homens menos inclinados a praticar o mal, é aperfeiçoar a 
educação”, conclui Dr. Thiago.

OAB
CARREIRA



20 21

OAB
NOTÍCIAS

Fogo cruzado

Justa homenagem

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia ingressou, em 14 de fevereiro, 
no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) com uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin) contra a lei que atrelava o pagamento da taxa anual pela 
utilização do serviço de combate a incêndio ao consumo de energia elétrica, criada 
pela Lei Estadual 12.609 de 27 de dezembro de 2012, cuja base de cálculo revelou-
-se inconstitucional.

Em 27 de dezembro de 2013, apenas 18 dias após a aprovação da proposição 
da Adin pelo Conselho Pleno da OAB-BA, cuja deliberação ocorreu na sessão do 
dia 6 de dezembro de 2013, a Assembleia Legislativa da Bahia modificou a legis-
lação, editando a Lei Estadual 12.929/2013, corrigindo as ilegalidades apontadas.

Com a modificação a Adin perdeu parte da urgência, mas mostrou-se neces-
sária para que as relações jurídicas ocorridas na vigência da lei anterior pudessem 
ser preservadas da cobrança ilegal da taxa por parte do Governo do Estado. Caso 
a Adin seja julgada procedente, surgirá o direito do contribuinte que pagou a taxa 
ilegal ser ressarcido.

O advogado baiano Edgar Silva, 
que completou 100 anos no dia 17 
de julho de 2013 e é o mais velho do 
Brasil em atividade, foi homenageado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) na noite do dia 25 de novembro, 
durante sessão plenária do Conselho 
Federal da Ordem realizada no Shera-
ton Hotel da Bahia. Aplaudido de pé 
por todos os advogados presentes, 
Edgar recebeu das mãos do presiden-
te da OAB, Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho, e do presidente da OAB Bahia, 
Luiz Viana Queiroz, uma placa em re-
conhecimento à sua dedicação e des-
taque profissional.

 Natural da cidade de Andaraí, na 
Chapada Diamantina, Edgar Silva for-
mou-se em 1939 pela antiga Faculda-
de de Direito da Bahia, atual Faculda-
de de Direito da Universidade Federal 
da Bahia. Com inscrição na seccional 

A subseção de Ilhéus celebrou vá-
rias parcerias e convênios para ad-
vogados e estagiários devidamente 
inscritos. Tal iniciativa visa conceder 
descontos, que variam de 10% a 30%, 
em serviços prestados por segmen-
tos diversos, como restaurantes, ba-
res, academias de ginástica, salões 
de beleza, locadoras de automóveis, 
clínicas de fisioterapia, óticas, clínicas 
de oftalmologia, laboratórios, lojas de 
festas infantis, de móveis planejados e 
clubes, dentre outros. Para ter direito a 
esses benefícios, os profissionais de-
vem apresentar a carteira da OAB ou 
o cartão da Caixa de Assistência aos 
Advogados (Caab).

Pela primeira vez, uma cidade do interior realizou a caravana da Associação 
Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat). O encontro aconteceu em junho 
e foi promovido pela subseção Ilhéus da OAB Bahia. Além de juristas de dez 
unidades da Federação, marcaram presença o presidente da OAB Bahia, Luiz 
Viana Queiroz; o ex-presidente do Conselho Federal Cézar Britto; a então presi-
dente do TRT 5ª Região, Vânia Tanajura Chaves; o corregedor, à época,  e atual 
presidente, desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira; o presidente da Abrat 
Antonio Fabrício Gonçalves; o presidente da Associação Brasileira de Advocacia 
Tributária (Abat), Eliel Teixeira; e demais autoridades.

De 28 a 30 de agosto de 2014, a subseção de Ilhéus realiza a Conferência Es-
tadual dos Advogados. O evento acontece no Centro de Convenções da cidade 
e deve reunir cerca de 1.500 profissionais da área do Direito, não só da Bahia, 
mas de outras unidades da federação. “A conferência será uma importante 
conquista para a advocacia do interior, que terá oportunidade de participar de 
palestras com renomados juristas sem a necessidade de deslocamento para 
outros Estados”, destaca o presidente da subseção, Marcos Flávio Rhem.

Edgar Silva, advogado centenário com inúmeras histórias para contar, é 
homenageado pela OAB

OAB-BA ingressa com Adin contra taxa de incêndio

da Ordem dos Advogados do Brasil de número 642, o advogado, apesar de atu-
ar em quase todas as áreas do direito, é especialista em direito agrário desde 
que integrou o departamento jurídico do escritório baiano do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCA) e da Federação da Agricultura e Pecu-
ária do Estado da Bahia (FAEB).

OAB
NOTÍCIAS

Subseção 
promove 
Curso de 

Capacitação 
Digital em 
Processo 
Eletrônico

Celebração 
de parcerias e 
convênios para 

advogados e 
estagiários

Caravana da Abrat visita 
subseção

Conferência Estadual dos 
Advogados

A subseção de Bom Jesus da Lapa recebeu a equipe da subseção de Ita-
buna, que ministrou o curso de Capacitação Digital em Processo Eletrônico 
– ESAJ, PJE, EDOC e EPROC, em parceria com a Caixa de Assistência aos Ad-
vogados (CAAB). O curso foi realizado gratuitamente no dia 2 de dezembro de 
2013, às 14h, no Fórum Bernardino de Souza.

Bom Jesus da Lapa

Ilhéus
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Férias 
merecidas

Audiência Pública abre os 
trabalhos da atual gestão

Novos juízes empossados

Com o objetivo de garantir um pe-
ríodo de descanso para os advogados 
baianos, a OAB-BA requereu junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região o pedido de férias aos profis-
sionais e obteve êxito. O TRT5 revogou 
a Recomendação TRT5 nº 02/2013, 
cujo teor determinava que não fossem 
marcadas sessões de julgamento ou 
audiências nem expedidas notifica-
ções que gerassem prazos entre 7 e 
19 de janeiro de 2014, substituindo-a 
pela Resolução Administrativa TRT5 Nº 
045/2013, que determina a suspensão 
dos prazos processuais, a realização 
de audiências e de sessões de julga-
mento, bem como a expedição de no-
tificações que gerem prazo no período 
de 20 de dezembro de 2013 a 19 de 
janeiro de 2014. A resolução do Órgão 
Especial do TRT5, assinada pela presi-
dente do tribunal, desembargadora do 
Trabalho Vânia Chaves, foi publicada 
no Diário da Justiça Eletrônico no dia 30 
de outubro do ano passado. “É o início 
da recuperação das férias dos advoga-
dos baianos”, declarou o presidente da 
seccional baiana, Luiz Viana Queiroz.

Problemas no Judiciário local foi 
o primeiro tema discutido pela atual 
gestão da subseção de Alagoinhas. 
O ano de 2013 começou com uma 
reunião entre advogados e socieda-
de acerca das dificuldades e crise, 
especialmente na justiça comum. 
Na reunião foi definida uma visita ao 
Tribunal de Justiça da Bahia para rei-
vindicar a elevação da Comarca da 
cidade para a entrância final, bem 
como a nomeação de juízes para as 
varas vacantes e a reforma do Fórum 
Ezequiel Pondé. 

No final de outubro de 2013 três novos juízes foram empossados na cidade 
de Alagoinhas, sendo um para a 1ª Vara Cível, um para a Vara Crime e o outro 
para o Juizado. A comarca da cidade estava há mais de sete anos sem juiz resi-
dente, o que acarretava problemas como o  acúmulo de mais de 800 processos 
conclusos para sentença e mais de 280 processos pendentes de liminares. 

Advogados gozam 
de férias na Justiça do 

Trabalho

Alagoinhas

Tal encontro aconteceu no dia 15 de 
agosto, com o então desembargador 
local Mário Hirs, a presidente da sub-
seção Maryella Gomes, o presidente da 
seccional Luiz Viana Queiroz, o prefeito 
municipal de Alagoinhas Paulo Cézar, o 
deputado estadual Joseildo Ramos e o 
procurador do município de Araçás, que 
também compõe a Comarca local, Van-
derson Schram. Para tentar dar celeri-
dade aos processos, o Tribunal realizou 
um mutirão de audiências e sentenças 
a fim de minimizar os problemas até a 
nomeação de novos magistrados.
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OAB
CONSELHO FEDERAL

nos dias 25 e 26 de novembro, o Sheraton Hotel 
da Bahia serviu de cenário para a reunião do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Estiveram presentes para a sessão 

ordinária do Conselho Pleno 81 conselheiros, três de cada um 
dos 26 estados e do Distrito Federal. “A presença do Conselho 
Federal em Salvador demonstrou a sensibilidade do presidente 
Marcus Vinicius com as seccionais e a importância política 
da OAB da Bahia. Os advogados baianos estão honrados e 
felizes”, ressaltou o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz. 

A noite de segunda-feira reservou outros motivos de orgu-
lho para a advocacia baiana. No Salão Diamante do Sheraton, 
às 20h, a OAB Nacional fez uma homenagem a Ruy Barbosa, 

patrono da advocacia brasileira, e ao centenário de outro ad-
vogado baiano, Edgar Silva, o mais velho do Brasil e ainda em 
atividade. 

Outros dois assuntos movimentaram a reunião do Conselho 
em Salvador. A apresentação do projeto de Reforma Política 
Democrática - Eleições Limpas foi um deles. Lançado no dia 21 
de novembro pela OAB e mais de 50 entidades da sociedade 
civil que integram a Coalização Democrática, o projeto pede o 
fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas, a 
criminalização do caixa dois de campanhas e eleições propor-
cionais em dois turnos. Outros pontos importantes da proposta 
são o limite máximo para os gastos de campanhas, que será 
estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, e a 
contribuição dos cidadãos com valores individuais de até R$ 

Capital da advocacia
Salvador

Durante dois dias a capital baiana foi sede da OAB Nacional. No evento, foram apresentados o 
projeto de Reforma Política Democrática e definido o ingresso em ação no STF sobre biografias

700 (leia mais na entrevista com o presidente da OAB, Marcus 
Vinicius Fur tado Coêlho, página 30).

