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O Vento da Mudança 

O presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 
reafirmou na imprensa a intenção de instaurar eleição direta fede-
rativa para presidente do Conselho Federal. Revelou que até março 
de 2015, ou a OAB fará o plebiscito das diretas ou, se o sistema OAB 
entender que o plebiscito já tem uma resposta, a Ordem enviará o 
projeto de lei para o Congresso Nacional criando as eleições diretas.

Com a reforma eleitoral, quando o advogado for votar na chapa 
estadual votará também no candidato a presidente nacional, deci-
dindo o voto do seu estado na eleição federal. Manteremos o voto 
federativo e a importância dos estados menores, ampliando a demo-
cracia, pois o voto de cada estado será decidido pelo conjunto de 
seus advogados.

A ideia da reforma eleitoral segue a proposta de resolução que 
apresentei no CFOAB em 2011. Como conselheiro, incomodava-me 
que a OAB tivesse uma voz para fora, defensora que fora da implan-
tação das Diretas Já no País, e outra voz para dentro, como realiza-
dora de eleição indireta para seu próprio presidente. No mesmo ano 
propus o plebiscito nacional para consultar a classe  sobre a forma de 
eleição que querem ver implantada na Ordem. 

Ao reiterar seu compromisso, o presidente Marcus Vinícius realiza 
um sonho que acalento desde 2006, quando defendi as Diretas Já na 
OAB em artigo no jornal A Tarde. Um sonho de mais democracia, que 
hoje temos a oportunidade de realizar na OAB da Bahia. E queremos 
mais democracia por que acreditamos que a participação das pessoas 
nas decisões é muito importante, porque legitima o resultado. 

Assim, empoderamos o Conselho Seccional, que deixou de ser um 
órgão meramente discliplinar, e “bate carimbo” da diretoria, para tor-
nar-se um definidor de políticas para a classe e um protagonista de 
causas em defesa da  sociedade civil da Bahia.

Implantamos a consulta direta à classe na formação da lista sêxtu-
pla para desembargador do Tribunal de Justiça pelo quinto consti-
tucional, que passou a ser escolhida pelos advogados baianos, e não 
mais pelo Conselho Seccional, como ocorria há 10 anos. E já são 
duas votações para o quinto desde então.

Transformamos a Comissão do Advogado Iniciante no Conselho 
Consultivo dos Jovens Advogados, aumentando a participação da 
advocacia jovem da capital e do interior na definição de políticas da 
Seccional.

E estamos finalizando a implantação na OAB da Bahia de novas tec-
nologias que darão aos advogados mais informação e poder de decisão.

“O vento da mudança sopra diretamente na face do tempo”, diz a 
canção do Scorpions. Podemos senti-lo na OAB da Bahia.
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democrática
Movimento pelas eleições diretas na OAB 

ganha força pela voz do presidente do 
Conselho Federal

Em recente entrevista ao jornalista 
Mário Sérgio Conti no programa 
“Diálogos”, da Globo News, o presi-

dente nacional da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Marcus Vinícius Furtado Coê-
lho, reafirmou o compromisso de, durante 
sua gestão, implantar as eleições diretas 
para a escolha da direção do Conselho 
Federal da entidade. Para isso, levanta a 
possibilidade de realizar um plebiscito 
ou encaminhar o projeto diretamente ao 
Congresso Nacional.

A notícia não chega a ser surpresa, já que du-
rante a campanha que o levou à direção da 
Ordem, Marcus Vinícius defendeu o sistema 
de sufrágio como o mais coerente com os 
princípios que sempre nortearam a institui-
ção. Ainda assim, foi recebida com entusias-
mo pela classe, especialmente pelo presidente 
da OAB-BA, Luiz Viana. “O presidente vai honrar o compromisso 
e deve implementá-lo ainda no ano que vem”, comemora.

O sistema indireto tem funcionado desde que a OAB se instituiu, 
especialmente depois do novo estatuto, de 1994. Para Viana, ele 

O que se apresenta hoje, no entanto, é 
a proposta do voto federativo, em que 
cada unidade federativa contribuiria 
com um voto, definido por eleição di-
reta. “Os advogados da Bahia votariam 
para presidente nacional na Bahia, que 
teria um voto na eleição presidencial. 
Dessa forma preserva-se a autonomia e 
a identidade de cada OAB estadual. O 
modelo one man, one vote enfraquece-
ria o valor federativo, que eu entendo 
como importante para a OAB”, argu-
menta Luiz Viana.

História
Credenciada por uma história política 
de mais de 80 anos, a OAB configura-se 
como um serviço público sui generis, se-
gundo o Supremo Tribunal. Ao mesmo 
tempo em que exerce funções de Estado, 
como uma autarquia – atuando no con-
trole da atividade advocatícia -, é uma 
entidade da sociedade civil. Isso fez com 
que ela alcançasse um reconhecimento 
social, que gerou um reconhecimento ju-
rídico na Constituição, com competên-
cias constitucionais. Daí a necessidade 
de aprovação da mudança de estatuto re-
sidir em uma decisão legislativa do Con-
gresso Nacional. A propaganda, a forma 
das eleições, seu período, são aspectos 
que podem ser regulamentados interna-
mente, mas a estrutura do sistema elei-
toral está prevista na lei e só pode ser 
alterada após apreciação de deputados e 
senadores da República.

O presidente da seccional Bahia acredi-
ta que esse desenho eleitoral se manteve 
até hoje por falta de vontade política, 
já que o Conselho Federal sempre foi 
refratário à proposta de eleção direta. 
Levada ao Conselho Federal em 2011, a 
sugestão foi rejeitada. Voltou na forma 
de um pedido de plebiscito, mas tam-
bém não obteve sucesso, apesar de co-
nhecido o anseio da classe. 

Ainda assim, no Colégio de Presiden-
tes do ano passado foi aprovada a ideia 
de plebiscito geral no Brasil. “Como em 
todas as pesquisas que já foram feitas, a 
amplíssima maioria – mais de 90% – dos 
advogados quer a eleição direta, talvez 
o plebiscito seja desnecessário”, explica 

Luiz Viana. Agora, essa proposta ganha 
força na voz do presidente do Conselho 
Federal da OAB, que sempre esteve na 
vanguarda da defesa dos interesses de-
mocráticos da sociedade brasileira.

Pelo Brasil
O presidente da OAB-BA destaca a ne-
cessidade da criação de uma agenda nas 
discussões políticas sobre o assunto em 
todas as OABs do Brasil. “Farei isso na 
Bahia e vou sugerir aos meus colegas 
presidentes que o façam. Precisamos 
discutir quais as vantagens, por que que-
remos a mudança, o que significa mais 
legitimidade democrática. Não faço 
essa proposta como uma crítica aos ex-
-presidentes, eleitos pelo sistema indire-
to. Marcus Vinícius, por exemplo, eleito 
indiretamente, mostra-se um extraordi-
nário presidente. Trata-se de uma con-
cepção democrática. Ou seja, ampliar a 
legitimidade democrática dará mais for-
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Luiz Viana Queiroz 

Como em todas as 
pesquisas que já foram 

feitas, a amplíssima 
maioria – mais de 90% – 
dos advogados querem 

a eleição direta, 
talvez o plebiscito seja 

desnecessário

ça e mais transparência para aquele que 
for presidente nacional”, defende.

No Congresso
Casa de democratas, o Congresso deve 
aprovar sem restrições a mudança assim 
que ela for apresentada. “Acredito que os 
legisladores só aguardam uma posição 
política da classe. Seria uma incongru-
ência aprovar um estatuto da advocacia 
ou mudanças contra o que a classe quer. 
Como a aspiração da classe é a eleição 
direta, o anteprojeto da OAB certamente 
vai ter o apoio do Congresso”, acredita o 
presidente da OAB-BA.

A defesa das eleições diretas pelo presi-
dente nacional chega em ótima hora. O 
Brasil vive o período de campanha das 
próximas eleições gerais, diretas, e é pos-
sível assistir ao espetáculo da democra-
cia acontecendo ante nossos olhos. Não é 
possível ficar de fora.

não é necessariamente ruim, mas a proposta 
de eleição direta garante mais legitimidade 
democrática. “Essa é a expressão-chave. É 
preciso levar a todos os advogados as ban-
deiras de cada um dos candidatos a presi-
dente nacional. Ampliar a discussão não 
apenas entre os 81 conselheiros federais, 
mas para toda a classe”, avalia.

Não à toa o presidente da seccional foi in-
titulado ‘Sr. Diretas’ pelo próprio Marcus 
Vinícius. Desde 2011, quando o então 
conselheiro federal da Ordem Luiz Via-
na Queiroz encampava a mudança com 
um argumento simples e direto: se a OAB 
defende as eleições diretas para todos os 
cargos públicos do país, não pode ser di-
ferente internamente.

À época, o movimento ecoava uma cam-
panha ainda mais radical iniciada pela OAB de Minas Gerais 
em 2007. De acordo com o modelo proposto pela seccional 
mineira, o voto de cada advogado teria o mesmo peso, a 
exemplo do que ocorre, por exemplo, na eleição para presi-
dente do Brasil. 

Luiz Viana Queiroz

Essa é a expressão-
chave. É preciso levar 
a todos os advogados 
as bandeiras de cada 
um dos candidatos a 
presidente nacional. 
Ampliar a discussão 
não apenas entre 
os 81 conselheiros 
federais, mas para 

toda a classe
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Palestra aborda 
Perspectivas da Advocacia 

Previdenciária

Projeto do Novo Código 
de Processo Civil é alvo 

de discussão

Manhã materna

No dia 18 de março de 2014, a subseção da OAB-BA em 
Barreiras recebeu a presidente do Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdênciário, Jane Lúcia Wilhelm Berwangner, que 
proferiu palestra sobre “Perspectivas da Advocacia Previ-
denciária”. Estudantes da área do Direito e advogados da ci-
dade e região lotaram o auditório da sede da entidade. 

No mês de maio, a subseção de Barreiras reali-
zou mais um debate em sua sede. No dia 6, quem 
esteve presente na cidade para conversar com es-
tudantes e advogados locais foi o advogado Rafael 
Vasconcelos. Em pauta, um dos assuntos mais dis-
cutidos atualmente: o projeto do Novo Código de 
Processo Civil e seus aspectos polêmicos.

O Dia das Mães foi especial em Barreiras. A subse-
ção da OAB-BA realizou evento comemorativo para as 
advogadas e funcionárias da entidade. Em parceria com 
a CAB, o encontro feminino aconteceu no dia 9 de maio 
na sede da subseção. Para marcar a data, foi servido um 
café-da-manhã e oferecidos tratamentos de estética e be-
leza gratuitos para todas as mulheres presentes, além do 
sorteio de diversos brindes.

BARREIRAS
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Cyntia Possídio - Salvador

Socorro Rolim – Paulo Afonso

Vitalmiro Cunha – Feira de Santana

Camila Trabuco – Feira de Santana

Marcos Lourenço – Salvador

Marcos Melo – Salvador

“Humanidade, literatura, história, direito, prática, não há matéria ou ciência que o advogado possa 
ignorar”, disse o magistrado francês Dupin Aîné (1783/1865) sobre o exercício da advocacia. Uma 

atividade movida pela paixão à liberdade. As agruras são muitas, mas muitos são igualmente os meios 
para correção de distorções em defesa de nossas prerrogativas e dos direitos dos cidadãos. E é deles 

que o advogado deve lançar mão!

diado
AdVoGAdo

“Ser advogado é oportunizar voz aos que não sabem falar, é materializar direitos a quem os 
teve negados, é garantir diariamente o exercício da liberdade. Não é fácil a labuta! Muitos 
obstáculos precisam ser  transpostos diariamente no exercício dessa linda profissão, mas a 
certeza do nosso ideal é a arma de que dispomos para assegurar o cumprimento do nosso 
dever”

“As dificuldades que permeiam o exercício da advocacia são muitas e recorrentes. Inicia-se 
com a falta de estrutura do Judiciário e culmina com o desrespeito às prerrogativas dos 
advogados. Mas o encantamento pela profissão continua por saber que sem advogado não 
há justiça. Como preconizado na Constituição Federal, bem como no Estatuto da OAB, “o 
advogado é indispensável à administração da Justiça”

“O Judiciário está carente de juízes e serventuários, gerando um acúmulo de processos 
jamais visto e prejudicial ao trabalho do advogado. Mas a Advocacia é o sustentáculo da 
democracia, motivo mais que nobre para continuar a exercê-la!”

“Advogar é não se deixar vencer, é saber que mesmo com as precariedades do Judiciário, 
falta de juízes, servidores e estrutura física de fóruns depreciados, estamos dispostos a 
seguir em frente na defesa dos interesses de quem nos confiam os seus problemas e porque 
não dizer, a sua vida. Advogados são os que persistem, insistem e trazem solução!”

