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Gestão de excelência 
OAB-BA reforça a defesa das prerrogativas, cria comissões para 

discutir assuntos de relevância social e viabiliza o Plano de Obras a 
fim de melhorar as condições de trabalho dos advogados baianos
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Luiz Viana Queiroz

PALAVRA DO 
PRESIDENTE

ENTREVISTA
Fabrício Bastos fala sobre o projeto de 
reforma política encampado pela OAB

TURISMO
O paraíso das águas de Alagoas encantou a 
advogada Daniele da Hora e sua família

TECNOLOGIA
Seccional investe em ferramentas para 
facilitar a vida do advogado

TEMPO LIVRE 
Alexandre Machado constrói ponte entre a 
fotografia e o Direito

GESTÃO DE EXCELÊNCIA
Luiz Viana faz um balanço sobre as 
atividades da seccional, que atuou em 
benefício dos advogados e se abriu para a 
sociedade baiana

TABELA DE HONORÁRIOS
Resolução considera nova realidade e orienta 
exercício profissional

ESPECIAL
OAB-BA abre canal para receber denúncias 
de preconceito contra nordestinos

GASTRONOMIA
Autodidata, o advogado Antônio Olimpo é 
referência na cozinha com frutos do mar

GESTÃO
Como construir um relacionamento 
verdadeiro e permanente com o cliente

Defesa de prerrogativas e enfrentamento da crise do Judiciário baiano

Em quase 30 meses de trabalho, estruturamos a OAB para defender nos-
sas prerrogativas e enfrentar a crise do Judiciário baiano.

O Sistema de Defesa das Prerrogativas segue funcionando. Lançamos 
campanha de prerrogativas e distribuímos livro com nosso Estatuto, Re-
gulamento Geral e Código de Ética, para que cada advogado conheça seus 
direitos e saiba defendê-los, pois ele é o primeiro combatente contra vio-
lações.

A Comissão de Prerrogativas trabalha em plantão permanente na sala 
da OAB no Fórum Ruy Barbosa, com telefone 24h (9987-8828), com in-
contáveis atuações preventivas e repressivas contra autoridades violadoras.

A Procuradoria de Defesa das Prerrogativas, criada nesta gestão, ga-
nhou estrutura e pessoal. Na sala reformada e equipada, dois colegas con-
tratados reforçam a equipe que trabalha diariamente em diversas medidas, 
muitas no CNJ, como o pedido contra implantação açodada do PJe na 
Justiça comum e contra agregação de varas do interior (amicus curiae), 
ou o requerimento para impedir redução da remuneração de advogados 
que atuam como juízes leigos. E na área criminal, em habeas corpus para 
trancar ação penal contra advogados ou assistência de defesa na fase inqui-
sitorial ou processual.

Prosseguimos com o Plano de Reformas, Construções e Aquisições de 
Sedes de subseções e reformamos e equipamos salas de advogados por toda 
a Bahia, oferecendo aos colegas estruturas capazes de garantir dignidade 
ao exercício da advocacia.

Aprovamos nova tabela de honorários, sintonizada com o direito de re-
cebermos honorários dignos.

Enfrentamos a crise do Judiciário baiano com um posicionamento crí-
tico propositivo, demonstrando nosso compromisso e nossa preocupação 
com o dia a dia dos colegas. Constituímos Mesa Permanente de Articu-
lações sobre o Judiciário, que reúne entidades ligadas à Justiça comum, 
realizamos seminário que identificou 16 problemas mais significativos e 
elaboramos carta aberta entregue ao presidente do CNJ.

Mobilizamos a classe para discutir a crise em audiências públicas e mo-
vimentos de rua, já retomados em 2015 com o 2º Manifesto Contra a Mo-
rosidade do Judiciário em Barreiras.

Posicionamo-nos contra o “turnão” que o TJBA aprovou, derrubando 
sua implantação no STF, e pedimos à Corregedoria Nacional de Justiça do 
CNJ um Plano de Reestruturação Sustentável do Judiciário baiano.

A situação do Judiciário baiano é crítica, se não caótica. Não nos cabe 
corrigi-la, mas seguir cumprindo nosso compromisso de lutar e fazer com 
que a voz da advocacia seja ouvida. É o que quer, o que deseja, o que espera 
a advocacia baiana.