O segundo tema que agitou os debates na capital baiana 
foi sobre o posicionamento da Ordem acerca da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (Adin) 4815, que trata da necessida-
de de autorização prévia da família ou do biografado para 
a publicação de biografias. O Conselho Pleno aprovou, por 
unanimidade, o ingresso da entidade como amicus curiae 
na ação. “Não poderíamos ter um ambiente mais adequado 
para discutir esse tema. Terra de grandes autores, rica cultura, 
larga tradição de liberdade. Aqui temos o príncipe dos bió-
grafos brasileiros, Luís Viana Filho, que fez a biografia de Ruy 
Barbosa. Terra de Jorge Amado, de Castro Alves, para quem 
‘Bendito sois, quem semeia livros, livros da mão cheia, que 
manda o povo pensar. O livro quando cai na alma, é germe 
que faz a palma, é chuva que faz o mar’”, poetizou.

O presidente da entidade ainda citou o filósofo inglês John 
Stuart Mill, que na sua obra “Sobre a Liberdade” afirmou que 
“para os males da liberdade só há um remédio: mais liber-
dade”. “Não se constrói uma sociedade melhor escondendo 
eventuais erros praticados por pessoas públicas”, concluiu.
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maioridade penal: 
compromisso jurídico internacional

A 
redução, ou não, da maio-
ridade penal no Brasil é um 
assunto que sempre gera 
polêmica e, na opinião do 

advogado criminalista e membro do 
Conselho Federal da OAB Fernando San-
tana Rocha, é um tema normalmente 
marcado pelo clamor público, com viés 
ideológico, que só se manifesta quando 
ocorre algum ato de violência praticado 
por menores, muitas vezes sob o holofote 

do apelo midiático. “O Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente não é invenção do 
legislador brasileiro, mas atende a um 
compromisso do Brasil com a comunida-
de jurídica internacional. Não é admissí-
vel difundir a ideia de que basta mudar a 
lei e reduzir a maioridade para responder 
ao recrudescimento da violência entre 
os menores de 18 anos sem cuidar das 
causas que a estimulam”, ressalta. O ar-
tigo 228 da Constituição, que fixa o limite 

da maioridade penal, atende à Doutrina 
das Nações Unidas de Proteção Integral, 
fruto da Convenção Internacional sobre 
os Direitos da Criança, bem como das 
diretrizes das Nações Unidas para a Pre-
venção da Delinquência Juvenil. 

Eduardo Rodrigues de Souza, vice-pre-
sidente da Comissão de Direitos Huma-
nos da OAB-BA, afirma que os crimina-
listas, em sua grande maioria, afirmam 
que instituições de detenção produzem 

OAB
MAIORIDADE PENAL

Criminalistas defendem que a Constituição não deve ser contrariada e que o Estatuto da Criança e 
do Adolescente atende a um compromisso do Brasil com a comunidade jurídica internacional

efeitos contrários à reeducação do con-
denado, favorecendo sua inserção na 
população criminosa. Além disso, ar-
gumentam que a formação do menor 
de idade é  responsabilidade de toda a 
sociedade.  “A OAB entende que a dis-
cussão sobre a maioridade penal não 
foca na causa do problema, e sim nas 
consequências, e se coloca frontalmen-
te contra o recrudescimento da medida 
socioeducativa de internação. A polê-
mica em torno desse assunto demons-
tra a falência do projeto de Nação”, 
esclarece. O advogado ainda destaca 
que, conforme afirmava o sociólogo 
Darcy Ribeiro, os jovens que debandam 
para a criminalidade são, na maioria, 
jovens deseducados, sem perspectiva, 
que acabam por sucumbir à violência. 
Por isso, o Estado deve atacar a raiz do 
problema e não sua consequência.

Profusão de mitos

Rocha defende que alguns mitos em 
torno do assunto precisam ser afronta-
dos para não ceder às exigências de 
um “inconsciente coletivo”, que cada 
vez mais insiste em reduzir os limites 
da maioridade penal. Segundo o ad-
vogado, um deles diz respeito à falsa 
ideia de que a responsabilidade juve-
nil, tratada de modo diverso, leva sem-
pre à impunidade. 

O criminalista esclarece que o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, se 
bem aplicado, contém medidas dife-
renciadas que passam pelos regimes 
de semiliberdade e de privação de 
liberdade, com internação, conforme 
maior ou menor gravidade da prática 
infracional. Segundo ele, mandar para 
o cárcere privado menores de 18 anos 
não atende à suposta finalidade das 
penas. “Não é o tipo de crime que 
produz a nota diferencial em relação 
aos compor tamentos desviantes dos 
menores, mas a exigência de boa e 
adequada aplicação do Estatuto e do 
Poder Judiciário, visando conferir tra-
tamento humanizado  e que assegure, 
de alguma forma, a reinserção do jo-
vem na sociedade”, esclarece.

Outro mito apontado por ele refere-
-se à crença que a sociedade deposita 
em um direito penal simbólico, que faz 
referência a uma relação direta entre o 
encarceramento como forma de con-
tenção da marginalização social, para 
com isso frear o acréscimo dos índices 
de violência real. “A redução da maio-
ridade penal não tem a força mágica 
de impedir que as causas da violência 
alcancem os de idade inferior ao limite 
da redução”, analisa o advogado.  

Para ele, sempre será uma “ilusão 
carcerária” punir adolescentes como se 
eles fossem adultos, pois tal segrega-
ção pode atender a uma espécie de 
“higiene social”, mas não significa res-
peito aos Direitos Humanos se o resul-
tado é apenas a segregação pela se-
gregação. “Esse é o modelo concebido 
pelos Estados Unidos, onde a maioria 
dos Estados adota a menoridade pe-
nal aos 12 anos, o que não cessou a 
violência no país. Não é por acaso que 
os EUA jamais assinaram as normas 
contidas na Doutrina de Proteção Inte-
gral dos Direitos da Infância, nem con-
cebem uma legislação similar ao nosso 
Estatuto da Criança e do Adolescente”, 
afirma o conselheiro da OAB-BA.

Segundo ele, existe uma falsa com-
preensão, difundida pelos meios de 
comunicação social e por certos setores 
de feição ideológica, de que uma polí-
tica genérica de criminalização seria um 
instrumento suficiente de contenção. “O 
direito penal jamais teve, e imagino que 
jamais terá, uma função socialmente 
construtiva de novos valores e de com-
portamentos socialmente adequados. 
Lei penal tem significado exclusivamente 
punitivo. É o mal do crime compensado 
pelo mal da pena. Mas ela, por si só, 
não intimida, não reeduca, não regene-
ra, ou então nem se falaria mais em vio-
lência e crime nos países que adotam a 
pena de morte. Pena é só castigo, como 
a concebe o nosso sistema penal e car-
cerário”, conclui Rocha.

“A OAB entende que 
a discussão sobre a 
maioridade penal 
não foca na causa 

do problema, e sim 
nas consequências, 

e se coloca 
frontalmente contra 

o recrudescimento da 
medida socioeducativa 

de internação. A 
polêmica em torno 

desse assunto 
demonstra a falência 
do projeto de Nação”

Eduardo Rodrigues de Souza
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marketing 
jurídico

O uso da estratégia pelos escritórios de advocacia deve 
ser discreto e moderado e sua aplicação tem como objetivo 

aprimorar a relação com os clientes

permitida a menção do advogado ou 
do escritório em anuários nacionais ou 
internacionais, além de entrevistas ou 
publicação de textos na imprensa, inclu-
sive eletrônica, restrita a caráter eventual, 
com abordagem de assuntos jurídicos 
de interesse geral.  Mesmo com essas 
limitações, Dr. Waldir avalia que essas 
aplicações são satisfatórias. “O uso dos 
meios e ferramentas com as cautelas ne-
cessárias dá aos profissionais o mereci-
do destaque e contribui para a evolução 
técnica dos demais integrantes do cená-
rio jurídico e para o desenvolvimento da 
ciência do Direito”, acredita.

Especialização
Para a jornalista Manuela Pierk, es-

pecialista em marketing jurídico, com 
dez anos de atuação nesse mercado, a 
aplicação da ferramenta nos escritórios 
de advocacia contribui para aproximar 
os escritórios de seus clientes. Sua em-
presa de consultoria atende, hoje, 14 
escritórios, que recebem planejamento 
anual de comunicação, incluindo identi-
dade da marca, site, redes sociais e fol-
ders eletrônicos. “É um trabalho feito com 
ações direcionadas. Ao longo do proces-
so, revemos a necessidade de aprimorar 
a comunicação. Além disso, todo o nosso 
trabalho é focado e baseado no Código 
de Ética da OAB”, esclarece. 

A especialista destaca que a contra-
tação de uma empresa de consultoria 
de marketing pelos escritórios de advo-

Conhecer as regras para o uso 
de marketing e publicidade 
nos escritórios de advocacia, 
expressas nos artigos 28 a 

34 do Código de Ética e Disciplina, e do 
Provimento 94/200, do Conselho Federal 
da OAB, é considerado obrigatório para 
todos os advogados e estagiários. Para 
o presidente da Comissão Nacional das 
Sociedades de Advogados e membro 
do conselho federal da OAB-BA, Dr. 
André Godinho, o marketing jurídico 
é de fundamental importância para 
que os clientes tenham uma melhor 
percepção dos serviços dos profissionais 
ou dos escritórios de advocacia, mas 
sua utilização precisa ser discreta e 
moderada. “Não devemos almejar 
modelos como o adotado nos Estados 
Unidos, por exemplo, onde os serviços 
advocatícios são oferecidos de forma 
agressiva em outdoors, TV e até mesmo 
em embalagens de produtos”, alerta. 
Segundo ele, esse tipo de publicidade 
ofende a dignidade da profissão e em 
nada viabiliza o exercício profissional 
daqueles que não podem investir em 
publicidade. 