“Ainda que o Judiciário seja moroso e sofra com a falta de estrutura, gerando dificuldades 
na continuidade do exercício profissional, atuar para que os interesses da sociedade sejam 
respeitados e seus direitos garantidos dá garra para continuar. Quem decide por essa 
profissão é, essencialmente, um apaixonado”

“A máquina judiciária emperrada cria obstáculos, gera atritos e atinge as prerrogativas do 
advogado. É um trabalho árduo, mas dignificante. Uma das mais tradicionais carreiras do 
mundo, a advocacia se confunde com a ordem social e jurídica do país. Se eu tivesse que 
voltar no tempo, faria tudo de novo. Me orgulho de ser advogado!”
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Iran Furtado Filho - Salvador

Sylvio Garcez – Salvador

Jorge Haddad – Camaçari

Sérgio Novaes - Salvador

“Eis o espírito da verdadeira advocacia: falar quando outras vozes já se calaram; lutar 
quando outros braços já se baixaram; se indignar quando outra moral perversa já se 
instalou e nunca, jamais, se curvar à leniência, à corrupção e à prepotência. O advogado 
é, sem dúvida, a ultima garantia do cidadão contra o Estado, pois, de todos que atuam na 
Justiça, os advogados são os únicos que não são mais um braço do próprio Estado. Eis o fato, 
inconveniente ou não, mas verdadeiro e incontestável.”

“São mais de 60 anos de advocacia. Muita coisa mudou, tanto no aspecto humano como 
material, dificultando o acesso do profissional à Justiça. Ainda assim, faria tudo de novo. 
Construí uma família e um patrimônio com o Direito e acho que fui um bom exemplo, que 
frutificou com dois filhos e dois netos seguindo a profissão”

“A Justiça carente de recursos humanos e materiais dificulta o trabalho do advogado. Mas 
fui ‘infectado pelo vírus’ do Direito e da legalidade. Vejo como um verdadeiro sacerdócio, 
que visa atender os direitos do povo e garantir o Estado Democrático de Direito”

“A advocacia é uma luta diária pelos direitos dos constituintes e pela busca de maior eficiência 
do Judiciário. A primeira nos dá grande prazer quando nos sentimos instrumentos de justiça. 
A segunda nos enche diariamente de muito sofrimento por constatar que ao povo baiano 
é fornecido um serviço judiciário totalmente caótico, especialmente de primeira instância, 
sem estrutura, sem planejamento e sem organização, irresponsavelmente abandonado por 
autoridades estaduais bem remuneradas por esse mesmo povo.”

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO E DECORAÇÃO: VENDAS:

(71) 3016.3600
www.hortobarcelona.com.br

Responsável Técnico: Sidney Quintela Oliveira, CAU 56527-0. Imobiliárias: BrasilBrokers Brito & Amoedo - CRECI PJ 1063, Ponto 4 - CRECI PJ 1195, Lopes - CRECI PJ 1122. Projeto Sidney Quintela. Em conformidade com a Lei
n° 4591/64, as fotos e imagens utilizadas nesta peça são meramente ilustrativas. Alvará de licença de construção n° 20830. Registro de Incorporação Imobiliária protocolado sob  n°322.062, no Cartório do 3° Registro de Imóveis de Salvador.

anr oab 20,6x27,5cm (nao basta ter).indd   1 08/09/14   16:32

Es
pe

ci
al

 D
ia

 d
o 

A
dv

og
ad

o 
•



14

Rio de Janeiro recebe em outubro advogados de todo o país para discutir Constituição Democrática e 
Efetivação dos Direitos

A Cidade Maravilhosa, que sediou a primeira Conferên-
cia Nacional dos Advogados, em 1958, e ainda outras duas 
edições, 1974 e 1999, será palco mais uma vez do principal 
evento da advocacia no Brasil. Entre os dias 20 e 23 de outubro 
acontece a XXII Conferência Nacional dos Advogados nos Pa-
vilhões 3 e 4 do Riocentro, na capital fluminense.  Assim como 
na Conferência Estadual na Bahia, serão discutidas questões 
ligadas aos direitos constitucionais, sobretudo com relação à 
defesa das prerrogativas profissionais, essenciais para que o 
advogado possa exercer com liberdade e independência sua 
atividade. A programação conta com 172 palestrantes nacio-
nais e internacionais em 40 painéis, quatro debates, duas con-
ferências magnas e dois bate-papos. Também será oferecida 
aos participantes uma agenda paralela de eventos especiais.

Desde a sua primeira edição, a Conferência Nacional dos 
Advogados tornou-se referência não apenas para a advocacia, 

Conferência Nacional 
XXII

da OAB

mas também para a sociedade civil e instituições políticas. 
Para o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vi-
nícius Furtado Coelho, esta será a “Copa do Mundo da Ad-
vocacia Brasileira”. “Esperamos cerca de 20 mil pessoas para 
discutir os grandes temas da profissão e da cidadania brasi-
leira. Nesta edição, queremos ter a cidade como o centro da 
cultura jurídica do país. Esse não é um evento qualquer, é um 
espaço deliberativo, tem uma função estatutária e deve servir 
de local de deliberação e de participação dos advogados nas 
decisões sobre os rumos da entidade”, afirmou o presidente, 
que considera a Conferência Nacional o órgão consultivo má-
ximo da OAB. 

Mais informações sobre o evento e inscrições no hotsite 
www.conferencia.oab.org.br. 

C
on

fe
rê

nc
ia

 N
ac

io
na

l •



16

Evento superou as expectativas ao reunir grande número de profissionais e promover discussões 
de alto nível, que vão subsidiar a participação dos baianos na XXII 

Conferência Nacional dos Advogados, no Rio de Janeiro

Conferência Estadual dos Advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia 
(OAB-BA) promoveu, nos dias 28, 29 e 30 de agosto, a Con-
ferência Estadual dos Advogados, realizada a cada três anos. 
Pela primeira vez na história da seccional, o encontro foi rea-
lizado no interior do estado, na cidade de Ilhéus, sob o tema 
central “Constituição Democrática e Efetivação dos Direitos”. 
“Superamos todas as expectativas, não só pelo número de 
participantes, como pela qualidade do conteúdo apresenta-
do, como o da magistral palestra “Extinção da Constituição 
e Revolução”, proferida por Dr. José Afonso da Silva, e a do 
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto 
Martins, que abordou a necessidade de diálogo mais efetivo 
entre advogados e magistrados”, comemora o vice-presidente 
da OAB-BA e coordenador-geral do evento, Fabrício de Cas-
tro Oliveira.

Juristas renomados participaram do evento, colaborando 
com análises sobre a atuação do advogado na proteção dos 
direitos fundamentais. O encontro também promoveu a in-

tegração dos advogados baianos, que puderam homenagear 
Fernando Santana e Thomas Bacellar, que receberam a co-
menda Ruy Barbosa durante o evento por suas contribuições 
no exercício do Direito.

Para o coordenador científico do evento, Luiz Augusto 
Coutinho, a realização da conferência na cidade de Ilhéus 
confirma o compromisso da atual gestão de seguir levando 
ao interior do Estado o debate de questões que interessam 
a todos os advogados, além de brindar os ilustres palestran-
tes convidados, vindos de todo o país, com a possibilidade 
de desfrutar dos encantos da belíssima região sul da Bahia. 
“Foi, sem sombra de dúvida, uma oportunidade ímpar para 
os profissionais que militam na nobre arte da advocacia, os 
quais puderam acompanhar a discussão de relevantes temas 
por nomes consagrados da área jurídica. O sucesso do evento 
fortaleceu ainda mais o nome da OAB-BA no cenário nacio-
nal”, declarou. 
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OAB-BA inaugura memorial para advogados
de presos políticos 

Camaçari sedia Colégio de Presidentes de 
Subseções da OAB-BA

Prerrogativas: OAB-BA obtém mais uma vitória

A OAB da Bahia, através de sua Comissão da Verdade, inaugu-
rou, no dia 10 de abril, um memorial em homenagem aos advogados 
de políticos presos durante o período da ditadura militar. A soleni-
dade aconteceu na própria sede da OAB, na Piedade, e contou com a 
presença de diversos conselheiros.

Entre os advogados lembrados, destaque para Augusto Raymun-
do Bonfim de Paula, Jayme Guimarães Souza, Joaquim Inácio Go-
mes, Raul Afonso Chaves, José Borba Lapa e Ronilda Maria Noblat.

O município de Camaçari sediou, nos dias 22 e 23 de maio, o 2º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB da Bahia de 
2014. A reunião aconteceu no Salão de Convenções do Bahia Plaza Hotel, no condomínio Porto Busca Vida. No encontro fo-
ram debatidas questões relativas às conferências estadual e nacional dos advogados e a apresentação do Sistema HB Conselhos, 
desenvolvido pela empresa HBSIS, especificamente para a gestão de conselhos profissionais, em implantação na OAB da Bahia.

A corregedora das comarcas do interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), desembargadora Vilma Costa 
Veiga, atendeu ao pleito da OAB da Bahia, realizado em abril deste ano, e determinou que os juízes de Direito, diretores de se-
cretaria, escrivães, delegatários e demais servidores do Poder Judiciário retirem, imediatamente, qualquer comunicação exposta 
nas respectivas dependências acerca do crime de desacato à autoridade, previsto no art. 331, do Código Penal. Esta foi mais uma 
importante vitória na luta pela defesa das prerrogativas profissionais dos advogados baianos - tema que tem sido tratado como 
prioridade na gestão do presidente da OAB-BA, Luiz Viana.
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CULTURAL
Conhecer culturas diferentes é a praia da advogada Roberta Amado

BAGAGem

a disciplina alemãs contrastando com a repulsa, em ver tamanha ca-
pacitação técnica direcionada a potencializar crueldades sem limites 
contra vidas humanas”, pontua.

Para não perder nada importante, a advogada iniciou a progra-
mação da viagem em fevereiro, quando ela e os companheiros de 
viagem decidiram o roteiro que fariam no mês de julho. A pesquisa 
sobre os lugares que pretendiam visitar, buscando o máximo de in-
formações sobre pontos de interesse, história e culinária ajudou mui-
to. “Também procurei observar questões mais práticas, como loco-
moção urbana, proximidade entre os hotéis e os centros das cidades 
e o clima local na época da viagem. Para que uma viagem seja pro-
veitosa, é indispensável que se faça antes um detalhado planejamento 
sobre todos os pontos de interesse e lugares que se pretende visitar”, 
indica. “Essa ‘cartilha’ de viagem, com a programação prevista para 
cada dia, permite que o tempo seja otimizado ao máximo e que seja 
possível fazer todos os programas que se pretende no destino esco-
lhido”, finaliza.

Roberta Amado

Foi uma experiência 
única. Andar por 
tais lugares nos 

permitiu voltar no 
tempo e verificar 

in loco os cenários 
de acontecimentos 
tão marcantes da 
história mundial.

Recém-chegada de uma viagem de duas semanas à Áustria e 
Alemanha, Roberta Amado voltou com muita história para 
contar. No período, passou pelas cidades de Viena, Salzburgo, 

Berlim e Munique na companhia do marido, Jorge Amado Neto, e de 
um casal amigo. “O fato de serem países vizinhos facilitou a locomo-
ção entre as cidades que percorremos. Preferimos, inclusive, fazer a 
maior parte dos trechos de trem e aproveitar as paisagens de campo 
maravilhosas, que só podem ser vistas nas viagens terrestres”, lembra 
a advogada.   

Dentre os locais mais exóticos, Roberta destacou a encantadora 
Salzburgo, com seu rio Salzach de águas verdes, suas ruas e jardins 
floridos – palcos das filmagens do clássico musical “A Noviça Rebel-
de –, além da imponente fortaleza de Hohensalzburg, vista de toda a 
cidade por sua localização no alto de uma colina. 

A visita a locais cheios de marcas na história da humanidade tam-
bém emocionou a advogada. “Foi uma experiência única. Andar por 
tais lugares nos permitiu voltar no tempo e verificar in loco os cená-
rios de acontecimentos tão marcantes da história mundial”, salienta 
entusiasmada referindo-se aos escombros do muro de Berlim, que 
demarcou por décadas a divisão das Alemanhas ocidental e oriental, 
e ao campo de concentração de Dachau, próximo a Munique. “Fo-
ram situações que me levaram a um turbilhão de emoções. Acima 
de quaisquer outras, a paradoxal admiração em ver a organização e 
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Habeas Corpus impetrado pela OAB-BA defende advogado acusado de crime de calúnia 
por promotora pública

Em defesa 
DAS PRERROGATIVAS

a ela a prática do crime de prevaricação. 
O advogado, então, encaminhou o pro-
cesso para a subseção da OAB em Porto 
Seguro, solicitando que fosse analisada 
pela procuradoria das prerrogativas. 

Violação das prerrogativas
“Entendemos que houve uma viola-

ção das prerrogativas e não podemos criar 
esse precedente. Do contrário, toda vez 
que um advogado se deparar com uma 
grave injustiça ou um abuso de autoridade 
ele terá que se calar, sob pena de respon-
der uma ação penal, o que vai limitar seu 
exercício profissional”, argumenta Luiz 
Gabriel. O presidente do conselho con-
sultivo de jovens advogados, juntamente 
com o presidente da OAB-BA, Luiz Viana 
Queiroz, o procurador-geral das Prerro-
gativas, Gustavo Amorim, e o conselhei-
ro federal Fernando Santana assinaram 
o pedido de habeas corpus solicitando a 
extinção da punibilidade. Entre os argu-
mentos apontados figura a decadência do 
prazo estipulado na súmula do Supremo 
Tribunal Federal, que limita em até seis 
meses o prazo para a promotora (sendo 
ela uma funcionária pública) entrar com 
a queixa crime ou a representação, e isso 
só foi feito três anos depois. “Do ponto de 
vista processual, já havia operado a de-
cadência com a consequente extinção da 
punibilidade”, destaca.   