16

SUMÁRIO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Diretoria Executiva
Presidente: 
LUIZ VIANA QUEIROZ
Vice-presidente:
FABRÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA
Secretária-geral:
ILANA KÁTIA VIEIRA CAMPOS
Secretário-geral adjunto:
ANTÔNIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Tesoureiro:
JONES RODRIGUES DE ARAÚJO JUNIOR

Conselho Seccional:
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO
ACIOLI VIANA SILVA
ADILSON AFFONSO DE CASTRO
ALEXANDRE BRANDÃO LIMA
ANA PATRICIA DANTAS LEÃO
ANA PAULA GORDILHO PESSOA
ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS
ANDREA MARQUES SILVA
ANTONIO WALDIR DOS SANTOS CONCEIÇÃO
ARY CLEVISTON ALMEIDA DE SANTANA
AUGUSTO SÉRGIO DOS SANTOS DE SÃO BERNARDO
CARLOS ALBERTO MEDAUAR REIS
CÁSSIO SANTOS MACHADO
CLÁUDIO CAIRO GONCALVES
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA
DANIEL CÉSAR FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA
DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES
DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO
DOMINGO ARJONES ABRIL NETO
EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO
EDUARDO FRAGA
EDUARDO LIMA SODRÉ
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
EDVALDO RAMOS DE ARAUJO
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL
FÁBIO BASÍLIO LIMA DE CARVALHO
FABRÍCIO BASTOS DE OLIVEIRA
GIANCARLO BORBA
GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA NETO
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ
GUSTAVO AMORIM ARAUJO
GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
GUTEMBERG SILVA DUARTE
HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE
ILMA RAMOS SANTOS FALCÃO
ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA
ISRAEL NUNES SILVA (IN MEMORIAN)
JACKLINE MARTINS LARCHERT
JAIR OLIVEIRA FIGUEIREDO MENDES
JAYME DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO
JOÃO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO
JOÃO EDSON SANTANA SOUZA
JOÃO GLICÉRIO DE OLIVEIRA FILHO

Produção de conteúdo:
Coordenação Editorial: AC Comunicação
Edição: Ellen Alaver
Textos: Ellen Alaver, Lucas Caldas, Juliana Lopes, Paulo Fortes
  

JOSAPHAT MARINHO MENDONÇA
JOSÉ ALBERTO DALTRO COELHO
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA
MARIO CESAR DOS SANTOS
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA
MILTON JORDÃO DE FREITAS PINHEIRO GOMES
MOZART ARAGÃO LEITE
ORMAN RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
OSCAR LUIZ MENDONÇA DE AGUIAR
OSVALDO CAMARGO JUNIOR
PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS
RANIERI LIMA RESENDE
REGINALDO DA SILVA GOMES
RENER TORRES DE SÁ
ROBERTTO LEMOS E CORREIA
RODRIGO MAGALHÃES FONSECA
SEBASTIÃO LUIZ LIMA
SOCRATES PIRES DOURADO
THAIS BANDEIRA OLIVEIRA PASSOS
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO ÁVILA

Ex-Presidentes:
AMÂNCIO JOSÉ DE SOUZA NETO
MÁRIO RAIMUNDO GOMES MARQUES
THOMAS BACELLAR DA SILVA
GERALDO SOBRAL FERREIRA
RUBEM MÁRIO DE MACEDO
EURÍPEDES BRITO CUNHA
DURVAL JÚLIO RAMOS NETO
NEWTON CLEYDE ALVES PEIXOTO
DINAÍLTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SAUL VENÂNCIO DE QUADROS FILHO

Conselho Federal:
ANDRÉ LUIS GUIMARÃES GODINHO
FERNANDO SANTANA ROCHA
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR
GASPARE SARACENO
JOSÉ MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO
RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS
     
CAAB
JOSÉ NELIS DE JESUS ARAÚJO
ANNA CARLA MARQUES FRACALOSSI
ANA IZABEL JORDÃO DE FREITAS PINHEIRO GOMES
TEREZA CRISTINA GUERRA DÓRIA
CLAUDIANE GIL DE CARVALHO LIMA
JOSÉ DE SOUZA GOMES FILHO
BETÂNIA ROCHA RODRIGUES
MARILEIDE SANTOS GOMES