Dr. Waldir Santos, presidente do Tri-
bunal de Ética da OAB-BA, destaca que 
é permitido aos profissionais e aos es-
critórios a utilização de folders de apre-
sentação, anúncio em listas de telefone 
ou similares, e ferramentas de comuni-
cação básicas, como cartões de visita e 
placa identificativa no local. Também é 

André Godinho

Manuela Pierk

Waldir Santos

cacia não pode visar a propaganda do 
escritório e, sim, desenvolver estratégias 
para melhorar a comunicação e o for-
necimento de informações por meio de 
mídia espontânea. “Não trabalhamos 
com mídia paga. O foco é identificar o 
que pode ser feito para cada cliente. É 
um trabalho realmente personalizado, 
pois chamamos a clientela para den-
tro do escritório e o retorno é percebido 
claramente”, explica Manuela. Para isso, 
seu escritório desenvolve pesquisas 
de satisfação, que visam ouvir o que o 
cliente tem a dizer sobre o atendimento 
que recebe do advogado. A partir dos 
resultados, desenvolve novas ações e 
estratégias para cada nicho de atuação 
do profissional, como a organização de 
cursos e seminários que ajudem no apri-
moramento. 

A consultoria de marketing para 
um escritório de advocacia pode in-
cluir também a criação da marca, e do 
manual de uso dela, padronização de 
documentos e procedimentos, conso-
lidação da imagem corporativa, forta-
lecimento da identidade visual e até 
a melhoria na comunicação interna 
(ações de endomarketing), envolvendo 
também o fluxo de informações e orga-
nização do mailing de clientes e parcei-
ros. “É importante desenvolver um pla-
no de comunicação específico para o 
cliente, organizando uma lista de ações 
anuais. Mas o mais importante é estar-
mos sempre atentos e prontos para re-
ver metas e objetivos”, conclui Manuela.
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hierarquia entre o Estado e o cidadão. É den-
tro dessa lógica que o advogado deve ser 
sempre forte, independente, na defesa do 
seu cliente, tratando com harmonia, respeito 
e urbanidade todos os demais que integram 
o sistema de Justiça, jamais sendo subal-
terno às autoridades. Se assim não for, o 
cidadão será injustiçado no processo. Cos-
tumo dizer que o processo judicial não é um 
instrumento de opressão do Estado contra o 
cidadão, mas um meio de garantir o direito 
do cidadão contra a opressão estatal. 

Revista OAB – Dentro dessa pers-
pectiva, o que a Ordem tem feito pela 
valorização profissional?

Criamos a procuradoria nacional de defe-
sa das prerrogativas dos advogados, com 
estrutura organizada no âmbito da OAB. 
Ela é formada por profissionais contratados 
exclusivamente para ficar à disposição dos 
advogados do Brasil. Importante destacar 
que a estrutura foi replicada nas seccionais, 
incluindo a baiana. É a ordem profissionali-

Revista OAB – A crise no Judiciário 
baiano contou pontos para isso?

A crise também é uma preocupação da 
OAB, pois vemos que os Tribunais de Justiça 
de todo o Brasil necessitam de choques de 
gerência administrativa. É preciso mais or-
ganização, planejamento, profissionalismo, 
transparência e descentralização da aplica-
ção dos recursos públicos. Estes devem ser 
aplicados na primeira instância, em varas 
e comarcas, onde os processos realmente 
correm aos milhões. A justiça que não é 
efetiva e tardia é injustiça, já dizia Ruy Bar-
bosa no século passado. A situação vem 
sendo acompanhada no Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) desde o momento em 
que o corregedor nacional apresentou o re-
latório da sindicância sobre o TJ-BA. Junto 
com o presidente da seccional, Luiz Viana 
Queiroz, estamos atentos para que o Judi-
ciário possa dar um salto de qualidade em 
gestão administrativa. Quanto aos proces-
sos éticos e disciplinares dos magistrados, 
entendemos que deve ser assegurado o 
direito de defesa, dentro do processo legal. 
Se houver responsabilidade, que as pesso-
as envolvidas sejam punidas. Contudo, a 
OAB não faz prejulgamentos nem comenta 
casos concretos em que indivíduos estejam 
sendo processados.

É o caso da Ação Penal 470...

A Ordem não pode ser comentarista 
de casos, mas defensora de causas. Ela 
não pode chegar à conclusão de um caso 
em que ela não é parte, que não atua e, 
portanto, não tem conhecimento dos autos, 
não analisou o processo. Ou seja, não tem 
condições técnicas nem éticas de se posi-
cionar sobre o mérito da decisão. A OAB 
tem a obrigação de se posicionar sobre 
qualquer processo judicial, no qual for ofen-
dida a Constituição da República. No caso 
do julgamento da Ação Penal 470, a Ordem 
se manifestou em duas ocasiões. A primei-
ra, quando um ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) foi impedido de expressar sua 
opinião. É inconstitucional a afronta ao direi-
to de divergência a um órgão colegiado. A 
segunda oportunidade ocorreu quando pe-
dimos ao CNJ para averiguar se a substitui-
ção de um juiz da execução dessas penas 
feriu ou não o princípio constitucional do juiz 
natural ou o devido processo legal. Portanto, 
a Ordem não se posiciona contra ou a favor 

de quem quer que seja, se posiciona em 
defesa da Constituição, do Estado de Direito, 
da normalidade constitucional.

Revista OAB – Quais as principais 
pautas da OAB hoje?

A principal é unir as duas missões da 
entidade em uma só linha de coerente 
atuação. Ou seja, lutar pela valorização do 
advogado e pela defesa da ordem jurídica 
do Estado Democrático de Direito. A linha de 
coerência é a defesa do cidadão. Quando 
se luta pela valorização do advogado, a luta 
é pela defesa do cidadão. Quando se luta 
pelas causas da República, se luta pela de-
fesa do cidadão. O cidadão é o elo que une 
as duas missões. São missões interligadas, 
complementares.

Se o profissional estiver enfraquecido 
perante o Estado, quem fica enfraquecido é 
o cidadão. Por isso o artigo 6º do Estatuto 
da Advocacia diz claramente que não há 
hierarquia entre o Estado – juízes e Ministério 
Público – e o advogado. Ou seja, não há 

Por que a Bahia foi escolhida para a 
reunião do Conselho Federal da OAB?

Marcus Vinicius Furtado Coêlho - A capital 
da advocacia brasileira foi transferida para 
Salvador no mês de aniversário de Ruy Bar-
bosa por uma série de motivos. Primeiro, 
para destacar o estado que é produtor de 
grandes juristas, de muitas lutas libertárias 
de nosso País, além de berço da cultura na-
cional. Essas características bem se alinham 
à essência do ideário da OAB, que é a de-
fesa da dignidade da pessoa humana, da 
igualdade, da liberdade, premissas maiores 
da profissão dos advogados.

Em segundo lugar, para ressaltar a impor-
tância da liderança exercida pelo presidente 
Luiz Viana Queiroz no sistema da Ordem na-
cional, seu dinamismo, sua capacidade e a 
sua forma de gerir, aglutinando valores e so-
mando esforços. Isso o transforma, cada vez 
mais, em um líder da sociedade civil baiana, 
além de exímio defensor da valorização do 
advogado. 

Sem dúvida alguma, a homenagem ne-
cessária ao baiano Ruy Barbosa também 
influenciou na escolha. Ao destacar seus 
valores, seu pensamento, vida e obra, a 
OAB reafirma seu compromisso com o ideal 
traçado pelo jurista. É necessário reafirmar 
a reflexão que ele fez ao denunciar a exis-
tência de um Estado que não cumpria com 
sua finalidade, um Estado gerenciado ape-
nas em benefício das elites, que não atendia 
com adequação aos anseios da população 
e apropriado privadamente por alguns gru-
pos. Podemos utilizar a expressão ‘faz-se 
necessário republicanizar o Brasil’ ou mudar 
radicalmente suas estruturas políticas para 
que possamos aprofundar a democracia, 
melhorar a República e cumprir com os valo-
res constitucionais.

OAB
ENTREVISTA

Atuação coerente
Em visita à Bahia por ocasião da reunião do Conselho Federal da OAB, o presidente nacional da Ordem, Marcus Vinícius 
Fur tado Coêlho, falou à revista sobre a homenagem ao jurista Ruy Barbosa, sobre a necessidade de se republicanizar o 
Brasil e revelou a agenda de atuação da entidade, bem como as conquistas obtidas na luta pela valorização do advogado 

e na defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito com a participação da seccional baiana
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zando a defesa dos advogados. Também foi 
estabelecida a ouvidoria dos honorários ad-
vocatícios. Por meio do site OAB (www.oab.
org.br), os colegas podem reclamar contra 
autoridades do Judiciário que tenham fixa-
do honorários aviltantes contra os advoga-
dos. Ciente, a Ordem ingressa em juízo, ao 
lado do advogado, de forma a demonstrar 
que a causa não pertence apenas àquele 
advogado, individualmente, mas refere-se à 
sobrevivência da própria classe. Na mesma 
linha, lançamos a campanha “Honorários 
Dignos, uma Questão de Justiça”.

Revista OAB – As conquistas já po-
dem ser contabilizadas?

Uma vitória importante no âmbito dos 
honorários se deu na advocacia trabalhis-
ta. Conseguimos consolidar a aprovação da 
matéria na Câmara e agora aguardamos 
posição do Senado federal.

Diversas conquistas também foram sacra-
mentadas com o novo Código de Processo 
Civil, já aprovado no Congresso Nacional. 
Entre elas figuram o reconhecimento da na-
tureza alimentar dos honorários; a igualdade 
de tratamento com a Fazenda Pública; a 
não compensação dos vencimentos, o que 
significa que o advogado receberá propor-
cionalmente ao percentual da demanda que 
ele foi vencedor; a fixação dos honorários 

recursais; a conquista de férias (entre 20 de 
dezembro e 20 de janeiro), o que na prática 
significa a suspensão dos prazos proces-
suais e realização de audiências, além da 
contagem de prazos em dias úteis. Essas 
vitórias integram o bloco de lutas pela valori-
zação do advogado.

No Senado, conseguimos aprovar a in-
clusão no sistema de tributação no Sim-
ples, trazendo importantes ganhos, espe-
cialmente os que faturam menos; e manter 
o atual regime de tributação dos advoga-
dos no ISS, derrubando uma proposta da 
frente nacional dos prefeitos, que objetiva-
va tributar os advogados como outro co-
merciante qualquer. 