Outro ponto destacado no pedido 
trata da atipicidade da imputação do cri-
me de calúnia no caso. “Para caracterizar 

No último dia 10 de julho, o 
Tribunal de Justiça do Estado 
(TJBA) assinou o habeas cor-

pus impetrado pela OAB-BA, arquivan-
do, em definitivo, a ação penal em curso 
na Primeira Vara Criminal de Porto Se-
guro, a favor do advogado Eder João da 
Silva Menezes, denunciado por supos-
ta prática de crime de calúnia por uma 
promotora de Justiça local. “O advogado 
apenas relatou em sua defesa fatos ocor-
ridos durante a investigação de uma ação 
civil contra seus clientes e nada mais fez 
do que exigir que o juiz reconheces-
se uma nulidade no processo”, informa 
Luiz Gabriel Batista Neves, presidente do 
Conselho Consultivo de Jovens Advo-
gados da OAB-BA, que acompanhou o 
processo por designação da Procurado-
ria de Prerrogativas.

O caso começou em 2007, quando 
Eder João da Silva Menezes advogava em 
uma Ação de Execução de Título Extra-
judicial que envolvia um cheque sustado 
por seu cliente e, por isso, não compen-
sado. No entanto, o processo de ação cí-
vel deu origem a uma ação penal, pois o 
advogado da outra parte (exequente) en-
caminhou o processo para a promotoria 
criminal de Porto Seguro, dando notícia 
de um ilícito penal, de estelionato na 
modalidade cheque. Uma promotora do 
Ministério Público - casada com o advo-
gado que protocolizou o pedido junto ao 
Ministério Público - determinou a inves-
tigação criminal para apurar a suposta 
prática do crime. 

Na defesa apresentada por Eder, ele 
destaca que a investigação instaurada 
pela promotora foi feita somente com 
as vítimas (o credor), sem dar conheci-
mento a ele e a seu cliente. Nesse sentido, 
abriu na peça um tópico de nulidade do 
processo, relatando, também, o fato de 
a promotora ser esposa do advogado do 
credor, e que isso maculava sua impar-
cialidade e neutralidade.  Somente em 
2010, três anos após o início do caso, a 
promotora formalizou uma represen-
tação criminal contra o advogado, en-
tendendo que ele ultrapassou os limites 
legais em sua narrativa, acusando-o do 
crime de calúnia ao imputar falsamente 

Luiz Gabriel

um crime de calúnia tem que haver a in-
tenção e o advogado não teve essa inten-
ção. Se assim quisesse, teria divulgado o 
caso em jornais, redes sociais, e espalha-
ria a notícia na comunidade. E isso ele 
não fez. Ele apenas relatou e apontou, 
no direito que lhe é permitido, um vício 
processual. Isso não constitui um crime 
de calúnia”, justifica Gabriel.

Segundo ele, esse caso ocorrido em 
Porto Seguro não é isolado e há notícias 
de violação das prerrogativas dos advo-
gados, principalmente no interior, por 
parte de representantes que atuam nas 
esferas jurídicas e criminais. “É preci-
so que o advogado tenha a liberdade de 
exercer seu trabalho. Estamos no mesmo 
nível de hierarquia e, juntos, trabalha-
mos para o funcionamento da Justiça. 
Precisamos das prerrogativas para que 
tenhamos independência no exercício 
de nossa função e defendamos o estado 
democrático de direito”, enfatiza Gabriel. 
Para ele, a OAB vem atuando positiva-
mente nesse sentido e esse caso é uma 
resposta muito positiva da OAB-BA aos 
advogados que elegeram a chapa MAIS 
OAB para assumir a gestão 2013/2015. 
“A atitude de Eder procurar a instituição 
é reflexo do trabalho que estamos fazen-
do em defesa das prerrogativas. Ele, sozi-
nho, não teria a mesma força ao impetrar 
o pedido de habeas corpus. Ao buscar a 
OAB, ele está sendo representado pelos 
mais de quarenta mil advogados da enti-
dade”, finaliza Gabriel.

É preciso que o 
advogado tenha a 

liberdade de exercer 
seu trabalho. Estamos 

no mesmo nível de 
hierarquia e, juntos, 
trabalhamos para o 
funcionamento da 

Justiça.
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Visita ao Ministério Público da Bahia

Bom Jesus debate combate à corrupção e segurança pública

No dia 2 de junho, representantes da subseção de Bom Jesus 
da Lapa e da OAB-BA visitaram o Ministério Público da Bahia 
em Salvador. O encontro teve como objetivo buscar solução para 
o caos na vara cível da comarca da cidade. Participaram da visita 
ao MP a presidente da subseção, Sandra Regina, o presidente da 
OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, o vice-presidente, Fabrício 
de Castro Oliveira, o advogado criminalista e professor Fer-
nando Santana, o chefe do Ministério Público na Bahia, Márcio 
Fahel, e o conselheiro da OAB-BA Milton Jordão. 

Após as comemorações juninas, a subseção de Bom Jesus da Lapa promoveu grande encontro no auditório do Colégio Mo-
delo na cidade para discutir os temas “Combate à corrupção” e “Segurança pública”. O debate foi conduzido pela ex-ministra do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon e contou com a participação de advogados, autoridades e público em geral.

O advogado José Raimundo Guerra 
Oliveira recebeu, em 5 de maio de 2014, 
sua carteira da OAB-BA. A solenidade 
aconteceu na sala da subseção de Coaraci, 
localizada no Fórum Des. Mário Albiani. 
Participaram da cerimônia o presidente 
da subseção, José Nilton Vieira dos San-
tos, advogados, serventuários, amigos e 
familiares.

No dia 3 de abril, a presidente da subseção da OAB de Camaçari, Soraia 
Franco, recebeu o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, em cerimônia de 
reinauguração da Sala do Advogado da Comarca de Lauro de Freitas, que leva o 
nome do Dr. Raul Chaves. O ato, que aconteceu no Fórum João Mendes da Silva, 
contou ainda com a presença do vice-presidente da OAB-BA, Fabrício Oliveira e 
da presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), Marielza Bran-
dão Franco, além de advogados do município. 

BOM JESUS DA LAPA

CAMAÇARI COARACI

JÁ CAPACITAMOS MAIS
DE 200 MIL EMPREENDEDORES.

OU, PARA VOCÊ, CONCORRENTES.

O Empretec é uma capacitação desenvolvida por instituições ligadas 

à ONU - Organizações das Nações Unidas, que possibilita melhoria no 

desempenho empresarial para profissionais de cerca de 30 países. No 

Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo Sebrae, com ótimos 

resultados: contribui no preparo de metas e projetos dos negócios de 98% 

dos participantes e ajuda aumentar a renda das empresas em mais de 50%. 

Uma grande oportunidade para aumentar as suas chances de sucesso.
ASSINATURA SEBRAE_ATUALIZADA.pdf   1   08/08/14   13:50

ANUNCIO EMPRETEC 206x270mm SEBRAE.indd   1 04/09/14   16:24
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A importância dos sistemas de informação para a gestão de um escritório de advocacia

 EMPRESARIAL CoraçãoCoração

A implantação de um sistema de informação pode faci-
litar e conduzir de forma mais direcionada a gestão de um 
escritório de advocacia, independentemente do porte da em-
presa. Para o advogado e professor Eurípedes Brito Cunha 
Jr., a informatização funciona como uma 
camada de automação, que vem do am-
biente externo, sobre a camada da gestão, 
que é interna. “O cérebro do escritório é 
formado pelo conhecimento e pela expe-
riência profissional de seus membros. O 
arquivo físico e/ou eletrônico é como o 
coração da empresa. Quando bem orga-
nizado e mantido, isto facilita a atuação 
dos advogados, estagiários e do pessoal 
de apoio administrativo”, explica. No en-
tanto, o advogado sinaliza que é preciso 
ter rotinas bem definidas, delimitadas e 
especificadas para que o sistema funcio-
ne a contento. “Informatizar o caos gera 
o efeito de multiplicar a bagunça e não 
serve para nada. Aliás, serve para gastar 
tempo e dinheiro”, aponta o advogado.

Cunha Jr. indica que estas rotinas precisam ser divulga-
das e compreendidas por todos, em especial pelos envolvidos 
nos processos, ou seja, no fluxo documental. Ele explica que 
na entrada são recebidas intimações ou notificações, que irão 

deflagrar prazos a serem atendidos judi-
cialmente pelos advogados. E estes prazos 
são bastante diversificados. A depender do 
recurso cabível, do juízo em que tramita a 
causa, do modo como se deu a comunica-
ção processual e de outros fatores. Além 
disso, um sistema de informação não fun-
ciona sozinho. Ele deve ser alimentado pelo 
advogado, diariamente, ou por estagiários 
ou cadastradores, sempre sob a orientação 
do advogado. “Ao analisar o documento de 
‘entrada’, o advogado deve informar a ma-
nifestação ou recursos cabíveis, prazos de-
flagrados a serem atendidos judicialmente 
e as providências internas e externas neces-
sárias, a exemplo do pedido de informações 
ao cliente, pagamento de custas, preparo, 
diligências, dentre outras funções”, detalha.

É importante destacar que a convi-
vência nesse ambiente é ponto chave para 
familiarizar o pessoal de apoio adminis-
trativo com as mais diversas situações, 
sem esquecer que todos os documentos 
devem ser analisados pelos advogados. 
“Se o administrativo cadastra sem a 
orientação do profissional, é certo que 
o caos se instalará e o cadastramento de 
tramitações processuais servirá apenas 
para efeito de ‘histórico’, sem benefício 
para o controle de prazos e audiências”, 
exemplifica. O advogado conta que seu 
escritório, o Brito Cunha Advogados, 
utiliza o sistema de informação para 
controle de prazos e audiências, e para 
documentação e pesquisa, mas sinaliza a 
possibilidade de integrar todos os seto-
res, seja qual for o porte da empresa. 

“O sistema que utilizamos possibilita 
a integração, mas não o utilizamos para 
a gestão financeira, ainda. O motivo para 
este e outros entraves é a resistência das 
pessoas à mudança”, opina. 

Dentre os diversos benefícios aponta-
dos pela adoção de um sistema de infor-
mação, Cunha Jr. aponta a geração de re-
latórios, bastante detalhados, específicos 
para os clientes de contencioso de massa, 
muitos dos quais os auxiliam na gestão 
processual e na análise de contingência. 
Segundo ele, ainda no final dos anos 80, 
o Brito Cunha Advogados começou a in-
formatização do cadastramento proces-
sual.  Já no início da década de 1990, foi 
implantado outro sistema, que funcio-
nou até cinco anos atrás. “Paralelamente, 
em 2003 ocorreu a implantação do atual 
sistema, que tem sido aperfeiçoado pelo 
fabricante e nós temos abraçado essa 
evolução”, revela o advogado. 

Mudanças
A adoção de um sistema de informa-

ção gera muitas mudanças internas no 
escritório. O advogado passa a ter que 
se preocupar em atuar com primor pro-
fissional. Cunha Jr. Lembra que quando 

Eurípedes Cunha Jr.

O cérebro do 
escritório é formado 
pelo conhecimento 
e pela experiência 

profissional de seus 
membros. O arquivo 
físico e/ou eletrônico 
é como o coração da 

empresa. 

Eurípedes Cunha Jr.

O sistema que utilizamos possibilita a 
integração, mas não o utilizamos para a 

gestão financeira, ainda. O motivo para este 
e outros entraves é a resistência das pessoas 

à mudança 

começou a advogar, e até durante o está-
gio, o controle de prazos tomava muito 
tempo: anotações na agenda tradicional, 
monitoramento de prazos, redação, e, fi-
nalmente, o protocolo da petição, muitas 
vezes no último dia do prazo. “Meu pai 
contava um fato ocorrido com um ad-
vogado famoso, que ao atravessar a rua 
passou a mão na cabeça, demonstrando 
preocupação. Indagado por meu pai, ele 
disse que havia acabado de lembrar que 
precisava voltar ao escritório para aten-
der um prazo”, conta. Hoje, com a tecno-
logia, o advogado tem mais tempo para 
se preocupar com o trabalho jurídico, já 
que o sistema controla os prazos, avisa e 
cobra providências com antecedência.

O advogado ressalta que, claramen-
te, os trabalhos foram otimizados, me-
lhor distribuídos e, por consequência, 
houve avanço técnico nos resultados. 
“Há cerca de 20 anos, dois, três e até cin-
co membros do nosso escritório com-
pareciam à mesma audiência. Isso re-
presentava uma perda de tempo e falta 
de comunicação entre nós. Foi quando 
percebi que não possuíamos uma pauta 
unificada”, admite Cunha Jr., destacan-
do que a pauta passou a ser una por área 
de atuação, e divulgada eletrônica e fisi-
camente para todos. 