Subseções
ALAGOINHAS
Presidente: MARYELLA BASTOS GOMES
BARREIRAS
Presidente: CRISTIANA MATOS AMÉRICO

BOM JESUS DA LAPA
Presidente: SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA
BRUMADO
Presidente: OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JÚNIOR
CAMAÇARI
Presidente: KALINKA CAMPOS SILVA CASTRO
COARACI
Presidente: JOSÉ NILTON VIEIRA DOS SANTOS
EUNÁPOLIS
Presidente: ROBERTA TUTRUT PLÁCIDO DOS SANTOS
FEIRA DE SANTANA
Presidente: PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR
GANDU
Presidente: PAULO SANTANA BARBOSA
GUANAMBI
Presidente: MARCO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
IBICARAÍ
Presidente: YONALDO NERY GUEDES
ILHÉUS
Presidente: MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA
IPIAÚ
Presidente: GENIVALDO SANTANA LINS
IRECÊ
Presidente: VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA
ITABERABA
Presidente: TÂNIA FRAGA PIRES
ITABUNA
Presidente: ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA
ITAMARAJU
Presidente: JOÃO ADEMIR FONTES DE ARAUJO
ITAPETINGA
Presidente: FABRICIO MOREIRA SANTOS
JACOBINA
Presidente: MARILDA SAMPAIO DE MIRANDA SANTANA
JEQUIÉ
Presidente: AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR
JUAZEIRO
Presidente: ARTUR CARLOS FILHO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES
Presidente: CARLOS CESAR CABRINI
PAULO AFONSO
Presidente: MARIA DO SOCORRO LEITE ROLIM
PORTO SEGURO
Presidente: JOSÉ ARRUDA DE AMARAL
SANTA MARIA DA VITÓRIA
Presidente: JOSÉ DE SOUSA LISBOA
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Presidente: JOSÉ BATISTA DE SANTANA JUNIOR
SENHOR DO BONFIM
Presidente: CÍCERO ALBERTO DE MOURA LIMA FILHO
SERRINHA
Presidente: SABINO GONÇALVES DE LIMA NETO
TEIXEIRA DE FREITAS
Presidente: ALBERTO BARBOSA ROCHA
VALENÇA
Presidente: FABIANO SOARES FIGUEIRÊDO
VITÓRIA DA CONQUISTA
Presidente: GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

Fotos:
Angelino de Jesus – OAB-BA

Vetores usados na capa: Freepick.com
     

AC Comunicação
Direção: André Curvello
Av. Tancredo Neves, nº1632, Salvador Trade Center, salas 1801 a 1803, Caminho das 
Árvores, Salvador-BA. CEP: 41820-020.
Tel. (71) 3341-0856 - www.aconline.com.br

Realização: AG EDITORA 
Direção: Ana Lúcia Martins
Av. Tancredo Neves n° 805, Edf. Espaço Empresarial - sala 102
Caminho das Árvores, Salvador/Bahia CEP: 41.820-021 
Tel. (71) 3014-4999  -  E-mail: ageditora@ageditora.com.br

Editoração:
Gabriela Oliveira

Revisão:
José Egídio 
(MTB 497)

EXPEDIENTE

Visite Stand na Rua Humberto de Campos | gracagarden.com.br | 3037-0110

Responsável Técnico Arthur Rêgo – CREA 16188-D. Paulo Prado – CRECI: PJ 1270. Silvio Agra – CRECI: PJ968. Projeto Alvarez Arquitetos Associados. Em conformidade com a Lei n° 4591/64 
as fotos e imagens utilizadas nesta peça são meramente ilustrativas. Alvará de Licença n° 20831, matrícula n° 48708 no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Salvador.

RealizaçãoVendas
Financiamento 
da Construção Projeto Arquitetônico

• Infraestrutura de lazer e segurança • piscina • academia • quadra recreativa • salão de festas • parque infantil • brinquedoteca

QUADRA LIVING

OBRAS INICIADAS

S e u  s o n h o  d e  m o r a r

n a  G r a ç a  c o m e ç o u

a  v i r a r  r e a l i d a d e . 

PISCINA
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•  Áreas  comuns  ent regues  equ ipadas  e  decoradas  conforme cont ra to  de  compra  e  venda.