Com relação aos honorários da advoca-
cia pública, modificamos o entendimento da 
Advocacia Geral da União que não permitia 
que os advogados públicos recebessem ho-
norários. Ainda assim o parecer da AGU de-
termina que a lei defina como esse repasse 
deve ser feito. A OAB, no entanto, entende 
que a lei é o Estatuto da Advocacia, que já 
prevê que os honorários pertencem ao ad-
vogado, seja ele público ou privado. 

Estamos também em uma luta muito im-
portante no Conselho Nacional do Ministério 
Público, para que o MP não possa intimar 
advogados públicos, ameçando-os de res-
ponsabilidade pelo que farão no exercício 
profissional. Isso fere a inviolabilidade do 

“É preciso mais organização, planejamento, 
profissionalismo, transparência e 

descentralização da aplicação dos recursos 
públicos. Estes devem ser aplicados na primeira 

instância, em varas e comarcas, onde os 
processos realmente correm aos milhões. A 

justiça que não é efetiva e tardia é injustiça, já 
dizia Ruy Barbosa no século passado.”

advogado prevista na Constituição. Não 
podemos admitir a responsabilização do 
advogado no exercício da profissão. Ele só 
responde pelos excessos que cometer pe-
rante a Ordem dos Advogados do Brasil, é 
assim que disciplina o ordenamento jurídico 
brasileiro.

Revista OAB – E entre as causas da 
República, quais as mais importantes 
na agenda da OAB?

Eu destacaria a reforma política. Criamos 
uma comissão de mobilização pela ‘reforma 
das reformas’. É a bandeira necessária para 
republicanizar o Brasil. Temos que pôr fim ao 
investimento privado nas campanhas eleito-
rais. Os eleitos não podem prestar conta aos 
financiadores de campanha, mas ao povo 
que o elegeu. Temos que ter uma campa-
nha que priorize ideias, projetos e propostas 
e não o personalismo. 

Revista OAB – Quais os moldes des-
sa reforma?

Ela passa pela previsão de um financia-
mento democrático de campanha, excluindo 
as empresas e permitindo a contribuição 
de pessoas físicas, pelo aumento do fundo 
partidário e pela fixação do teto máximo de 
gastos dos candidatos, além de estabelecer 
a criminalização do caixa 2 de campanha, 
já que hoje o Brasil não dispõe desse tipo 
penal específico. No âmbito da forma de 
escolha, o voto do primeiro turno seria em 
uma lista dos candidatos de um partido,  en-
quanto o segundo turno seria a delimitação 
das pessoas que vão ocupar o número de 
vagas conquistadas por partido. É uma for-
ma de estimular uma campanha coletiva, de 
ideias e propostas.

Revista OAB – A Lei da Ficha Limpa 
entraria nesse bloco?

A lei proposta pela OAB, CNBB e outras 
entidades do Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral e aprovada há cerca de 
3 anos cuidou das consequências do atual 
sistema eleitoral. O nosso projeto de refor-
ma política democrática, que denominamos 
Eleições Limpas, tenta cuidar das causas que 
estimulam este tipo de desvio de conduta. 
Com a lógica de que o germe da corrupção 
administrativa é a corrupção eleitoral. O que 
nosso sistema propõe vai diminuir o núme-

“A principal [pauta 
da OAB] é unir as 
duas missões da 

entidade em uma 
só linha de coerente 

atuação. Ou seja, lutar 
pela valorização do 

advogado e pela defesa 
da ordem jurídica do 
Estado Democrático 

de Direito. A linha de 
coerência é a defesa do 

cidadão.”

ro de candidaturas, possibilitar a existência 
de estruturas coletivas e garantir que haja 
a análise real da prestação de contas dos 
candidatos. Atualmente, todo mundo sabe 
que a prestação de contas é um faz de con-
ta, estimulando o caixa 2 de campanha.  

E veja que a Ordem não faz o discurso 
contra a atividade pública no Brasil, mas a 
favor da atividade política, destacando a 
importância dela para a democracia. Toda 
ditadura é instalada após um discurso mora-
lista e autoritário de generalização e de cri-
minalização, ‘como todos são iguais, vamos 
tirar todos e colocar os generais no poder’. A 
OAB entende que não há democracia sem 
política, não há política sem políticos. Logo, 
o político é fundamental para que a demo-
cracia exista. 

Revista OAB – Para isso o povo tem 
de se mobilizar, como aconteceu nas 
manifestações de junho...

É fundamental estimular a iniciativa popu-
lar. Nosso projeto de reforma política tam-
bém facilita a participação do povo. Prevê 
a coleta de assinaturas por meio eletrônico, 
apresentação de projetos de lei de iniciati-
va popular e outras formas de participação. 
Isso também é primordial para que a demo-
cracia brasileira expresse mais o sentimento 
de seu povo. Essa, aliás, é outra causa da 
república defendida pela OAB: a necessária 
resposta institucional às manifestações da 
sociedade. O papel da ordem é dar vazão 
institucional às reclamações justas da so-
ciedade brasileira.

Revista OAB – Quais as medidas to-
madas nesse sentido? 

Quando o povo foi às ruas exigir saúde, 
educação e transporte ‘padrão Fifa’, a res-
posta institucional da Ordem veio com a 
adoção de várias medidas. A primeira foi 
encaminhar ao Congresso Nacional - jun-
tamente com CNBB, Conselho Nacional de 
Saúde, Associação Médica Brasileira e di-
versas outras entidades - um projeto de lei 
de iniciativa popular com dois milhões de 
assinaturas exigindo o Saúde Mais 10, que 
obriga o governo federal a investir pelo me-
nos 10% do seu orçamento em saúde.

Também lutamos para que os royalties 
do petróleo fossem aplicados em educa-
ção. Isso foi transformado em lei e o próprio 
ministério da educação reconheceu publica-

liminar, dando ao Congresso o prazo de 120 
dias para aprovação da Lei. 

Por fim, dentro dessa linha de defesa de 
causas liber tárias e valores constitucionais, 
realizamos vários eventos para homena-
gear os 25 anos da Constituição. Em um 
deles tive a oportunidade de dizer pesso-
almente à presidente Dilma Roussef sobre 
a inadequada e desnecessária proposta 
de realização de Assembleia Nacional 
Constituinte. Ela acolheu o entendimento e 
refluiu da ideia. Isso não é pouco! O peso 
institucional da OAB obteve essa vitória, 
que resulta na permanência da constitui-
ção da república hígida.

Revista OAB – De que forma a OAB-
-BA contribui para esse cenário?

Gostaria de destacar a colaboração efeti-
va dos conselheiros federais da OAB-BA na 
concepção dos trabalhos do plenário. Os 
conselheiros federais todos, titulares e su-
plentes. Eles vêm participando ativamente 
dos trabalhos, contribuindo com qualidade 
nas decisões, discutindo as matérias com 
seriedade. Sem dúvida alguma, essas vitó-
rias alcançadas pela gestão se devem ao 
apoio dos conselheiros federais da Bahia e 
dos diretores da seccional baiana. 

Gostaria de anunciar que a Bahia tam-
bém será palco do I Congresso Nacional 
de Jovens Advogados, que será realizado 
em Porto Seguro, em 2015. Será o momento 
em que discutiremos formas de atuação da 
entidade em favor daqueles que mais ne-
cessitam do braço forte da OAB, porque são 
o presente da profissão e serão, inclusive, o 
futuro da entidade. 

E aproveito para conclamar todos os ad-
vogados baianos a participarem também 
da Conferência Nacional dos Advogados 
que iremos realizar em outubro, no Rio de 
Janeiro. Toda a comunidade jurídica nacio-
nal e internacional estará no evento, que é 
o órgão máximo consultivo da Ordem. Por-
tanto, quem participa da conferência é pro-
tagonista da história da entidade. Temos es-
trutura organizada com pacotes que cabem 
no bolso de todos. Informações podem ser 
acessadas no site da OAB nacional, inclusi-
ve a inscrição com antecedência, que terá 
desconto. Estudantes também participam 
como ouvintes e com direito a voz.

mente que o apoio da OAB foi fundamental 
para esta conquista. O mesmo se deu com 
relação à aprovação da Lei Anticorrupção, 
após ofício da OAB endereçado ao sena-
dor Renan Calheiros. A norma determina a 
punição de pessoas jurídicas corruptoras 
com sanções duras e obriga as empresas 
a terem um sistema de proteção contra a 
corrupção. 

Ingressamos no STF com uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO) postulando que o Supremo declaras-
se o Congresso Nacional em mora pela não 
aprovação de uma lei que defenda os usu-
ários de serviços públicos. A criação dessa 
norma está prevista pela Emenda Consti-
tucional 19 há 15 anos. O STF concedeu a 
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10º reunião do 
Conselho Pleno 

em Feira
I Seminário Jurídico em 

Paulo Afonso
A subseção de Paulo Afonso promo-

veu, no dia 9 de agosto, um jantar de 
confraternização para os advogados 
em comemoração ao seu dia. O en-
contro foi realizado na casa de even-
tos Sparttacus. “Foi uma noite festiva e 
inesquecível para a classe”, destacou 
Socorro Rolim, presidente da subseção. 
Na ocasião, a presidente anunciou a 
doação de terreno de mais de 1.300m² 
em uma área nobre da cidade, feita 
pela Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco (CHESF), à OAB local para a 
construção da sede própria. O termo 
de doação foi assinado no mesmo dia. 
Socorro agradeceu ao administrador 
da CHESF Augusto Cezar, bem como 
aos colegas que contribuíram de for-
ma direta para a realização do antigo 
sonho da subseção, como Mário Jorge 
(advogado-chefe da Divisão Jurídica da 
CHESF em Paulo Afonso), José Fernan-
des e João Leandro, dentre outros. “O 
comentário entre os advogados presen-
tes foi de que a surpresa não poderia ter 
sido melhor. Todos celebraram muito a 
grande conquista”, revelou a presidente.

No dia 26 de abril, a subseção de Paulo Afonso promoveu o I Seminário Ju-
rídico com o apoio da Seccional. Participaram do encontro o presidente da OAB 
Bahia, Luiz Viana Queiroz; a secretária-geral, Ilana Campos; os juristas palestran-
tes Wladir Santos e Antônio Vieira; o juiz de Direito Rosalino Santos Almeida - re-
presentante do Poder Judiciário; a promotora Milane Tavares - representante do 
Ministério Público; e o vereador Marconi Daniel - representante do Poder Legisla-
tivo. Os assuntos abordados foram de grande relevância não só para os advoga-
dos, mas também para os estudantes e operadores do Direito.