Apesar da gama de pontos positivos 
apresentados, para ele a informatização 
não é o grande diferencial dentro de um 
escritório de advocacia. “A informa-
tização das rotinas é uma ferramenta 
necessária para propiciar ao advogado 
a tranquilidade de que seu tempo será 
dedicado à atividade profissional, ao in-
vés de perder tempo com controles ad-
ministrativos. Faz a diferença para que 
advogados estudiosos, dedicados, apai-
xonados pela profissão, que cumpram 
as rotinas administrativas, se dediquem 
ao seu aperfeiçoamento profissional, 
sob o ponto de vista ético, humanista 
e técnico-jurídico, e contribuam para o 
aperfeiçoamento das rotinas adminis-
trativas”, completa.
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Advogado une a fome com a vontade 
de fazer... churrasco!

CARNE 
A paixão por churrasco é motivo de entusiasmo para 

Emerson Mangabeira. O advogado chegava a sa-
borear esta especialidade da culinária duas vezes 

por semana! “Era sempre um dia em churrascaria e outro 
em casa, no final de semana, preparado por mim”. Hoje, ele 
reduziu a frequência, mas continua apreciando a iguaria 
pelo menos três vezes por mês. 

Apesar de degustar em restaurantes, o advogado gosta 
mesmo é de colocar a ‘mão na carne’. Para isso, mantém 
uma churrasqueira sempre à disposição na varanda gour-
met de seu apartamento, sem dispensar um espaço maior 
no playground do condomínio quando deseja convidar mais 
amigos para um “churrasquinho”. Como bom churrasquei-
ro, Mangabeira tem a sua fórmula mágica para preparar a 
delícia: tradição. “Pra fazer um bom churrasco, o mais im-
portante é ter uma carne de qualidade, que deve ser servida 
mal passada ou, no máximo, ao ponto”, indica. No preparo, 
um único ingrediente: sal grosso. “Eu particularmente acho 
que fica muito bom quando feito somente com este item. A 
diferença é dada pela carne”, argumenta.

Emerson Mangabeira

Pra fazer um bom churrasco, 
o mais importante é ter uma 

carne de qualidade, que deve 
ser servida mal passada ou, 

no máximo, ao ponto

Mesmo tradicional, o advogado-churrasqueiro foi ca-
paz de enfrentar o jeito diferente do cunhado carioca fazer 
um churrasco. As carnes ficaram sob responsabilidade do 
parceiro de churrasqueira e o resultado foi um tanto quan-
to inusitado, especialmente pelos ingredientes. “Quando 
ele mostrou as compras, achei estranho. Teríamos asas de 
frango, cebolas e calabresa de feijoada, entre outros itens. 
No final, gostei da versão que veio do Rio, mas nem se 
compara com a nossa”, defende.
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Novas varas em Porto Seguro

Visita à 1ª Delegacia Territorial

O presidente da OAB de Porto Seguro, José Arruda Amaral, es-
teve em Salvador entregando ao presidente do Tribunal de Justiça 
da Bahia,  desembargador Eserval Rocha, a pauta de reivindicações 
dos advogados da cidade e região para implantação imediata de 
duas varas na Comarca local, a de família e a vara crime. Ambas fo-
ram instaladas em agosto com a presença do presidente do tribunal 
em suas aberturas.

1. Em parceria com o Ministério Público de Capim 
Grosso, a OAB de Jacobina participou da campanha Com-
bate à Violência na Escola. Na ocasião, estiveram presentes 
o advogado Luciano Valadares, que lançou o projeto ‘Conte 
até 10’, e representantes do Rotary Clube de Capim Grosso 
com os projetos ‘Aluno Nota 10’ e ‘OAB vai à escola’. 

2. Depois de 35 anos de existência, a OAB de Jacobina 
aprovou o projeto arquitetônico junto à Prefeitura Muni-
cipal para construção da sua sede. Na ocasião estiveram 
presentes a presidente da subseção, Marilda Sampaio, e o 
secretário-geral da entidade, José Fábio Sapucaia.

3. A OAB de Jacobina apoiou a Campanha Nacional 
de Combate à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes 
com passeata pelas ruas da cidade de Capim Grosso. 

No dia 27 de maio, o presidente da OAB de Porto Seguro, 
José Arruda Amaral, juntamente com o presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da subseção da OAB-BA, Cristiano 
Sena, e o advogado Fábio Galvão, visitaram as instalações da 
1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. A visita foi acompa-
nhada por Valeria Fonseca Chaves, coordenadora da 23ª Co-
ordenadoria de Polícia do Interior (Coopin) e pelo Delegado 
Titular da Polícia Civil, Delmar Bittencourt.

De acordo com Sena, não só a parte criminal do direito 
brasileiro sofre com diversas mazelas, mas no caso da De-
legacia de Porto Seguro, a falta de estrutura adequada e as 
instalações são verdadeiramente impróprias. “Viemos ouvir 
as reclamações dos detentos que aqui estão custodiados, sa-
ber por que ainda não foram julgados e condenados, e ou-
vir também as reclamações dos policiais e das pessoas que 

PORTO SEGURO

JACOBINA

trabalham aqui. Podemos perceber que há superlotação. Nas 
acomodações que suportam em torno 20 pessoas, estão alo-
jados 56 presos. Sem falar nas instalações precárias. Tal situ-
ação é desumana”, revela.

1. 2.
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Comissões especiais trabalham na construção de uma OAB transparente e por uma sociedade mais justa 

Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, realizada duran-
te o mês de junho de 2014, a OAB é a instituição de maior cre-
dibilidade entre aqueles que a conhecem, com índice de 72% 
de confiança entre os entrevistados. Muito dessa confiabilida-
de deve-se ao trabalho das comissões especiais. Cada uma de-
las é parte da grande engrenagem que ajuda a construir a obra 
coletiva que é a Ordem dos Advogados do Brasil.

Para que a engrenagem funcione perfeitamente, ela é 
azeitada com afinco por seus integrantes. Composta por ad-
vogados públicos (procurados) e privados, a Comissão de 
Transparência é prova disso. Ali estabeleceu-se como meta 
entregar aos advogados 100% de acesso em tempo real às 
contas da Ordem até o final da gestão. “Queremos que o ad-
vogado saiba quanto e com o quê a Ordem está gastando, 
quanto paga pelo que compra e, ao mesmo tempo, saiba qual 
a receita, de onde advém e qual o nível de inadimplência dos 
advogados para com a Ordem”, explica Gustavo Moris, pre-
sidente da comissão.

A equipe também trabalha para prover mais clareza nos 
julgamentos de processos disciplinares. “Só assim o advoga-
do poderá saber como a OAB interpreta dados dispositivos 
do código de ética. Isso cria um ambiente mais seguro para 
o profissional e de maior confiança. Se o advogado consegue 
saber como a Ordem vem decidindo algumas questões ele 
sabe como se comportar”, argumenta Moris. O presidente da 
comissão aponta o desenvolvimento de um ambiente on-line 
específico no site da OAB-BA para que essas informações es-
tejam acessíveis. 

Enquanto a Comissão de Transparência ‘arruma a casa’, a 
Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem 
pauta suas atividades na intenção de contribuir para uma mu-
dança de paradigma na solução das controvérsias na socieda-
de. Durante os encontros realizados em oito meses de atuação, 
alguns temas mereceram destaque, em especial aqueles rela-
cionados à difusão da cultura pela solução de conflitos. “Para 
tanto, entendemos ser de suma importância a criação de dis-
ciplinas autônomas de Mediação e Arbitragem na grade curri-
cular das faculdades de Direito, além da inclusão de questões 
no exame da OAB, da realização de eventos culturais sobre a 
matéria e da elaboração de parcerias, conforme pactuado na 
Carta de São Paulo, emitida em reunião do Colégio de Presi-

azeitada
Engrenagem

dentes das Comissões de Mediação e Arbitragem (Coprema)”, 
revela Rodrigo Magalhães Fonseca, presidente da comissão na 
seccional Bahia.

Na extensa lista de assuntos tratados pelo grupo ainda 
constam os projetos legislativos sobre a reforma da lei de ar-
bitragem e o projeto de lei sobre a mediação, ambas em curso 
no Congresso Nacional; a pactuação de um convênio com a 
Associação Comercial da Bahia para difundir a cultura da ar-
bitragem no estado; a realização de palestras e curso de inicia-

ção em parceria com a Escola Superior 
de Advocacia Orlando Gomes (ESA); a 
discussão do tratamento tributário dos 
honorários do árbitro e o projeto de lei 
4.318/2012; a difusão e distribuição de 
manual a ser fornecido pela OAB Nacio-
nal; e a discussão, capacitação e criação 
de câmara de mediação no âmbito da 
OAB/BA para resolução de controvérsias 
entre os advogados e terceiros (clientes, 
advogados etc).

A sociedade também ganha com a 
atuação da Comissão da Saúde da OAB-
-BA. Criada com o fim de fiscalizar e 
adotar as providências necessárias para 
garantir o direito à saúde, seus primei-
ros membros elaboraram um plano de 
trabalho para a atual gestão e nele elege-
ram prioridades de ação, classificando-as 
como iniciais – relativas ao conhecimen-
to dos agentes envolvidos no processo –, 
de rotina - referentes à representação da 
OAB junto aos órgãos públicos e priva-
dos a providências legais -, e outras – en-
volvidas com ações educativas, inspeções 
e muito mais. 

De acordo com Itana Viana, presi-
dente da comissão, o programa “Mais 
Médicos” foi o assunto mais abordado 
nos eventos em que o grupo participou 
entre julho e dezembro do ano passado 
em função da repercussão gerada em 
torno da ação governamental. Mas as 
atividades do grupo não pararam por 
aí. “No mês de maio, atendendo a mo-
bilização deflagrada pelo Conselho Fe-
deral da OAB, a comissão realizou uma 
visita de inspeção no Hospital de Cus-
tódia e Tratamento Psiquiátrico (HCT) 
da Bahia, em conjunto com o Conselho 
Regional de Medicina da Bahia (Cre-
meb) e o Núcleo de Estudos Interdisci-
plinares em Saúde Mental (Nisam). As 
condições aviltantes das pessoas subme-
tidas à internação foi objeto de relatório 
emitido pela comissão e encaminhado 
ao CFOAB”, revela.

Hoje, encontram-se em fase de pre-
paração a organização de grupos de es-
tudos, a elaboração de projeto de ativi-
dades a serem desenvolvidas em meios 
comunitários e organização de um even-
to temático em relação ao direito à saúde. 

Gustavo Moris

Só assim o advogado 
poderá saber como a OAB 

interpreta dados dispositivos 
do código de ética. Isso cria 
um ambiente mais seguro 

para o profissional e de maior 
confiança. Se o advogado 

consegue saber como a Ordem 
vem decidindo algumas 

questões ele sabe como se 
comportar

Também está programada a participação 
da comissão no evento nacional deno-
minado ‘Outubro Rosa’, quando ocorre 
grande mobilização para o combate ao 
câncer de mama, em todo o Brasil. “Exis-
te grande carência, especialmente no 
Norte e Nordeste do país, de respeito aos 
direitos sociais, incluindo a saúde, reco-
nhecidos no artigo 6º da Constituição da 
República de 1988. Há muito trabalho 
pela frente para a efetivação de todos eles 
no Brasil”, argumenta Itana.

A carência levantada pela advogada é 
explícita e humilhante quando nos depa-
ramos com a situação do sistema prisio-
nal. Composta há nove meses, a Comissão 
Especial de Sistema Prisional e Segurança 
Pública da OAB-BA estabeleceu como 
meta da gestão inspecionar as unidades 
prisionais do todo o estado, no interior e 

na capital. O objetivo, segundo informou 
o presidente da comissão, Marcos Melo, é 
traçar um raio X de todos os problemas 
do sistema penitenciário. 

Até julho foram inspecionados os 
presídios de Feira de Santana, Serrinha, 
Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna. 
Nas visitas são abordados todos os pro-
blemas do sistema prisional, que dizem 
respeito à estrutura física, lotação, ali-
mentação, higiene, lazer, atividade labo-
rativa e profissional, assistência médica, 
educação, assistência jurídica, acesso dos 
advogados aos clientes presos e condição 
de trabalho dos agentes penitenciários. 
“A OAB vê a situação dos presídios com 
muita preocupação. O resultado das vis-
torias será encaminhado ao secretário 
estadual de Administração e ao Judiciá-
rio”, finaliza Melo. 

Comissão Especial do Sistema Prisional

Comissão de Transparência

Comissão Especial de Mediação

Comissão Especial da Saúde
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Parceria pela saúde e educação 

OAB de Ilhéus inaugura sede própria 
após 79 anos de existência

Aprovada construção de sede da 
OAB em Paulo Afonso

A subseção de Ilhéus participou, em 8 de maio, de evento 
promovido pelo Ministério Público da Bahia para o lança-
mento do programa “O MP e os objetivos do milênio: saúde 
e educação de qualidade para todos”. Realizado no auditório 
do Banco do Brasil na cidade, o evento contou com apresen-
tação dos promotores Pedro Nogueira Coelho, da comarca de 
Ilhéus, e Clodoaldo Silva da Anunciação, da comarca de Itabu-

A presidente da subseção de Paulo Afonso, Socorro Rolim, 
recebeu do presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, no dia 
12 de maio de 2014, o projeto arquitetônico para a construção 
da sede própria da entidade na cidade. O presidente se com-
prometeu em iniciar a construção no prazo máximo de 60 dias, 
com o término previsto entre dezembro/2014 e janeiro/2015. 
No ato da entrega do projeto, a presidente da subseção desta-
cou: “Aqui inicia-se a realização de um grande sonho”.