O presidente da subseção de Brumado, 
Osvaldo Luiz Laranjeira Bastos Jr., recebeu, 
em 23 de maio de 2013, na sede da subse-
ção, a juíza titular da Vara do Trabalho de 
Brumado, Carla Mascarenhas de Oliveira 
Novelli, para discutir o PJE realizado na sub-
seção da cidade.

Brumado

Paulo Afonso Paulo Afonso

OAB

Em defesa de novos 
TRFs 

Nos dias 30 e 31 de outubro foi realizado o I Encontro dos Advogados da 
Região de Jacobina, promovido pela subseção da OAB local em parceria com 
a Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes (ESA-BA). O Sindicato dos Co-
merciários da cidade sediou o evento, aberto com uma mesa composta pela 
presidente da OAB de Jacobina, Marilda Miranda; pelo diretor-geral da ESA-BA, 
Luiz Coutinho; pelo conselheiro federal da OAB André Godinho; pelo conselheiro 
seccional Orman Ribeiro; pelo presidente da subseção de Irecê, Valdinei Lopes de 
Oliveira; pelo procurador do município de Salvador, Carlos Nova; pelo coordena-
dor da Polícia Civil de Jacobina, Fábio Santos; e pela presidente do Sindicato dos 
Comerciários da cidade, Onília Souza Lopes. 

No dia 31, diversas palestras foram proferidas para os advogados da região.  
Na primeira delas, o conselheiro federal Maurício Vasconcelos falou sobre “Nova 
lei de prisões e medidas cautelares no processo penal”. Em seguida, a vice-dire-
tora da ESA-BA, Ana Patrícia Dantas Leão, palestrou sobre “Honorários advocatí-
cios na Justiça do Trabalho”. Logo depois, o conselheiro seccional Orman Ribeiro 
discorreu sobre os “25 Anos de Constituição”. O presidente da OAB da Bahia, Luiz 
Viana Queiroz, encerrou o encontro com um balanço dos dez meses de sua ges-
tão, elencou as ações da OAB para o enfrentamento da crise do Judiciário baiano 
e garantiu à presidente da OAB de Jacobina, Marilda Miranda, uma sede própria 
para a subseção durante esta gestão.

Jacobina
Santo Antonio de Jesus

Subseção de Santo 
Antonio de Jesus 

comemora primeiro 
ano de trabalho

Em comemoração ao primeiro 
ano de trabalho desenvolvido pela 
atual diretoria, a subseção de Santo 
Antonio de Jesus realizou jantar no 
restaurante D’ Guste Cerimonial para 
toda a classe de advogados.

 Durante o encontro, mereceram 
destaque a luta em defesa das prer-
rogativas; o estacionamento exclusi-
vo com vagas destinadas  aos ad-
vogados no Fórum Des. Wilde Lima 
desde o início do ano; o convênio  
com a Caixa Econômica Federal, que 
possibilita o atendimento agendado 
e sem filas para o levantamento de 
alvará na agência Recôncavo, inclu-
sive fora do horário de expediente 
bancário; a realização de cursos te-
lepresenciais por meio  da parceria 
com a Escola Superior de Advocacia 
Orlando Gomes (ESA-BA)  e a ASSP, 
que possibilitam o aperfeiçoamento 
e qualificação dos profissionais de 
toda Subseção e as ações sociais.
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A OAB renovou o convênio de cooperação com a Associa-
ção Baiana de Advogados Trabalhistas (Abat), iniciado na ges-
tão anterior. Esse convênio tem como objetivo o apoio logístico 
e profissional aos advogados que militam na Justiça do Traba-
lho. “A Abat é uma associação muito importante e atuante na 
advocacia baiana e não tem fins lucrativos. Uma boa parcela 
dos advogados inscritos na OAB está associada à entidade e 
entendemos que com essa parceria podemos contribuir com 
melhorias nas questões que consideramos fundamentais, en-
tre elas o acesso ao Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT)”, escla-
rece Dr. Luiz Viana, presidente da OAB-BA.

Com a implantação da ferramenta, em agosto do ano pas-
sado, o apoio da OAB ganhou ainda mais importância, segun-
do o presidente da Abat, Dr. Eliel Teixeira. “Foi necessário equi-
par a Associação com novos computadores e scanners, o que 
foi proporcionado pela seccional. A renovação do convênio foi 

fundamental nesse aspecto, uma vez que se faz necessário o 
treinamento dos advogados no manejo do PJe”, avalia. 

Além da atualização tecnológica e da capacitação de pro-
fissionais, a OAB-BA repassa mensalmente para a Abat uma 
verba de R$ 2,5 mil, que possibilita o treinamento dos advoga-
dos no PJe em Salvador, e também a realização de eventos em 
outras cidades, como o ocorrido recentemente em Ilhéus. “A 
Abat e a OAB-BA empreendem um grande gasto em recurso 
de pessoal para que todos os advogados possam se preparar 
para o processo eletrônico, pois quem não estiver preparado 
será, de cer ta forma, ‘excluído’ da advocacia. Essa é uma ten-
dência inexorável”, avisa Dr. Luiz Viana. Segundo o presidente 
da OAB, a Justiça do Trabalho em Salvador já está toda equi-
pada com o PJe e a tendência é que até o final do ano todo o 
interior da Bahia também seja contemplado com a ferramenta. 

OAB
ABAT

Convênio com a ABAT
A renovação da parceria entre OAB e Associação Baiana de Advogados Trabalhistas 
tem como principal objetivo preparar os advogados para o Processo Judicial Eletrônico

LANÇAMENTO
EM LAURO DE FREITAS

REALIZAÇÃO:VISITE STAND NO LOCAL

RUA LAFAIETE F. DOS SANTOS.
PRÓXIMO À TORRE DE PIZZA.

3378-9199

• Fachada principal em pele de vidro e pastilha

• 3 elevadores exclusivos para cada torre - 1 dos 

   elevadores exclusivo para médicos e dentistas

• Estacionamento rotativo para clientes e 

   visitantes com administração profissional

• Mall com pé-direito duplo e mix diversificado 

   com 20 lojas e 2 quiosques

• Infraestrutura para instalação de split

   para salas e lojas

• Infraestrutura para instalação de ar comprimido 

   para as salas odontológicas*

• Auditório com capacidade para 60 pessoas

• 3 meeting rooms com capacidade de 6 a 14 pessoas

    *Apenas para o 1º e 2º pavimento da torre odonto-médica.
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Processo Judicial Eletrônico 
Ruído na informação

A 
história do Processo Judi-
cial Eletrônico (PJe) é antiga, 
mas está longe de ter um 
fim. Exatamente por isso se 

mantém como objeto de análise da OAB. 
Lançado em 2009 pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), o projeto só passou 
a receber as considerações do Conselho 
Federal a partir de 2011, quando este foi 
convidado a integrar o Comitê Gestor do 

CNJ, atualmente composto por 10 magis-
trados, um representante da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp) e um do Conselho Federal 
da OAB (CFOAB), um membro da Advo-
cacia Geral da União (AGU) e outro da 
Defensoria Pública da União.

Dados oficiais dão conta de que o Sis-
tema PJe do CNJ está implantado em 
aproximadamente 63% da Justiça do 

Trabalho, inclusive nos TRTs, no TST, em 
alguns Tribunais de Justiça, bem como 
está em fase de implantação na Justiça 
Eleitoral.

Segundo o presidente da Comissão 
Especial de Direito da Tecnologia da In-
formação da OAB, Luiz Cláudio Silva Al-
lemand, o Juiz Auxiliar da Presidência do 
CNJ Paulo Cristóvão, um dos coordena-
dores do programa, insiste em afirmar 

Falhas de segurança, infraestrutura e banco de dados emperram a celeridade proposta pelo 
sistema do Conselho Nacional de Justiça

OAB
GESTãO

Avanços 

que o sistema já está pronto. “A advocacia tem certeza que 
a afirmação não condiz com a realidade, pois temos conhe-
cimento da existência de falhas graves de segurança, infraes-
trutura e banco de dados. Além disso, 
não é compatível com os programas 
utilizados por deficientes visuais, ou 
seja, não atende às regras de acessi-
bilidade”, esclarece.

Jurema Cintra Barreto, presidente da 
Comissão de Diversidade Sexual e En-
frentamento à Homofobia da OAB-BA 
concorda. “Os problemas são inúme-
ros e imensos. Após ouvir os presiden-
tes de todas as seccionais, o Conselho 
Federal da OAB apresentou uma lista 
ao CNJ propondo o ajuste de 63 itens 
e ingressou com uma AdIn em relação 
à questão do acesso dos advogados 
idosos e deficientes ao PJe”, revelou.

A falta de uniformidade de procedi-
mentos adotados pelos magistrados 
trabalhistas em processos eletrônicos 
também merece a atenção da OAB, 
especialmente da seccional baiana. 
“Não se trata de critica quanto à au-
tonomia do juiz de como conduzir o 
processo, mas de preocupação le-
gítima diante da insegurança jurídica 
que certos procedimentos vêm cau-
sando. Algumas varas realizam audiências unas sem que os 
advogados estejam adaptados a este procedimento no PJe, 
sofrendo graves prejuízos processuais. Outras, estipulam proce-

O ano de 2013 foi bastante profícuo na elaboração de 
material sobre o tema na OAB. A Comissão Especial de Di-
reito da Tecnologia e Informação da OAB, em conjunto com 
o Fórum Permanente de Discussão do PJe da entidade, for-
mado por todos os presidentes das comissões de TI das 
seccionais, elaborou uma série de relatórios e documentos, 
apresentando problemas, bem como sugestões para o sis-
tema. O conteúdo relativo ao assunto pode ser acessado 
em diversas páginas do site da OAB. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela comissão não 
faltaram a realização de cursos de capacitação e o reco-
nhecimento por avanços conquistados.  Dentre eles, vale 
destacar o treinamento oferecido aos advogados, a redu-
ção nos custos de cer tificação com a compra em lote de 

dimento processual previsto no Código Civil, determinando que 
o reclamado apresente contestação no prazo preclusivo de 15 
dias, afastando o rito processual previsto na CLT”, exemplifica 

Carlos Tourinho, representante da OAB 
no Comitê Gestor do PJe no TRT da 5ª 
Região.