Depois de 79 anos de espera, a subseção da OAB de Ilhéus, 
a mais antiga da Bahia, finalmente ganhou sede própria na noi-
te do dia 28 de agosto, pouco antes da abertura da Conferência 
Estadual dos Advogados. A ampla casa, situada na Rua 14 de 
Agosto, nº 80, no bairro Cidade Nova, a menos de 200 metros 
do Fórum, foi adquirida com recursos do Fida e totalmente 
reformada. A ação integra o Plano de Reformas, Construções e 
Aquisições de Sedes executado pela OAB da Bahia, que visa ga-
rantir sedes próprias para todas as subseções. O projeto prevê a 
construção de novas sedes para Jacobina, Paulo Afonso, Irecê, 
Luís Eduardo Magalhães, Santo Antônio de Jesus e Serrinha.

A inauguração contou com a presença do vice- presidente 
da OAB Nacional, Claudio Lamachia, e do presidente do 
FIDA, Felipe Sarmento, que acompanharam o presidente da 
OAB -BA, Luiz Viana, e o presidente da OAB de Ilhéus, Mar-
cos Flávio Rhem. O prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, também 
participou da cerimônia, na qual o imóvel ganhou a bênção do 
bispo diocesano de Ilhéus, Dom Mauro Montagnoli. O con-
selheiro seccional Israel Nunes, falecido no início do mês, foi 
homenageado com a inscrição de seu nome no auditório da 
nova sede.

ILHÉUS

na. Na ocasião, foi firmada parceria com o Ministério Público 
na visitação às unidades de saúde da região, que se iniciou no 
dia 14 do mesmo mês. O dia 21 de maio também foi marcado 
pela visita às unidades de saúde dos bairros Ilhéus II e Nossa 
Senhora da Vitória. De acordo com a OAB local, a situação é 
crítica e em breve será feito um relatório, a ser divulgado para 
toda a população da cidade.

Em 31 de abril a presidente Dilma Roussef anunciou a cor-
reção da tabela do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF). 
A noticia foi comemorada pela OAB, que em março peticio-
nou ação com pedido de liminar (provisória) junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para que, a partir da declaração deste 
ano, fosse utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). No entanto, a negativa do ministro Luis Rober-
to Barroso – com pedido de manifestação das partes – e a pos-
terior publicação no Diário Oficial da União, em 2 de maio, do 
índice de 4,5% amainou os ânimos e recrudesceu a necessidade 
de avaliação urgente de nova manifestação da Ordem pela Ação 
Direta de Inscontitucionalidade (ADI) 5.096.

A petição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil argumenta que a correção da tabela do IRPF em 
percentual discrepante ao da inflação ofende a Constituição 
Federal quanto ao conceito de renda (artigo 153, III), à capa-
cidade contributiva (artigo 145, parágrafo 1º), o não confisco 
tributário (artigo 150, IV) e à dignidade da pessoa humana 
(artigo 1º, III), em face da tributação do mínimo existencial. 
“Não se discute a construção do mínimo existencial e sim a 
atualização efetiva da tabela, que está defasada em 61% desde 
1996. A OAB pede valores mais condizentes com a realidade, 
fazendo com que as pessoas paguem um IRPF mais justo”, ar-
gumenta Daniela Borges, conselheira da seccional baiana.

Segundo a advogada, muito se fala em diminuição da alí-
quota, quando o necessário seria o reajuste da tabela para que 
mais pessoas sejam consideradas “isentas”, ou seja, não de-
clarem o imposto. “Atualmente, é isento quem ganha até R$ 
1.787,00, pouco mais de dois salários mínimos. A OAB estima 
que, com a correção adequada pela inflação no período, seriam 

PAULO AFONSO

Tributo injusto

isentos todos os que ganhassem pelo menos até R$ 2,7 mil men-
sais. Da forma como está, quem tem uma base de cálculo acima 
de R$ 4.463,81 é considerado muito rico e merece ser tributado 
com a maior alíquota”, explica.

No novo documento, a OAB faz uma análise das argu-
mentações feitas pela Presidência da República, pela Advoca-
cia Geral da União (AGU) e pelo Congresso Nacional.  En-
quanto o Congresso alegou, entre outras coisas, incoerência 
entre os fundamentos e o pedido inicial e da impossibilidade 
de controle constitucional de omissão, AGU e Presidência da 
República defenderam a constitucionalidade da norma com o 
argumento de que o “Estado brasileiro tem responsável pre-
ocupação com o equilíbrio orçamentário e não pode se des-
cuidar do seu compromisso com a sociedade de controlar a 
inflação, evitando o seu recrudescimento”.

Nesse sentido, Daniela esclarece que, para evitar uma 
eventual quebra, a OAB propõe subsidiariamente a modula-
ção dos efeitos da decisão, para que a correção da tabela seja 
feita de forma escalonada pelos próximos dez anos. “Dessa 
maneira, em 2015 haveria a correção pela inflação anual, mais 
6% da defasagem, e assim até 2025”, revela.

“A OAB luta pela proteção do mínimo existencial. Se pa-
rarmos para pensar, o dinheiro arrecadado pode ser destina-
do a um projeto social. Mas os fins não justificam os meios. 
O governo precisa atender os direitos sociais sem passar por 
cima dos direitos fundamentais do indivíduo, que deve gozar 
da prerrogativa de pagar imposto somente sobre o que é acrés-
cimo patrimonial. E não pode ser considerado acréscimo pa-
trimonial o que ele gasta para sobreviver”, pondera.

OAB pede correção da tabela de Imposto de Renda para Pessoa Física
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Conselheiro Federal da OAB, o advogado baiano Fernando Santana preside a Comissão 
Especial do Direito de Defesa da instituição. Nessa entrevista ele discorre sobre esse 
princípio, próprio dos regimes democráticos, sua origem e atuais polêmicas ensejadas 
nele e defende o habeas corpus como ação constitucional substitutiva do recurso 
ordinário, além do respeito às prerrogativas como garantia do direito de exercitar a 
defesa técnica do acusado

Revista OAB - No que consiste o direito de defesa?
Fernando Santana - Rigorosamente, o direito de defesa é um 
dos mais importantes  direitos fundamentais da pessoa huma-
na e tem sede constitucional, ou seja, está previsto na Consti-
tuição quando ela diz que ninguém pode ser processado judi-
cialmente nem administrativamente sem que seja assegurado 
ao acusado o contraditório e a ampla defesa. Portanto, é da na-
tureza de um processo acusatório em regime democrático que 
o acusado tenha o direito à autodefesa e a uma defesa técnica 
feita por um advogado, sem o quê uma eventual condenação 
se configura iniquidade, pois o acusado é 
um sujeito de direitos e não um mero ob-
jeto ou coisa. Há um conjunto de prerro-
gativas e direitos da pessoa acusada, que 
deve ser resguardado, qualquer que seja a 
acusação - da mais simples à mais odiosa. 
Isso não significa estar ao lado do erro, do 
crime ou da transgressão. Significa apenas 
estar ao lado da pessoa acusada para que 
os seus direitos legais sejam respeitados. 
Essa é a essência do direito de defesa.

ROAB - Então o direito de defesa perspassa 
por todas as áreas do direito?
FS - Onde houver um processo - seja ele 
penal, criminal, civil, trabalhista - e nele 
existir uma pessoa contra a qual ele se di-
rige, o direito de defesa estará lá. A pessoa 
que está em um dos polos da relação pro-
cessual, na condição de acusado, na condição de parte ad-
versa acusada, ela tem o direito de defesa, em qualquer ramo 
do ordenamento. Isso é da natureza do regime democrático. 
Quem não respeita isso é a ditadura, os regimes inquisitivos, 
de exceção, de força. Esses não respeitam o princípio do con-
traditório. Ninguém pode ser julgado e condenado sem que 
tenha tido o direito de se defender da acusação, contrapor-se 
à acusação, fazer provas contra a acusação e, ao final, alguém 
decidir sobre a lide. Mas com a preservação da garantia 
constitucional da ampla defesa e do contraditório.

ROAB - O direito de defesa nasce no estado democrático de direito?
FS - Se buscarmos na história, veremos manifestações presen-
tes na limitação do estado totalitário da Idade Média, na Carta 

do Rei João Sem-Terra da Inglaterra, na Petição dos Direitos, 
na Revolução Francesa. E se quisermos ir mais longe, você en-
contrará até na Bíblia a origem do direito de defesa, quando, 
no famoso episódio dos irmãos do Gênesis, Deus pergunta a 
Caim onde está Abel. Ele já sabia que um irmão tinha matado 
o outro, mas deu a ele a possibilidade de se defender. A história 
guarda várias dessas reflexões, que foram se aprimorando até 
que o Estado Democrático de direito se afirmou como padrão 
mais civilizado de vida social. 

ROAB - O que se discute hoje em relação a essa garantia 
constitucional? Algum ponto polêmico?
FS - O dia que isso for questionado e aca-
bar é melhor morrer! O que há hoje é uma 
certa restrição, por força de uma orienta-
ção jurisprudencial a partir do Supremo 
Tribunal, quanto à utilização ampla, geral 
e irrestrita do mecanismo do habeas cor-
pus como uma ação constitucional da ga-
rantia de liberdade. Há uma tendência dos 
tribunais superiores de limitarem o uso 
desse ‘remédio’, caso seja substitutivo do 
recurso ordinário da decisão denegatória 
do habeas corpus no tribunal inferior.

ROAB - Por quê?
FS - Eles argumentam que isso estaria 
abarrotando os tribunais superiores. Mas 
isso não interessa! A garantia do direito 

de liberdade tem de ser superior a qualquer coisa, inclusive 
a essa alegada superlotação dos tribunais com esses reque-
rimentos. Basta que não sejam praticadas as ilegalidades na 
origem. Se há uma ilegalidade que sacrifica o direito de de-
fesa de alguém na origem, é necessário repará-la. Se ainda 
assim ocorre a negativa do habeas corpus, é perfeitamente 
lógico que admitam que se busque a garantia universal do 
direito de habeas corpus em instância superior. No entan-
to, está havendo essa tentativa de restrição. É por isso que 
o Conselho Federal da OAB exercita, nesse momento, por 
meio da Comissão Especial do Direito de Defesa, um mo-
vimento no sentido do convencer os tribunais superiores 
a retornarem àquela jurisprudência que sempre admitiu o 
habeas corpus como ação constitucional substitutiva do re-

curso ordinário. Mas isso é apenas uma questão de interpre-
tação da jurisprudência. Isso, de modo algum, significa que o 
direito de defesa acabou.

ROAB - A transmissão de julgamentos do júri influencia esse 
aspecto legal? A opinião pública não passa a interferir e 
comprometer a defesa do indivíduo?
FS - A pergunta que deve ser feita é outra: ‘qual a influência da 
opinião pública e da mídia nos julgamentos judiciais?’.  É claro 
que com isso a defesa pode pagar um preço por essa pressão 
midiática sobre os eventuais julgadores de uma determinada 
causa. Por isso mesmo é que se critica muito quando a imprensa 
se vale dos fatos, sobretudo na área criminal, para se criar um 
estereótipo ou um padrão de ‘monstro’ na pessoa acusada. Isso 
efetivamente pode se refletir em prejuízo no julgamento. Não 
que a imprensa não possa divulgar os fatos. Mas uma coisa é 
fazer a reportagem com imparcialidade e isenção, reproduzindo 
um fato da vida cotidiana, outra é tornar-se ‘parte processual’ 
no papel de acusadora, de pretender a punição a qualquer custo, 
criando a figura estereotipada do criminoso, do ‘monstro’ que 
deve ser punido a qualquer custo para atender ao inconsciente 
coletivo quando há sede de vingança presente na comunidade. 
Mas o direito de defesa estará garantido sempre. A influência 
da mídia nos julgamentos existe, sem dúvida. Os juízes são ho-
mens, cidadãos que têm vida social e, portanto, sujeitos a influ-
ências. O que se tenta é neutralizar essas influências para que a 
pressão do inconsciente coletivo não termine sendo a tradução 
do julgamento de uma pessoa acusada.

ROAB - Há quem defenda que o Júri no Brasil não mantenha o 
‘equilíbrio de armas’. Que a acusação conta com benefícios, ainda 
que a regra constitucional seja a plenitude de defesa. Como o 
senhor interpreta essa questão?
FS - Eu não entendo dessa forma. Mesmo no tribunal do júri há 
paridade de armas! A acusação e a defesa têm iguais direitos. 
Claro que alguém, por desvio, ilegalidade ou abuso, pode violar 
essa paridade, mas para isso existem os recursos corretivos. Na 
verdade, sobretudo no tribunal do júri, o prejuízo que a defesa 
leva é o de se contrapor à pressão midiática, mas isso nada tem 
a ver com o exercício do direito de defesa, nem com as garantias 
próprias do direito de defesa. Isso transcende o direito de defesa 
e está no plano da vida social.

ROAB - Em que medida o direito de defesa se cruza com a questão 
das prerrogativas dos advogados?
FS - Não existe direito de defesa sem advogado com prerroga-
tivas respeitadas. Porque as prerrogativas de exercício da ativi-
dade profissional não são do advogado. Elas foram construídas 
e concebidas pela lei em favor do cidadão. A prerrogativa que 
eu tenho de ser ouvido nos tribunais, ter acesso aos processos, 
entrar livremente no fórum, ser atendido pelo juiz, postular pe-
rante qualquer juiz ou tribunal garante o direito e o poder de 
exercitar a defesa técnica do acusado. Prerrogativas do advoga-

do e direito de defesa são irmãs siamesas. O problema é que em 
várias oportunidades elas são violadas, em todas as instâncias. 
Por muitas vezes os juízes não compreendem isso, pensam que 
prerrogativas são privilégios. Não entendem que trata-se de um 
direito conferido pela lei ao profissional da advocacia para ser-
vir ao cidadão.

ROAB - Como lidar com isso?

FS - Os advogados se insurgem, protestam, representam, proces-
sam os violadores das prerrogativas. A OAB tem uma comissão 
especial para cuidar do assunto. Claro que ao violar uma prer-
rogativa viola-se o direito de defesa direta ou reflexamente. Mas 
isso acontece muito, todos os dias, nas delegacias, nos tribunais, 
nos juízos.

ROAB - Como a comissão do direito de defesa trabalha hoje?
FS - No sentido de afirmar, cada vez mais, a importância de 
garantir o direito de defesa técnico e adotar medidas e provi-
dências para transformar essa garantia numa efetividade, numa 
realidade.

ROAB - Quais as ações nesse sentido?
FS - O Conselho Federal, através da Comissão de Direito de De-
fesa, estudou uma pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio 
Vargas (GV-RJ) sob encomenda do Ministério da Justiça, que 
avaliou tribunais superiores e estaduais de todo o Brasil para 
verificar a grande incidência de habeas corpus nos tribunais e 
o que estaria motivando esses pedidos. A ideia é descobrir as 
causas e as razões de tanto se recorrer a essa ferramenta jurídica, 
a origem dessa necessidade. Muitas vezes ela está no juiz, que 
descumpre a lei, está no Tribunal, que não corrige a ilegalidade 
praticada pelo juiz. O habeas corpus nada mais é do que um 
processo para restaurar a legalidade violada quando alguém, a 
própria Constituição diz, for vítima de um constrangimento ile-
gal. Constatou-se que o excesso é fruto das reiteradas violações, 
da desnecessidade de prisões, de detenções ilegais, resultado de 
violações na condução do devido processo legal.

ROAB – Como seria a sociedade sem o direito de defesa?
FS - Sem o direito de defesa, nós retornamos à barbárie. E quan-
do eu vejo a imprensa muitas vezes criticar o advogado que está 
ao lado do criminoso, criticar o exercício da defesa, eu me dou 
conta que essas críticas só acontecem quando a ilegalidade viti-
ma a pele dos outros. Em situação contrária, quando a própria 
pele ou a dos seus está em risco, a primeira atitude desses crí-
ticos é recorrer a um advogado. Ele quer o melhor profissional, 
para exercer a melhor defesa. Minha vida profissional já me 
deu vários exemplos nesse sentido. Criticar a defesa, o exercício 
pleno da advocacia tem essa faceta. A criminalidade tem de ser 
reprimida, combatida, reprovada, mas a pessoa do criminoso 
deve ser respeitada. Não se trata de elogiar ou aplaudir o crime, 
mas respeitar o direito do criminoso. Isso é outra coisa. É um 
cidadão que, a despeito do crime e da pena que ele mereça, ele 
tem direitos que precisam ser resguardados.

Ninguém pode ser 
julgado e condenado 
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Centro de Atendimento ao 
Advogado ganha novas salas

OAB-BA inaugura sala das prerrogativas e novas 
instalações na Ouvidoria 

Em comemoração ao mês do advogado, celebrado em 11de 
agosto, a OAB da Bahia inaugurou, no dia 12 de agosto, novos 
espaços e instalações no Centro de Atendimento ao Advogado 
(CAD), no Fórum Ruy Barbosa. A partir de agora, os advogados 
que visitarem o Fórum irão contar com seis novos escritórios 
de atendimento e coordenação (eram nove, agora são 15), cin-
co novas salas de consulta, uma biblioteca, além de uma sala de 
comissões.

Durante a inauguração, estiveram presentes o presidente da 
OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, o vice-presidente, Fabrício 
de Castro Oliveira, a secretária geral, Ilana Campos, e presiden-
tes e integrantes das comissões da OAB da Bahia. “Essa sala é de 
vocês, das comissões, é nossa. Ela foi feita para que as comissões 
possam se consolidar ainda mais e funcionar ainda melhor”, des-
tacou Luiz Viana.

Com o objetivo de intensificar as ações em defesa das prerrogativas em todo o estado, a OAB-BA inaugurou, no dia 18 de 
agosto, a sala das prerrogativas. Presentes na cerimônia ao lado do presidente Luiz Viana, o procurador Gustavo Amorim e o 
procurador adjunto Matheus de Cerqueira e Costa destacaram a importância do novo espaço para a melhoria das condições de 
trabalho da Procuradoria Regional e da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-BA. 

No mesmo dia foram inauguradas, ainda na sede da OAB-BA, as novas instalações da Ouvidoria. Com estrutura reformada, 
o espaço, segundo o ouvidor geral, Adilson Affonso de Castro, representa “um elo entre o povo, a diretoria e a OAB”. Adilson e 
o ouvidor geral adjunto, Edson Nunes Alvarez Pereira Filho, também marcaram presença na solenidade voltada à inauguração 
dos novos espaços.
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A paixão pelo tênis impede que advogado ‘encerre’ a partida

Adepto do tênis há mais de 25 
anos, o advogado Gilberto Ba-
daró conta que a sua paixão 

pelo esporte começou após as primeiras 
aulas na Associação Atlética da Bahia 
quando criança. “Tive o privilégio de 
aprender com o saudoso professor Eval-
do Silva, mestre de profissionais aqui da 
Bahia, como Danilo Marcelino e Patrí-
cia Medrado”, lembra. O advogado fre-
quentou as aulas da infância até os 15 
anos, período em que participou de di-
versos campeonatos nacionais, além de 
torneios no estado. Como neste período 
o foco eram as competições, o treina-
mento era bastante intenso. 

Badaró parou de jogar por vários 
anos, mas a paixão falou mais alto e 
ele voltou a praticar o esporte. “Pra-
tico de duas a três vezes por semana. 
Jogo principalmente por diversão, para 
me distrair, ter uma atividade física e 
encontrar os amigos”, revela. Mesmo 
encarado como hobby, o tênis ocupa, 
literalmente, uma posição de destaque 
na vida do advogado-esportista: Badaró 
lidera o ranking da Federação Bahiana 
de Tênis na categoria a partir de 35 anos 
e está entre os primeiros colocados na 
categoria de Classe 1. “Logicamente que 
há muitos garotos que treinam forte e 
jogam melhor do que eu, mas muitas 
vezes eu os incomodo também”, brinca. 

E se a atividade foi escolhida para 
desestressar, nada pode fugir desse ob-
jetivo. Por isso, a escolha do local de 
treino próximo ao escritório. “Muitas 
vezes vou andando para a academia, 
principalmente quando o trânsito está 
congestionado. Lá faço parte de um 
grupo que joga aos sábados. O treino 
ocorre durante a semana, com o profes-
sor Aloysio Frugoni”, conta. 

À lista dos hobbies, o advogado tam-
bém acrescenta o futebol. Segundo ele, 
os dois esportes são muito importantes 
em sua vida. “Não posso ficar sem meu 
‘baba’ semanal, assim como não posso 
ficar muito tempo sem jogar uma par-
tida de tênis. É essencial pra aliviar o 
estresse diário. Na semana em que não 
pratico algum esporte, dificilmente 
mantenho meu bom humor”, admite.

Sem match point

E esse estado de ânimo quase foi ‘para as cucuias’ em um episódio ocorrido há 
quatro anos, quando uma audiência atrasou e Badaró perderia a partida de um 
campeonato. “Logicamente que entre o lazer e o trabalho, sem nenhuma dúvida, 
optei pelo trabalho. Mas no final acabou dando tudo certo. Meu adversário espe-
rou, não deu W.O. e pudemos jogar. “Para minha sorte, levei a melhor”, lembra com 
entusiasmo.

Gilberto Badaró 
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OAB Feira de Santana cria Comissão de 
Proteção e Defesa Animal

Forró da OAB agitou 
advogados

A subseção de Feira de Santana criou uma Comissão de 
Proteção e Defesa dos Animais no município. O núcleo é pre-
sidido pela advogada Carolina Busseni e tem o objetivo de 
proteger os animais em casos de violência e abandono. Criada 
em março, a comissão já recebeu aproximadamente 30 de-
núncias e obteve resposta satisfatória em todas elas. Segundo 
a presidente, é importante que no momento da denúncia as 
pessoas relatem o fato e informem o endereço correto para 
que a equipe possa entregar uma notificação extrajudicial ao 
possível agressor. “Nós vamos até o local, conversamos e pro-
curamos saber o que está acontecendo. Caso sejam realmente 
constatados maus tratos, o dono é notificado e receberá um 
prazo para regularizar a situação. Após esse período, retorna-
mos para verificar se tudo foi feito de forma correta”, afirma 
Carolina.

Vale ressaltar que existem casos em que a comissão não 
pode atuar, como os de zoofilia (sexo com animais), que são 
enviados para a polícia e a comissão faz apenas o acompanha-
mento para garantir que o julgamento seja realizado. “Não 
temos autoridade para tomar medidas punitivas, mas atuare-
mos na busca de soluções”, destaca a presidente da comissão.

Cerca de 400 pessoas prestigiaram o Forró dos Advogados 
promovido pela OAB Feira de Santana na The House Disco-
lounge. A noite foi animada pela banda Batifun e pelo Dj Yas-
ser Lemos. O evento tem o objetivo de proporcionar maior in-
teratividade entre a classe dos advogados, familiares e amigos. 

FEIRA DE SANTANA

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima na 
sede da OAB Feira de Santana todas as sextas-feiras, das 14 às 
17h, pelo telefone (75) 3623-9010, e-mail cpdafeira@oabfeira.
com.br ou na página do Facebook, Comissão de Proteção e 
Defesa Animal da OAB de Feira de Santana

Semana do Advogado é encerrada com festa no clube

Advogados comemoram São João com muito arrasta-pé 

Mais de 700 advogados lotaram o Clu-
be dos Advogados na tarde do dia 16 de 
agosto, durante a festa de encerramento 
da Semana do Advogado da CAAB. A co-
memoração teve música e muita alegria. 
Ao som das bandas Samba d’Mará e Bati-
fun, a confraternização contou com uma 
programação composta por recreação, 
brinquedos para as crianças, sorteio de 
brindes e um delicioso churrasco. 

Participaram da festa a secretária ge-
ral da OAB da Bahia, Ilana Campos, o 
conselheiro federal André Godinho, o 
presidente da CAAB, José Nelis de Jesus 
Araújo, o diretor geral da ESA, Luiz Cou-
tinho, o presidente do Conselho Consul-
tivo dos Jovens Advogados, Luiz Gabriel, 
o presidente do Clube dos Advogados, 
Erenaldo Brito, além de diversos profis-
sionais e estagiários.

Em clima de Copa do Mundo foi comemorado, no dia 14 de junho, o Forró dos Advogados, promovido pela Escola Superior 
de Advocacia Orlando Gomes (ESA-BA). Decorado com bandeirolas nas cores verde e amarela e contando com um telão voltado à 
transmissão do Mundial, o evento aconteceu no Clube dos Advogados, na Praia do Flamengo. Comidas e bebidas típicas, queima 
de fogos e uma quadrilha junina, puxada pelo forrozeiro Jó Miranda, animaram convidados, como o diretor geral da ESA-BA, Luiz 
Augusto Coutinho, o diretor-secretário, Fabiano Pimentel, o conselheiro federal da OAB da Bahia André Godinho, e o presidente do 
Clube dos Advogados, Erenaldo de Souza Brito. Após a edição em Salvador, o Forró da ESA seguiu para o interior do estado, levando 
animação, também, para os advogados de Vitória da Conquista, Jequié, Porto Seguro e Serrinha.

Vitória da Conquista Porto Seguro Serrinha
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Isto será, sem dúvida, 
uma mola propulsora 
de desenvolvimento 

para a cidade. Quando 
afirmo que o final não 

foi feliz na disputa 
judicial, o faço com 
base em números. 

Apenas para ilustrar 
a situação atual do 

mercado imobiliário de 
Salvador, revelo que 
tivemos, em 2008, o 

lançamento de 17.498 
unidades contra 775 

em 2014. 

Área requer conhecimento multidisplinar do advogado

direito
UrBAnístico

Formas de ocupação e uso do solo urbano. Do ponto de 
vista técnico, o Direito Urbanístico trata destas duas questões. 
Na prática, no entanto, esta ótica muda um pouco. Segundo 
o advogado Gustavo Amorim, que atua na área, o segmento 
tem na sua essência “a multidisciplinariedade de matérias do 
Direito que se interligam para que as soluções práticas se re-
velem”. Dentre as vertentes do Direito que se destacam nessa 
intersecção estão a ambiental, a administrativa, a cível/contra-
tual, a internacional privada, a societária e a tributária.