Os especialistas ainda chamam a 
atenção para problemas técnicos gra-
ves que ocasionam até mesmo viola-
ções de prerrogativas. Isso se confir-
ma, por exemplo, na obrigatoriedade 
do certificado digital, que inviabiliza o 
jus postulandi, já que muitos advoga-
dos sequer têm noções básicas de 
informática.

Nesse contexto, a OAB-BA tem pres-
tado relevante apoio aos advogados. 
Na capital, a seccional disponibilizou 
diversos computadores, leitoras e sca-
ners, além de três estagiários cedidos 
pela Caixa de Assistência aos Advo-
gados para prestação de informações 
àqueles que tenham dúvidas ou ne-
cessitem ter acesso ao sistema, das 8h 
às 17h, na sala da Associação Baiana 
de Advogados Trabalhistas (Abat), no 
Foro Trabalhista no Comércio.

Além disso, segundo o presidente 
Luiz Viana Queiroz, recente renovação de convênio com a Abat 
tem como intuito principal a capacitação dos advogados no sis-
tema. “A tendência é que os profissionais não habilitados sejam 
excluídos do processo, o que não é admissível”, pondera.

A advocacia tem certeza 
que a afirmação não 

condiz com a realidade, 
pois temos conhecimento 

da existência de falhas 
graves de segurança, 

infraestrutura e banco 
de dados. Além disso, 

não é compatível com os 
programas utilizados por 

deficientes visuais, ou 
seja, não atende às regras 

de acessibilidade

itokens e a criação de comissão de acessibilidade no Con-
selho Superior da Justiça do Trabalho.

“Para 2014 teremos muito trabalho, principalmente por-
que não conhecemos o sistema PJe, apenas distinguimos 
as funções que aparecem na tela de cada advogado. Os 
problemas do PJe devem ser corrigidos antes que se exija 
a implantação nos tribunais, principalmente em tribunais 
pequenos, de sor te que a convivência do meio digital com 
o papel, um requerimento da OAB, é  de suma impor tân-
cia para a cidadania brasileira. Como disse o Presidente 
Marcus Vinicius, não somos contra o peticionamento ele-
trônico, mas os problemas devem ser resolvidos antes de 
qualquer obrigatoriedade de peticionamento exclusiva-
mente “, conclui Allemand.
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OAB
ESA

Cursos telepresenciais chegam a todas as 
subseções

Capacitação e processo eletrônico

Estatuto da 
advocacia em edição 

de bolso

Esa expande cursos de idiomas para o interior

O incremento da parceria entre a Escola Superior de Advocacia Orlando Go-
mes (ESA-BA) e a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) está levando 
os cursos telepresenciais a todas as subseções da OAB da Bahia. O compromisso 
de interiorizar as ações da escola, assumido por sua nova gestão, ganhou mais 
um importante capítulo com a assinatura de acordo operacional, em São Paulo, 
entre o diretor-geral da ESA-BA, Luiz Augusto Coutinho, e o presidente da AASP, 
Sergio Rosenthal. 

A ESA-BA já está instalando antenas em mais seis subseções, expandindo 
para as 31 subseções do estado o alcance dos cursos, levando atualização pro-
fissional em tempo real para os advogados da capital e do interior do estado. 
“Finalizamos 2013 com a certeza de estar cumprindo nosso compromisso de levar 
a ESA aos advogados do interior”, comemorou Luiz Coutinho, que esteve acompa-
nhado pelo conselheiro federal André Godinho durante a assinatura do acordo. 

E a parceria da ESA-BA com a AASP vem dando frutos. O número de antenas 
instaladas, que era de 20 em janeiro de 2013, foi ampliado para 26 com exce-
lentes resultados. No comparativo entre janeiro e novembro de 2012 e o mesmo 
intervalo em 2013, o número de inscrições nos cursos telepresenciais teve um 
aumento de 176%, passando de 1.628 para 4.490. O número de cursos também 
subiu 82% - de 33 para 60 -, enquanto a carga horária transmitida teve uma ele-
vação de 58%, passando de 202 horas para 319. 

A Escola Superior de Advocacia 
Orlando Gomes (ESA-BA) lançou mais 
uma publicação que já caiu no gosto 
dos advogados baianos. Uma coleção 
de códigos de bolso que conta com 
seis volumes: Estatuto da Advocacia; 
Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988; Código Civil; Código 
de Processo Civil; Código Penal e Códi-
go de Processo Penal; Código de Defe-
sa do Consumidor e Código Tributário. 

Uma novidade da ESA para 2014 é a oferta de cursos presenciais de processo 
eletrônico em todo o interior da Bahia. A programação começou em março, coma  
capacitação em e-SAJ e Projudi para os advogados de Porto Seguro (24/03), Eu-
napólis (25/03), Itamarajú (26) e Teixeira de Freitas (27/03). É a ESA mais perto do 
advogado do interior.

Sucesso no ano passado em Salvador pela alta quali-
dade e baixo custo, os cursos de idiomas da Escola Supe-
rior de Advocacia Orlando Gomes (ESA-BA) chegaram este 
ano ao interior do estado com a abertura do curso de inglês 
nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Ilhéus e Itabuna. As 
boas novas foram anunciadas pelo diretor-geral da ESA-BA, 
Luiz Augusto Coutinho, durante o 1º Colégio de Presidentes 
das Subseções da OAB da Bahia de 2014, em Valença, e se-
guem o compromisso assumido com a classe de interiorizar 
as ações da escola. E as novidades não param por aí, os 

advogados de Salvador passaram a contar com o curso de 
francês, que se soma ao de inglês, italiano e espanhol. “Tra-
balhar duro para proporcionar oportunidades de aprimora-
mento profissional para os advogados baianos da capital 
e do interior é a missão da ESA. Aprender um novo idioma 
abre um novo mundo e novas possibilidades para o advo-
gado”, ressaltou Luiz Coutinho. Os cursos têm carga horária 
total de 360 horas, 45 horas por módulo, e são realizados 
em parceria com a Associação dos Ex-Alunos da Universi-
dade do Estado da Bahia (UNEX). 
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ESPECIAL
OAB – Social

Justa homenagem

A noite do dia 17 de outubro foi de 
muitas lembranças de um grande 
jurista baiano e um dos maiores 

processualistas brasileiros. Promovida 
pela OAB da Bahia, a cerimônia “Cinco 
anos sem Calmon”, em homenagem 
a J. J. Calmon de Passos, lotou o Salão 
Esmeralda do Sheraton Hotel da Bahia. 
Profissionais e estudantes da comunida-
de jurídica de Salvador conheceram mais 
sobre a vida e a obra do advogado nas 
palestras proferidas pela professora Ma-
rília Muricy e pelo professor e conselheiro 
federal Fredie Didier. Na ocasião, aconte-
ceu ainda o lançamento do livro póstumo 
“Revisitando o Direito, o Poder, a Justiça e 
o Processo - Reflexões de um jurista que 
trafega na contramão”, apresentado pelo 
advogado Sylvio Garcez Júnior.
 
Estiveram presentes no evento o presi-
dente da OAB da Bahia, Luiz Viana Quei-
roz; o vice-presidente Fabrício Oliveira; a 
professora Marília Muricy; o professor 
Fredie Didier; Eridan Maria Velloso de 
Passos, filha de J.J. Calmon; o desembar-
gador Nilson Castelo Branco; o advogado 
Sylvio Garcez; o ex-presidente da OAB-BA 
Geraldo Sobral, que representou o Institu-
to de Letras Jurídicas; o desembargador 
Pedro Guerra; o ex-vice-presidente e ex-
-secretário geral da OAB-BA Antonio Me-
nezes e o advogado e coordenador do 
evento, Sérgio Novaes. “A ideia desta noi-
te ‘Cinco anos sem Calmon’ é fazer uma 
homenagem a esse grande mestre”, de-
clarou o presidente da OAB-BA, Luiz Via-
na Queiroz, em seu discurso.
 
A professora Marília Muricy, primeira 
palestrante da noite, destacou a impor-
tância de J. J. Calmon de Passos para 
a classe jurídica e para a sociedade e 
fez elogios à sua obra e ao novo livro 
lançado. “Digo sempre aos meus alunos 

Reconhecimento a Calmon de Passos reuniu a comunidade jurídica da Bahia

que quem não conheceu Calmon em 
vida deve conhecer sua vida em morte. 
Devem conhecer a sua obra, pois nesse 
livro se estampam os melhores momen-
tos intelectuais dele. A melhor forma de 
saber quem é Calmon é ver o que ele 
próprio conta da sua vida”, disse.
 
Em sua palestra, o conselheiro federal 
Fredie Didier destacou aspectos impor-
tantes da vida e da obra de J. J. Calmon 
e contou diversos episódios curiosos do 
seu convívio com o mestre, conhecido 
por sua personalidade forte, arrancando 
risos da plateia. “Diferentemente de ou-
tros mestres, Calmon não tinha discípu-
los. E ele me disse: ‘Eu não sou assim. Eu 
ensino para que as pessoas construam 
suas carreiras sem vínculo a mim’. Apesar 
de não ter discípulos, Calmon, sem que-
rer, influenciou esta geração de hoje, que 
não foi aluna dele”, ressaltou.

 A filha de J. J. Calmon, Eridan Maria Vello-
so de Passos, recebeu uma placa em ho-
menagem a seu pai, agradeceu à OAB 
da Bahia pela organização do evento, e 
também a Marília Muricy, Fredie Didier e 
Sylvio Garcez pela admiração e respeito 
ao seu pai. “Eu sinto, aqui e agora, que 
o desejo dele se realiza porque pressinto 
que meu pai vive e, se vocês puderem 
me perdoar a heresia, ele, meu pai, está 
aqui entre nós. Se não mais escutamos 
a sua voz, se já não usufruímos mais de 
sua presença, posso sentir que sua voz e 
sua presença estão em cada um de vo-
cês que vieram. Esta é a esperança que 
me move”, disse. 
 