 “O Direito ambiental refere-se à necessidade de adequa-
ção de empreendimentos às normas de preservação; enquan-
to o administrativo reporta-se à legislação, regulamentos ou 
mesmo código de condutas municipais relativas à ocupação 
do solo para que os empreendimentos sejam adequados a 
elas”, detalha Amorim. O advogado ainda aponta que a área 
civil se insere na formatação de negócios, aí incluído o Direito 
Internacional Privado. “É preciso considerar que o Brasil está 
na pauta do mundo financeiro internacional como um lugar 
de grandes oportunidades para investimentos imobiliários/
estruturais”, esclarece.

Já o Direito societário é solicitado na medida em que tra-
ta da forma de organização das sociedades que explorarão os 
empreendimentos e/ou negócios imobiliários; assim como o 
tributário, pois incorporar, empreender na área urbanística, 
implica no pagamento de tributos. “Eles devem ser conheci-
dos pelo especialista para que sejam pagos com racionalida-
de”, argumenta o advogado. 

Para Amorim, atuar neste ramo exige ainda o aprofunda-
mento constante de conhecimentos em matérias relacionadas 
à geopolítica, economia, entre outros temas não jurídicos. Se-
gundo ele, é essa multiplicidade de conhecimentos que trans-
forma o Direito urbanístico em um campo de atuação inte-
ressante para o profissional. “Por estar em mutação constante, 
nos impele ao aperfeiçoamento e à busca de novos conheci-
mentos”, enfatiza. 

Apesar de existir legislação que ampara esse ramo do 
direito, Amorim afirma que não há lei específica que faça a 

No entanto, destacou a necessidade 
de se manter atento para a existência de 
uma legislação definitiva, produzida a 
partir de ampla discussão dos setores da 
sociedade civil, do empresariado, dos ór-
gãos ambientais e reguladores e também 
da classe política (legisladores), visando 
criar um ambiente mais favorável aos in-
vestimentos. “Isto será, sem dúvida, uma 
mola propulsora de desenvolvimento 
para a cidade. Quando afirmo que o final 
não foi feliz na disputa judicial, o faço 
com base em números. Apenas para ilus-
trar a situação atual do mercado imobili-
ário de Salvador, revelo que tivemos, em 
2008, o lançamento de 17.498 unidades 
contra 775 em 2014”. 

O advogado salienta que os números 
apresentados revelam a necessidade de 
um olhar mais atento para um segmen-
to empresarial que movimenta grande 
cadeia de fornecedores e de prestadores 
de serviços – a exemplo de arquitetos, 
projetistas, despachantes, empresas de 
transportes, advogados, contadores, en-
tre outros –, e principalmente confere 

emprego direto e formal a milhares de 
trabalhadores, gerando renda tributária 
e previdenciária para o próprio governo, 
como ISS, IPTU, FGTS, ICMS e outros. 

Amorim ainda fala sobre a recente 
iniciativa do governo municipal no cam-
po urbanístico, por meio do planejamen-
to urbano de longo prazo para Salvador. 
O projeto, que teve a sua primeira audi-
ência pública realizada pela Prefeitura 
no último dia 1º de agosto, foi intitulado 
Salvador 500 – vide Decreto Municipal 
nº 24.919 de 16 de abril de 2014 – e pre-
tende elaborar e implantar um plano de 
desenvolvimento urbanístico da capital 
baiana para os próximos 35 anos, quan-
do a cidade completa 500 anos. “Em 
princípio, esta iniciativa se mostra alvis-
sareira, pois fará com que se discuta um 
plano cujas mudanças da política parti-
dária – que ocorrem a cada quatro anos – 
não interfiram nas diretrizes traçadas, o 
que reduz o casuísmo comumente utili-
zado na área urbanística, e pode criar um 
ambiente legislativo mais sadio e seguro 
para investimentos, fato que se traduz 
em desenvolvimento”, defende. 

Outro ponto importante, segundo 
o advogado, é que o art. 2º, §2º “traz a 
premissa da participação da socieda-
de civil nas discussões, fato que poderá 
contribuir decisivamente para a criação 
de legislação que contemple os múltiplos 
interesses presentes nos setores da socie-
dade civil organizada”. Amorim observa 
ainda que a coordenação geral dos tra-
balhos foi confiada ao superintendente 
executivo da Superintendência de Con-
trole e Ordenamento do Uso do Solo do 
Município (Sucom), cargo ocupado por 
Sílvio Pinheiro, advogado com trânsito 
na área e com capacidade de ouvir. “Ele 
tem conhecimento dos gargalos do setor, 
o que pode importar a acomodação dos 
múltiplos interesses presentes na socie-
dade civil organizada, relacionados, por 
exemplo, à forte e inadiável necessidade 
de desenvolvimento urbanístico da cida-
de do Salvador com a imperiosa preser-
vação das suas características históricas e 
ambientais”, finaliza.

regência da área. “Classicamente, o Direito Urbanístico par-
te das normas afeitas à ocupação e uso do solo, que são, em 
primeiro, a Constituição Federal (arts. 182, 183), e na sequên-
cia as normas que a complementam: o Estatuto das Cidades 
(Lei Federal 10.257/2001); Lei da Mata Atlântica (Lei Fede-
ral 11.428/2006); Código Civil, as Leis Municipais de Uso e 
Ocupação do Solo (Em Salvador, Leis 7.400/2008  - PDDU, 
Código de Obras de Salvador Lei 3.903/1988; Lei de Ocupação 
e Uso do Solo Urbano  / LOUOS 3.377/1984, entre outras). 
Mas a depender do assunto tratado, outras normas deverão 
ter regência na matéria e precisarão ser consultadas”, explica. 

Quem segue esta área, certamente irá se envolver em casos 
relacionados à realização de empreendimentos imobiliários, 
intervenções urbanísticas para realização das políticas públi-
cas de habitação, reordenamento do uso e da ocupação dos 
espaços públicos, dentre outras intervenções urbanísticas no 
campo privado ou público. 

Louos e PDDU de Salvador
Como são temas que estão em ampla discussão na socieda-

de, Amorim faz questão de distinguir a questão da Louos e do 
PDDU de Salvador. Para o advogado, a judicialização das leis, 
através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), de nº 
0303489-40.2012.805.0000 é uma página virada na história da 
cidade. Ele acredita que não foi um capítulo feliz para nenhu-
mas das partes que litigaram no processo. 
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Insatisfação com mão de obra do Judiciário é 
destaque em seminário no CAB

Representantes das instituições jurídicas baianas se reuni-
ram no seminário “Problemas e Soluções para o Judiciário Baia-
no”, realizado em 12 de setembro no auditório do TJ/BA, com 
o objetivo de discutir a atual crise que assola o Poder Judiciário 
no estado. Promovido pela Mesa Permanente de Articulações 
do Judiciário Estadual, coordenada pela OAB-BA, o encontro 
contou com a participação de membros do TJ/BA, Amab, MP/
BA, Ampeb, DP/BA, Adep/BA, Sinpojud, Sintaj, Apeb e TCE. 
“Não queremos passar por cima de ninguém, mas precisamos 
criar um diálogo institucional, uma política de articulação com 
a participação de todas as entidades jurídicas da Bahia”, afirmou 
o presidente Luiz Viana, em referência ao que considera ser a 
saída para a “pior crise do Judiciário nos últimos 30 anos”.

A falta de juízes e servidores despertou o descontentamento 
das instituições presentes. “Estamos no caos. Precisamos de con-
cursos e capacitação”, afirmou Ariana Sousa, representante da 
DP/BA. Para a promotora Rita Tourinho (MP), a precarização 
da mão de obra se dá em cargos comissionados, contratos tem-
porários, terceirizados e estagiários. “Temos servidores mal re-
munerados, sem avaliações, premiações nem sanções”, revelou.

Orçamento limitado - Indicado como principal causador 
das questões relativas à mão de obra, o orçamento do Judiciário 
também foi discutido. Com um limite de 6% da Receita Líquida 
do estado, o Poder Judiciário, segundo dados do TCE, já gastou, 
em 2014, 5,66% do valor permitido, quando o ideal seria gastar 
5,4%. O “estado pode estar em alerta”, e prováveis cortes e demis-
sões podem ocorrer, segundo Raquel Cordeiro, coordenadora 
de Controle Externo do TCE.

O levantamento ainda mostra que existem hoje 7.788 ser-
vidores e magistrados na Justiça baiana de primeiro grau ga-
nhando salários bem abaixo do desejado, enquanto alguns de 

segundo grau chegam a ganhar R$ 18 mil. “Por que tão poucos 
servidores no primeiro grau? E outros ganhando até 10 vezes 
mais que o salário de origem sem fazer nada”, destacou Wol-
ney Perrucho, membro da Amab. “Temos apenas 586 juízes no 
primeiro grau, 205 cargos vagos e mais 240 para implantação, 
ou seja, um déficit de cerca de 450”, explicou Marielza Brandão, 
presidente da Amab. “Sem falar que o atual orçamento não in-
clui custeio e investimento”, lembrou o promotor Antônio Sér-
gio (MP).

Transparência – Gilberto Bahia, representante do TJ/BA, 
admitiu os muitos problemas e as escassas soluções. Para mu-
dar, sugeriu a realização de reuniões temáticas sobre as questões 
levantadas no evento e apuração das devidas soluções. Sobre as 
críticas à falta de transparência do Tribunal, o assessor afirmou 
que “o presidente Eserval Rocha (TJ) não se furta a conversar 
com ninguém”.

Luiz Viana, no entanto, discordou da existência de uma po-
lítica de diálogo, citando o caso do “turnão”, deliberado pelo TJ/
BA sem consulta à OAB. A decisão da corte em adotá-lo des-
cumpriu um acordo entre a Ordem e o Tribunal, homologado 
no Conselho Nacional de Justiça, e caiu por terra somente após 
decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux. que acatou o pedido liminar da OAB para 
manter o horário de atendimento ao público, no Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, das 8h às 18h.

Antes de encerrar o evento, o presidente da OAB-BA ainda 
lembrou que a demora na divulgação do relatório da auditoria 
do Tribunal realizada na folha de pagamento do Judiciário tam-
bém sinaliza a falta de transparência do TJ/BA além de adiantar 
que será formulada uma carta de intenções, a ser apresentada 
na próxima reunião da Mesa de Articulações. 
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OAB ajuíza ADO para que Congresso Nacional cumpra emenda constitucional que prevê edição da Lei de 
Defesa do Usuário de Serviços Públicos, promulgada há mais de 15 anos

A Lei de Defesa do Usuário de Ser-
viços Públicos está prevista no artigo 27 
da Emenda Constitucional 19, de 4 de 
junho de 1998. Quando promulgada, a 
Emenda previa que a lei fosse editada em 
120 dias. Em junho do ano passado, ale-
gando omissão do Congresso em efetivar 
a referida lei, a OAB ajuizou a Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO) nº 24 no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), com pedido de medida liminar 
para que a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal, bem como a Presidência 
da República, adotassem providências 
para cumprir o referido artigo. A ADO 
tem o objetivo de provocar o Judiciário 
para que seja reconhecida a demora na 
produção da norma regulamentadora. 

deScaSo públicodeScaSo público

A ADO tem 
o objetivo de 
provocar o 

Judiciário para que 
seja reconhecida 

a demora na 
produção da norma 
regulamentadora.

Na ocasião, o ministro do STF Dias Tof-
foli estabeleceu um prazo de quatro me-
ses para o Congresso editar a lei.

Na ação, a OAB pediu também que 
fosse aplicado, subsidiariamente, o Có-
digo de Proteção e Defesa do Consumi-
dor (CDC) até a edição da lei. Dessa for-
ma, o cidadão seria tratado pelo Estado 
como consumidor, assim como aconte-
ce em empresas privadas, garantindo o 
mínimo de regulamentação ao usuário 
de serviços públicos. Tal solicitação, no 
entanto, não foi aceita pelo ministro, 
alegando que precisaria de uma análise 
mais profunda por parte do Tribunal. 
Para o conselheiro e presidente da Co-
missão de Defesa do Consumidor da 

OAB-BA, Sérgio São Bernardo, a atitu-
de da entidade ao propor a aplicação do 
CDC foi de assumir sua responsabilida-
de para com a sociedade. “Independen-
temente de serem usuários de serviços 
públicos ou consumidores, os interesses 
dos cidadãos devem se sobrepor aos in-
teresses do Estado”, afirma.