Em seguida, o advogado Sylvio Garcez 
Júnior apresentou ao público o livro “Re-
visitando o Direito, o Poder, a Justiça e o 
Processo - Reflexões de um jurista que 
trafega na contramão”, da Editora Juspo-

dium, obra que Calmon de Passos consi-
derava seu testamento. 

Também participaram da homenagem os 
conselheiros federais André Godinho, Fer-
nando Santana e Maurício Vasconcelos, 
os conselheiros seccionais Gustavo Mo-
ris, Orman Ribeiro, Pedro Nizan Gurgel e 
Rodrigo Magalhães, o presidente da Co-
missão de Prerrogativas João Cerqueira, 
o presidente da Comissão de Relações 
Institucionais Carlos Tourinho, o presiden-
te da Comissão Especial de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem Rodrigo Ma-
galhães, a vice-presidente da Comissão 
de Defesa do Meio Ambiente Cláudia 
Albagli, o ex-presidente da CAAB David 
Bellas, a vereadora Olívia Santana, o pro-
curador-geral de Justiça Wellington Lima, 
o procurador de Justiça Paulo Modesto 
e outros grandes nomes da comunidade 
jurídica da Bahia, como Bruno Godinho, 
Carlos Alfredo Guimarães, Gustavo Lanat, 
Pedro Barachísio Lisboa, Sérgio Noguei-
ra Reis, Carlos Nova, Lia Barroso, Pedro 
Barroso, Fernanda Vila, Suzane Faillace, 
Esmeralda Oliveira, Bernadeth Gonçalves, 
Antônio Beltrão, Jackson Azevedo, Geor-
ge Fragoso e Márcio Gomes, entre outros.
 
Sobre J. J. Calmon - Reconhecido na-
cionalmente por sua atuação, J. J. Cal-
mon de Passos se notabilizou por sua 
visão global do Direito e conhecimento 
profundo em diversas áreas das ciên-
cias jurídicas, desenvolvidos em mais 
de 60 anos de profissão. Ex-presidente 
da OAB da Bahia, Calmon foi professor 
emérito da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), livre-docente da Faculdade de Ciências Econômicas, catedrático de 
processo civil da Faculdade de Direito da UFBA, fundador do Centro de Cultura Jurídi-
ca da Bahia, procurador-geral de Justiça e membro da Academia de Letras Jurídicas 
da Bahia. J. J. Calmon faleceu em 18 de outubro de 2008, aos 88 anos.
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Apaixonada por carros e motos, Ilana aprendeu a pilotar 
ainda na adolescência e, hoje, o seu maior hobby é participar 
de rallies, seja para competir ou apenas como diversão. As 
viagens até os locais onde as provas acontecem são sempre 
uma aventura. “É pura adrenalina! Todos relembrando os últi-
mos roteiros para tentar adivinhar o tipo de trajeto e os tempos 
de prova que serão exigidos na competição”, conta animada. 

A advogada explica que o roteiro do rally é sempre en-
comendado a pilotos e navegadores experientes. “Aqui na 
Bahia um deles é João Cerqueira Neto, conselheiro e presi-
dente da Comissão de Prerrogativas da OAB-BA, além de um 
grande piloto. Audo Rodrigues, promotor em Feira de Santana, 
é excelente navegador e piloto, e já fez dobradinha de muito 
sucesso com João Neto nos rallies pelo Brasil afora”, elogia.

Ainda que não frequente mais as provas como antes, a 
advogada tem muita história pra contar. Entre as diversas 
competições que marcou presença estão o Rally da Bahia e o 
Rally do Batom, que acontece anualmente, em setembro. Em 
suas muitas viagens, destaca uma em que enfrentou muita 
lama e buracos em uma plantação de eucaliptos. “A cada 
metro tínhamos que sair do carro para medir a profundidade 
e as condições da travessia com varas de bambu. Nos atrasa-
mos quase duas horas, mas chegamos inteiros”, lembra ela, 
que foi aplaudida pelos colegas, pois mesmo com toda difi-
culdade consagrou sua equipe como vencedora na categoria 
em que competiam.  

“Existem lugares surpreendentes, lindos, verdadeiros oásis 
perto de Salvador e a gente nem se dá conta. Esse é um dos 
saldos das minhas viagens para praticar rally”, destaca a ad-
vogada. O “bar molhado” é um deles. Localizado na estrada 
que começa em frente ao Conde, na Linha Verde, sentido Rio 
Real, merece ser conhecido. “É um lugar maravilhoso. Há uma 
piscina natural que transborda 
e forma um córrego de água 
transparente, onde as 
mesas e cadeiras são 
colocadas. Somos 
servidos com os 
pés na água. É re-
laxante”, revela.

Aventura
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Hobby, a busca 

pelo prazer

Seja para relaxar ou por pura adrenalina, sozinho ou 

acompanhado, a paixão por uma atividade não tem 

explicação. No final das contas, o que vale é a busca 

pelo prazer. Ter um hobby é isso: divertir-se, sentir-se 

bem!. É isso que leva Ilana Kátia Campos a embarcar em 

aventuras motorizadas, Jackline Larchert a buscar equilíbrio 

de corpo e mente, e Gustavo Mori a meter a mão na 

massa, literalmente. 

LONGE DO BATENTE
TEMPO LIVRE

Relaxamento
E se o negócio é relaxar, Jackline sabe bem como fazê-lo. Adepta do 

Pilates há dois anos, a advogada passou a se interessar pela atividade 
ao sentir o apelo do corpo e da mente. “O médico sempre lhe transmite a 
mensagem de uma vida saudável, com a necessidade de realização de 
atividade física regular, mas chega um momento que você sente o seu cor-
po suplicando por isso e foi o que aconteceu comigo”, conta. Para ela, a téc-
nica se transformou em um hobby, praticado diariamente, sem nenhuma 
obrigação, apenas por prazer.

Jackline defende que a prática é uma excelente forma de deixar um 
pouco de lado a rotina corrida do dia a dia. O Pilates trabalha muito a 
respiração, exige maior concentração durante a execução dos exercícios, 
fazendo com que o praticante se dedique de corpo e mente à atividade. 
“Durante o período de uma hora da aula fico desligada do trabalho e dos 
outros afazeres. Além disso, sinto muita evolução na minha resistência fí-
sica, força muscular e flexibilidade, sem contar a melhora na postura e o 
alongamento corporal”, descreve.

Depois que o Pilates passou a fazer parte da sua vida, a advogada 
sente que deveria ter começado antes, pois o que era apenas uma ne-
cessidade se tornou uma atividade prazerosa. “Muitas vezes deixamos o 
nosso corpo e mente manifestarem extremo cansaço para reagirmos. Hoje, 
tenho a consciência de que para dar conta de todas as atividades a que 
me proponho preciso reservar um tempo para cuidar do meu corpo e para 
relaxar”, completa.
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LONGE DO BATENTE

Sentir prazer também é o que leva o advogado e professor Gustavo Mo-
ris a ir para a cozinha. Apaixonou-se pela culinária depois que casou e co-
meçou a colocar a mão na massa. “A vontade de fazer uma boa comida e 
impressionar minha esposa me levaram a conhecer este universo. Receber 
os amigos em casa para uma boa conversa e uma boa comida também 
me incentivou”, admite. Ele conta que nunca chegou a fazer nenhum curso e 
que aprendeu muito vendo os amigos cozinhando. “Sem dúvida, ter amigos 
que gostam de cozinhar é uma grande escola”, diz.

Quase todos os fins de semana, especialmente nas sextas à noite e no 
sábado, o advogado encara a cozinha para preparar suas delícias para a 
família e amigos. “Nossos encontros são sempre regados a boa bebida, 
música de qualidade e muita conversa”, conta. Uma de suas especialida-
des é o Espaguete ao Caçador, receita que aprendeu quando passou um 
tempo na Itália com a família. “Fomos esquiar em Alta Badia, norte do país, 
e lá conhecemos uma família italiana que me apresentou o prato, típico dos 
italianos que precisavam caçar no inverno”, lembra.

Espaguete ao Caçador 

Ingredientes:

500 g de Carne (sugestão: 
Picanha Suína)
5 Cogumelos grandes
2 Anchovas
8 Azeitonas Pretas
2 Ramos de Alecrim
2 Dentes de alho
½ Taça de Vinho Tinto
750 ml de Purê de Tomate
1 Pacote de Espaguete
Azeite a gosto
Sal a gosto

Modo de preparo:

Doure o alho com azeite em uma fri-
gideira grande, depois jogue os cogu-
melos fatiados e deixe dourar por 3 mi-
nutos. Acrescente a carne e deixe por 5 
minutos, mexendo a vontade. Coloque 
o alecrim, mexa por 2 minutos, depois 
adicione duas ou três anchovas, deixe-
-as derreter e vá mexendo devagar. 
Quando as anchovas estiverem derre-
tidas, jogue as azeitonas, deixe por 3 
minutos, em seguida jogue o vinho tin-
to e deixe até o álcool evaporar. Adicio-
ne o sal, em seguida jogue o purê de 
tomate e mexa por 10 minutos. Assim 
que o espaguete estiver pronto jogue-
-o dentro da frigideira e mexa devagar 
para misturar o molho com a massa. É 
só servir com queijo parmesão ralado e 
um bom vinho.
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Terapia
RECOMENDO

“Em 1606, William Shakespeare (1564 – 
1616) escreveu um de seus grandes textos 
para o teatro: Rei Lear, sempre lido e sempre 
impressionando. Lear, sem descendente, 
varão e velho, convoca suas filhas a fim de 
decidir como deve partilhar seu reino e, des-
sa forma, conhecer os sentimentos de cada 
uma em relação a ele. A partilha provoca 
traições, loucura, miséria e guerra. Os cinco 
atos da peça são densos de significados. 
Lucidez e loucura partilham os dias finais de 
Lear. Vale a pena ler esse texto de Shakespe-
are e imergir nos diversos sentimentos que 
ele provoca. Indico a elogiadíssima tradução 
feita por Millôr Fernandes (L e PM Pochet). 
Após ler a peça, sugiro também assistir ao fil-
me Ran (de 1985) de Akira Kurosawa, adap-
tação da realidade japonesa do século XVI 
de Rei Lear. Ponto alto para as cenas do Rei 
enlouquecido na tempestade”.

 “Indico um filme que considero im-
perdível: “A Qualquer Preço”, com John 
Travolta. A história gira em torno da vida 
de um advogado que não procura ven-
cer causas, mas sim entrar em lucrati-
vos acordos financeiros, até ele concor-
dar em representar oito famílias cujas 
crianças morrem em virtude da conta-
minação tóxica da água que abastece 
a cidade. O caso contra as duas empre-
sas responsáveis pela contaminação 
se prolonga, fazendo a firma onde ele 
trabalha ficar em sérias dificuldades, o 
que o leva a uma espécie de suicídio 
financeiro e profissional”. 

“Em Ilhéus, onde moro, recomendo alguns restaurantes que indico 
a todos que estão na cidade. O restaurante Maróstica tem um bom car-
dápio, com destaque para o bacalhau; já o Pitu do Lourival, localizado 
na rodovia Ilhéus-Itabuna, bairro do Banco da Vitória, tem o melhor pitu 
do Brasil. Para petiscar, indico o Chinaê, no bairro Pontal, onde é ser-
vido um delicioso caranguejo. E como gosto de comida de botequim, 
costumo indicar também o Bar da Maria, na Vila de Juerana, km 6 da 
rodovia Ilhéus-Itacaré, que tem no menu os deliciosos peixes robalinho  
e carapeba, pescados na hora e fritos”.

“Recomendo três álbuns musicais de artistas que, no momento, não 
estão nas paradas de sucesso, mas na minha opinião fazem parte da 
história da MPB.  “Certidão”, do Casuarina, grupo de samba e choro 
genuinamente carioca que  surgiu na nova fase do bairro da Lapa, em 
2001. Com um samba de alta qualidade, teve o mérito de atrair a ju-
ventude da zona sul para curtir o samba tradicional. A música presente 
em “Jardim da Fantasia”, do cantor e compositor mineiro Paulinho Pedra 
Azul, promove o casamento das influências do “Clube da Esquina” com 
canções produzidas nos festivais do interior de Minas, nos anos 70 e 80. 
“Alto Falante”, do cantor e compositor baiano Morais Moreira, revela o 
lado cancioneiro do artista, inclusive com um surpreendente bolero na 
faixa “Mentira”.

música – Dr. maurício Vasconcelos

Filme – Dr. Eduardo Fraga

Livro – Dr. Ruy medeiros

Restaurante – Dr. Carlos medauar
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COMISSÕES
ESPAÇO

Um dos pilares de campa-
nha da nova gestão da 
OAB fincava-se na valo-

rização do advogado. Para tanto, 
tornava-se mister o aprimoramento 
e a profissionalização das diversas 
comissões da OAB-BA. E essa missão 
foi trabalhada com afinco por cada 
uma das equipes formadas durante 
o ano passado e permanecem neste 
2014.

A Comissão de Sociedade dos 
Advogados que o diga. Após levantar 
os principais problemas enfrentados 
pelas sociedades, foi elaborado um 
diagnóstico apontando as principais 
falhas do sistema e sugeridas mu-
danças. Dentre os principais itens 
abordados figurava a transparência 
das atividades desenvolvidas pela 
comissão. “Passamos a ter reuniões 
mensais e implantamos a divisão 
por sorteio dos relatores e revisores.”, 
relata Daniel Cesar França Athayde, 
presidente da comissão. A celeridade 
dos processos também ganhou des-
taque entre os trabalhos desenvolvi-
dos pela equipe com a implantação 
da distribuição eletrônica.

Mas a ‘cereja do bolo’ da comissão 
ficou por conta da revisão da tabela 
de honorários dos advogados. Defa-
sada desde 2003, com pequeno rea-
juste em 2009, a tabela foi objeto de 
discussão em audiência pública reali-
zada em outubro último. “Transmitida 
para toda a Bahia, tivemos mais de 
700 manifestações de advogados do 
interior. Foi o principal ganho, pois é 

A todo vapor
Comissões revelam importantes avanços após um ano de trabalho árduo

“Queremos 
restabelecer a 

educação jurídica que 
vem se transformando 

em negócio, sem 
compromisso com 
qualidade, ética, 

técnica e de cidadania”,

lá que encontramos profissionais fa-
zendo audiências por R$ 20, quando 
o patamar mínimo é de R$ 600”, es-
clarece Daniel. Segundo o presidente 
da comissão, por conta da discussão 
acalorada sobre o tema, uma nova 
audiência está programada para 
acontecer em Feira de Santana.

As audiências públicas também 
mostraram-se ferramentas impor-
tantes na Comissão de Ensino Jurídi-
co. Apesar de empossada somente 
em outubro, Iran Furtado Filho, um 
de seus integrantes, participa efeti-
vamente da Comissão Nacional de 
Educação Jurídica (CNEJ) desde o 
início de 2013. Entre os meses de ju-
nho e novembro daquele ano foram 
realizadas 32 audiências públicas 

com a ampla participação de alunos, 
professores, associações, instituições 
de ensino superior, mantenedoras, 
advogados, magistrados, ministério 
público e a sociedade em geral para 
discutir o novo marco regulatório do 
ensino do Direito. 

“A audiência na Bahia, conduzida 
pela presidente da comissão, Daniela 
Borges, recebeu elogios. Muitas pro-
postas relevantes foram apresenta-
das e, certamente, várias delas serão 
contempladas na proposta da OAB 
para o aprimoramento do marco re-
gulatório”, avalia Iran Furtado. 

Segundo o representante da OAB-
-BA no CNEJ, a proposta da comis-
são nacional será submetida para 
aprovação ao Conselho Pleno do 

Iran Fur tado

“Realizamos a 
primeira audiência 

pública da OAB para 
ouvir os anseios da 
comunidade LGBT 

e identificar como a 
OAB pode atuar para 

concretização dos 
direitos humanos e das 
especificidades deste 
segmento do direito”

“Embora ainda 
pendente de apreciação 
do Conselho Seccional, 

elaboramos minuta 
de Resolução Estadual 

regulamentando a 
prática do estágio 

profissional”

Conselho Federal ainda este mês. A 
agenda, no entanto, não para e está 
prevista a manutenção das reuniões 
para julgamento dos processos de 
autorização e renovação de autoriza-
ção, considerando que a relevância 
do parecer da OAB agora é vinculan-
te, ou seja, é levada em considera-
ção pelo Ministério da Educação na 
abertura ou não de um novo curso 
de Direito. “Queremos restabelecer a 
educação jurídica que vem se trans-
formando em negócio, sem compro-
misso com qualidade, ética, técnica e 
de cidadania”, concluiu Iran.

Cidadania também demonstra ser 
o norte dos trabalhos da Comissão de 
Diversidade Sexual e Enfrentamento 
à Homofobia. Em visita à Secretaria 
Estadual da Justiça, Cidadania e Di-
reitos Humanos, a comissão solicitou 
providências para a criação de alas 
específicas para a população LGBT no 
sistema prisional; bem como a apu-
ração e adoção de medidas diante 
da violência observada durante a 12ª 
Parada Gay de Salvador. 

A violência contra a população 
LGBT, inclusive, foi um dos temas mais 
abordados na pauta da comissão no 
ano de 2013, assim como as diversas 
formas de combate à discriminação. 
“Realizamos a primeira audiência pú-
blica da OAB para ouvir os anseios da 
comunidade LGBT e identificar como 

a OAB pode atuar para concretização 
dos direitos humanos e das especi-
ficidades deste segmento do direito”, 
conta Jurema Cintra Barreto, presi-
dente da comissão.

Segundo a advogada, a OAB-BA 
obteve importantes vitórias como 
a modificação de uma portaria da 
justiça estadual que impedia jovens 
gays de ter acesso à Parada Gay de 
Alagoinhas e o diálogo aberto com o 
Governo do Estado para construção 
de políticas públicas voltadas a esse 
público. 

“A Ordem na Bahia hoje é refe-
rência sobre o tema e por isso tem 
marcado presença em paradas, se-
minários, cursos e eventos, pois a po-
pulação confia que nossa instituição 
seja a voz do cidadão”, comemora 
lembrando que um dos membros da 
comissão estadual, o advogado Fili-
pe Garbelotto, também faz parte da 
Comissão de Diversidade Sexual e 
Enfrentamento à Homofobia do Con-
selho Federal, o que coloca a seccio-
nal em destaque no cenário nacional.

Os baianos também ganham des-
taque na hora de defender melhorias 
relativas a estágios e ao Exame da 
Ordem. No último ano, a comissão 
manteve em sua agenda o creden-
ciamento de unidades concedentes 
de estágio; a aproximação com a Co-
missão de Ensino Jurídico e com os coordenadores de cursos de Direito, 

bem como a promoção de maior in-
terlocução entre a comissão e os exa-
minandos.

De acordo com a presidente da co-
missão, Cyntia Possidio, alguns avan-
ços mereceram destaque na pauta 
do grupo. “Embora ainda pendente 
de apreciação do Conselho Seccio-
nal, elaboramos minuta de Resolu-
ção Estadual regulamentando a prá-
tica do estágio profissional”, assinala, 
sem deixar de citar a elaboração de 
minuta de Provimento regulamentan-
do a atividade de estágio para enca-
minhamento ao Conselho Federal e 
o encaminhamento de propostas de 
alteração nos editais do Exame de 
Ordem como importantes conquistas.

Jurema Cintra 

Cyntia Possidio
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PARA CONDIÇÕES 
ESPECIAIS NO CLUB MED, 

CONSULTE:

PARA VOCÊ?

COMO É A 
FELICIDADE

Itaparica

Rio das Pedras

Trancoso

71 3451 2425
71 9106 7111
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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. 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 as redes 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. Dezembro/2013.

• Rede com os melhores hospitais, laboratórios e médicos do Brasil.1

• Livre escolha de prestadores médico-hospitalares com reembolso.2

• Preços e condições especiais de adesão. 

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:
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Golden Cross :
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