Por que tanta demora?
Sérgio São Bernardo destaca que o 

Estado tem tentado acompanhar o con-
texto atual – de ações globalizadas e inte-
rativas em grandes escalas – regulamen-
tando essas novas tendências e conflitos, 
mas as agências regulamentadoras têm 
dificuldade em definir seu papel no que 
diz respeito a defender os interesses dos 
usuários de serviços públicos. Segun-
do o advogado, esta polêmica acontece, 
por exemplo, quando o serviço público é 
prestado mediante remuneração do Es-
tado. Nesses casos, o Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ) se posiciona pela aplica-
bilidade do artigo 3, parágrafo 2 do CDC 
(o referido artigo destaca que serviço é 
qualquer atividade fornecida no merca-
do de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, finan-
ceira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter tra-
balhista). No entanto, quando se trata de 
serviços públicos gerais, sem remunera-
ção direta referente ao serviço, o cidadão 
é enquadrado como usuário do serviço 
público.  “Enquanto não tivermos um 
procedimento geral de ordem pública, 
que defina quando devemos aplicar o 
CDC, viveremos um clima de instabi-
lidade. Novas demandas continuarão a 
surgir e a ausência de uma posição ho-
mogênea e definitiva limita a unificação 
dos entendimentos de quando o indiví-
duo é cidadão, quando é usuário e quan-
do é consumidor”, explica.

A importância da lei
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-BA explica que todo 
usuário tem o direito de saber a quem reclamar e essa lei, entre outras coisas, 
exige o cumprimento de prazos, a adoção de medidas de proteção à saúde e 
segurança dos usuários de serviços públicos, além de reafirmar a prioridade de 
atendimento nas repartições públicas a idosos, gestantes, doentes e portadores 
de necessidades, com direito à informação, qualidade e controle adequado do 
serviço público. Também é direito do usuário ter acesso a ouvidorias e comissões 
de ética, responsabilidades e outras temáticas amplamente detalhadas pela lei, 
como a participação do cidadão no planejamento, execução e fiscalização dos 
serviços, bem como o direito de obter informações precisas sobre o horário de 
funcionamento, o tipo de atividade exercida em cada órgão, localização exata, 
e a indicação do responsável pelo atendimento, assim como informação sobre 
procedimentos para acesso a exames, formulários e a outros dados necessários 
à prestação do serviço. “Vale ressaltar que em março de 2013 o Decreto 
7.963/2013 estabeleceu a edição do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, 
reforçando a necessidade de equilíbrio dos interesses e competências nas 
relações econômicas, nas relações de consumo e nos serviços públicos com o 
objetivo de organizar o cenário da proteção ao cidadão-usuário-consumidor”, 
alerta Sérgio.
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CAAB adquire novos equipamentos para 
o seu Centro Odontológico

CAAB promove campanha de vacinação e 
imuniza advogados e dependentes contra a gripe

Mais moderno e melhor equipado, o Cen-
tro Odontológico da CAAB passa a oferecer 
aos advogados o mais completo sistema de cla-
reamento dental a laser. O tratamento, além de 
proporcionar melhor resultado, não causa sensi-
bilidade dentária.  

O novo equipamento ainda possibilita a 
oferta do serviço de laserterapia no trato da hi-
persensibilidade dentinária, úlceras, aftas, infec-
ções periodontais e endodônticas, parestesia e 
analgesia da articulação mandibular.  Também 
foi adquirido o aparelho de ultrassom multifun-
cional. O equipamento é usado no tratamento 
das infecções gengivais com mais eficácia e na 
remoção profunda de tártaro e manchas exter-
nas com mais conforto para os pacientes.

O Centro Odontológico da CAAB tem equi-
pamentos e profissionais capacitados para rea-
lizar serviços clínicos, endodônticos, pequenas 
cirurgias e procedimentos estéticos.  Vale res-
saltar que a avaliação inicial é gratuita tanto 
para advogados quanto dependentes. O centro 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h. Para marcação de consultas, 
ligue: (71) 3327-8787. 

Encontros de grandes criminalistas nos tribunais são sempre 
memoráveis, mas o que a ESA promoveu no dia 6 de junho foi 
também inédito. Com o tema “Reminiscências Criminais - Me-
mória da Advocacia Criminal da Bahia” o Encontro Casual dos 
Mestres do Direito Criminal, realizado no dia 6 de junho na sede 
da escola reuniu Edson O´Dwyer, Genaro Oliveira, Jackson Aze-
vêdo, João de Melo Cruz, Marcos Melo, Sérgio Habib e Tilson 
Santana, para deleite de uma enorme platéia de profissionais e 
estudantes. Os debates entre os expoentes de tradicionais esco-
las da advocacia criminal no estado foram capitaneados pelos 
também criminalistas Luiz Coutinho, diretor geral da ESA, e 
Fabiano Pimentel, diretor secretário. “Foi um encontro inesque-
cível e quem participou pôde ouvir grandes lições dos mestres e 
conhecer mais sobre a história da advocacia criminal na Bahia”, 
afirmou Pimentel.

Entre os dias 2 a 12 de junho a CAAB promoveu mais uma im-
portante iniciativa em benefício da saúde do advogado. A Campa-
nha de Vacinação CAAB imunizou cerca de 1400 pessoas, entre 
associados e dependentes, contra o vírus influenza. “Achei muito 
interessante e bacana a disponibilização da vacina contra a gripe. A 
CAAB fez o seu papel, ao expandir para todos o acesso ao medica-
mento”, afirma a advogada Michelle Pestana.

Com o objetivo de atender o máximo de associados, foram mon-
tados diversos postos de vacinação. Os atendimentos aconteceram 
das 9h às 12h e das 13 às 16h no Centro de Cultura João Mangabei-
ra, no Juizado Universo, no Fórum Criminal, na ABAT e também 
na sede da CAAB. “A iniciativa expressa a preocupação e o cuidado 
com a classe. É muito importante pensar na prevenção”, acredita a 
advogada Afraedille Ribeiro, que aproveitou para tomar a sua vacina 
no intervalo de uma audiência no Juizado Universo.

Os advogados Cláudia Guimarães e Vitor Rocha também fizeram 
questão de parabenizar mais uma ação da CAAB na área de Saúde. 
“Foi um projeto muito bem recebido por nós, advogados. Iniciati-
vas como essa fortalecem o nosso vínculo com a classe”, assegura 
Cláudia.  “Parabéns à CAAB por cuidar do nosso bem maior, que é a 
saúde”, acrescenta Vitor. Mesmo com o fim da campanha, enquanto 
houver estoque de vacinas as doses ainda estarão disponíveis nos 
postos e no ADV Saúde, de acordo com o horário de funcionamento 
e atendimento de cada um. 

Você sabia?
O vírus influenza atinge o trato respiratório (nariz, garganta, pul-

mões e ouvidos) causando febre, calafrios, dores musculares e pros-
tração, diferentemente de um resfriado normal, que costuma ter sin-
tomas mais brandos apenas com congestão nasal, ausência de febre e 
dor de cabeça. A vacina oferece proteção de seis meses a um ano.

SorriSo meStreS da advocacia criminal Se encontram na eSa

curSo de iniciação é SuceSSo 
entre oS jovenS advogadoS

editora eSa lança livro 
Sobre thomaS bacellar

direito à Saúdefácil

Mais uma iniciativa da Escola Superior de Advo-
cacia Orlando Gomes (ESA-BA) caiu no gosto da ad-
vocacia jovem da Bahia. O Curso de Iniciação para Jo-
vens Advogados, que é gratuito e conta com o apoio do 
Conselho Consultivo dos Jovens Advogados da OAB 
da Bahia, esgotou em apenas 24 horas suas 80 vagas e 
já completou mais três turmas. A primeira, com aulas 
nas tardes de segunda, começou no dia 25 de agosto. 
As outras turmas têm aulas nas terças, quartas e sextas. 
Para o diretor geral da ESA, Luiz Augusto Coutinho, 
trata-se de “mais um sucesso da ESA que comprova a 
sintonia entre as prioridades da gestão e os interesses e 
necessidades dos jovens advogados da Bahia”.

Com carga horária de 40 horas, o curso é realizado 
na sede da ESA e conta com grandes nomes da advo-
cacia baiana, que ministram aulas sobre diversas áreas 
de atuação. Entre os temas abordados, Ética e Gestão; 
Advocacia Administrativa e Constitucional; Advocacia 
Cível e Consumidor; Advocacia Tributária; Advocacia 
Empresarial; Advocacia Eleitoral; Advocacia Criminal; 
Advocacia Trabalhista; Advocacia Previdenciária e 
Processo Judicial Eletrônico. Reservas para vagas pelos 
telefones (71) 3322-0579/3765.

Depois do sucesso da coleção de códigos de bol-
so, um novo lançamento da Editora ESA está gerando 
grande expectativa no mercado. O livro “Estudos em 
Homenagem a Thomas Bacellar”, organizado por Luiz 
Augusto Coutinho, Fabiano Pimentel e Wanderley 
Ribeiro, reúne textos de 31 autores em um tributo ao 
advogado criminalista e eleitoralista Thomas Bacellar, 
ex-presidente da OAB da Bahia por quatro mandatos.

Para a vice-diretora da ESA, Ana Patrícia Dantas 
Leão, que integra o conselho editorial da editora, a ho-
menagem é mais que merecida. Segundo ela, Bacellar 
se destaca como “um dos mais brilhantes tribunos e 
um dos defensores mais argutos da necessidade de ex-
pansão dos direitos da pessoa humana”. A homenagem, 
completa, “é uma tentativa de eternizar o agradecimen-
to a este exponencial símbolo do saber jurídico baiano”.

O lançamento aconteceu no Centro de Convenções 
de Ilhéus, dia 28/08, durante a abertura da Conferência 
Estadual dos Advogados da Bahia, cuja coordenação 
científica é da ESA.
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Para Ler

Para Saborear

Para Ouvir Para Assistir

“Recomendo o livro ‘Inês de Minha 
Alma’, de Isabel Allende. A obra foi in-
dicada por um guia turístico que me 
acompanhou numa viagem a Santiago, 
no Chile. É um romance épico ambien-
tado na Espanha, Peru e Chile no século 
16, logo após a descoberta do continente 
americano pelos europeus. O livro relata 
a história real dos espanhóis Inés Suá-
rez, conquistadora do Chile, e Pedro de 
Valdívia, mestre-de-campo do explora-
dor espanhol Francisco Pizarro. Ao lado 
dele, Inés protagoniza uma história re-
pleta de paixão em meio a um dos perío-
dos mais sangrentos de toda a história da 
humanidade. É uma excelente narrativa 
que conta a história da conquista e fun-
dação do Chile”.  

“O restaurante que indico é o Martim Pescador, 
localizado na rua das Hortências, na Pituba. Traz a 
grande novidade de servir pratos da culinária japone-
sa e ‘seafood’, com o  diferencial do cardápio ricamente 
elaborado e sofisticado, tanto no sabor quanto na apre-
sentação. São pratos exclusivos, que encantam os apre-
ciadores. Eles surpreendem ao preparar peixes e frutos 
do mar com todo o requinte e sabor da alta gastrono-
mia oriental com toques da culinária mediterrânea”.

“Indico o ‘Álbum Branco’, dos Be-
atles. Gravado em 1968, representa o 
amadurecimento musical da banda e é 
rico em significado. While My Guitar 
Gently Weeps, Happiness Is a Warm Gun 
e a suave Blackbird encantam e penetram 
fundo na alma de quem ama a música e 
admira a efervescência dos anos 1960. O 
experimentalismo dos álbuns antecesso-
res levou o grupo a esta obra de múlti-
plas feições sonoras e acento autoral de 
cada componente, cuja riqueza emerge 
em vibrantes composições como Back 
in the USSR e Helter Skelter. Esta última 
‘amaldiçoada’ pelo criminoso Charles 
Manson, que a apontou como motivado-
ra de seus atos. Ao regravá-la com o U2 
em 1987, o vocalista Bono fez justiça à 
canção, declarando estar roubando-a de 
volta daquele macabro usurpador.”

“O filme ‘Os Miseráveis’ é um dos 
mais belos trabalhos do cinema. Lan-
çado em 2012, o musical é baseada no 
romance épico do escritor Victor Hugo 
e se destaca pela essência do testemunho 
social da França pré-revolucionária. A 
produção,  criada dentro de um univer-
so teatral grandioso, torna sua dinâmi-
ca um pouco mais agradável a todos os 
gostos. Destaco a brilhante atuação do 
elenco - em especial dos intérpretes dos 
personagens principais, Hugh Jackman 
(Jean Valjean), Russell Crowe (como ins-
petor Javert) e Anne Hathaway (Fantine) 
-, uma estética primorosa nos cenários e 
um modo diverso utilizado na filmagem 
em algumas cenas. Juntos, esses elemen-
tos conseguiram amenizar o peso das 
mazelas humanas tratadas no filme. Vale 
muito a pena assistir!

Dr. Daciano Públio de Castro

Dr. Dagoberto Pamponet

Dr. Flávio CummingDr. Cyro Serpa
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Só a parceria da CAAB com a Qualicorp proporciona 
acesso ao melhor da medicina, com inúmeras vantagens 
para você, Advogado.

¹ De acordo com a disponibilidade da rede médica da operadora escolhida e do plano contratado. ² Conforme condições contratuais. 3 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. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras. 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. Abril/2014.

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

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

• Confira as possibilidades de redução de carências.3 

SulAmérica:
ANS nº  417173

Qualicorp
Adm. de :Benefícios 

ANS nº  403911
Golden Cross :

ANS nº  005711
Bradesco Saúde :

Advogado: com a Qualicorp você pode ter acesso 
aos mais respeitados planos de saúde.

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

www.economizecomaqualicorp.com.br
Ligue e aproveite:
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