3 QUARTOS COM LAVABO E DEPENDÊNCIAS COMPLETAS, NO MELHOR DA GRAÇA.
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& FarolPorto
Em dois anos de gestão, a OAB-BA fez seu papel: transformou-se em porto seguro para os advogados 

e farol para a sociedade civil, ao reverberar a voz do cidadão

“O advogado em primeiro lugar”. É assim que Luiz Viana jus-
tifica cada uma das ações adotadas por sua gestão à frente da 
seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil nos dois 
últimos anos. Nessa jornada, quatro pontos serviram de norte 
para os trabalhos desenvolvidos: defender as prerrogativas dos 
advogados, fazer um enfrentamento com o Judiciário, abrir a 
OAB-BA para a sociedade e estruturar melhor a seccional para 
gastar melhor o dinheiro dos advogados para os advogados.

Nesse sentido, a montagem de um sistema em defesa das prerro-
gativas foi tratada de maneira singular. “Ele 
começa com a elaboração de campanhas, 
passa pela reestruturação da Comissão de 
Defesa das Prerrogativas e chega à criação 
da Procuradoria de Defesa das Prerrogati-
vas. O advogado deve ser o primeiro a fazer 
a defesa de seus direitos e deve encontrar 
amparo da OAB-BA caso eles sejam viola-
dos”, explica Viana.

O resultado positivo é fruto do trabalho 
voluntário de conselheiros e advogados na 
comissão e na procuradoria, bem como 
da atuação de advogados contratados pela 
OAB-BA. Foram incontáveis medidas judi-
ciais e administrativas em defesa das prer-
rogativas, entre as quais habeas corpus para 
trancar ação penal contra advogados, soltu-
ra de colegas presos, desagravos públicos, 
representações contra autoridades públicas, 
juízes, delegados, INSS  e Receita Federal, atuação junto ao Su-
premo para barrar o ‘Turnão’, reclamações no Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), medidas cautelares e mandado de segurança, 
entre outros.

“A grande prioridade é fazer a defesa dos colegas no seu dia 
a dia”, relata Ary Santana, presidente da comissão. “Por isso 
mesmo temos plantão todos os dias no Fórum Rui Barbosa, 
com telefone disponível 24 horas”, complementa. “Esse é o 
maior sistema de defesa de prerrogativas da história da OAB 
da Bahia”, comemora Luiz Viana.
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Novo cenário na capital e no interior
Esse cotidiano dos advogados também ganhou status dife-
renciado com o maior plano de reformas e obras efetivado 
na OAB-BA (veja infográfico na página 07). À medida que 
solicitadas pelos presidentes das subseções, foram reforma-
das e/ou instaladas sedes e salas da Ordem nos fóruns do 
interior e da capital. Ao longo de dois anos, foi colocado em 
prática um programa ininterrupto de melhoria das condi-
ções de trabalho dos advogados, sempre com vistas à defesa 

das prerrogativas, ao enfrentamento da 
crise do Judiciário baiano e o diálogo com 
a sociedade civil.

Isso proporcionou novo cenário para os 
colegas da capital e do interior. Em Sal-
vador, por exemplo, foram reequipadas 
e/ou instaladas as salas da advocacia no 
Juizado Universo, no Fórum Criminal, no 
Fórum Rui Barbosa, no Tribunal Regio-
nal Eleitoral, na Justiça do Trabalho, no 
Fórum Regional do Imbuí e na sede da 
OAB, entre outros. Todos com aparelha-
gem completa – computadores, scanners, 
internet etc - para apoiar os advogados.

No interior o resultado é evidente. Foram 
equipadas salas em Barra do Choça, Pla-
nalto, Feira de Santana, Miguel Calmon, 
Cruz das Almas, Lauro de Freitas, Simões 

Filho, Camaçari, Itanhém, Medeiros Neto, Ibirapuã, Teixeira 
de Freitas, esta inclusive com reforma de seu belo clube,  en-
tre tantas outras.

Após 80 anos, Ilhéus, a mais antiga subseção baiana, ganhou 
sede própria, inaugurada em agosto de 2014. Já foram re-
formadas e inauguradas as sedes de Ipiaú, Brumado e Gua-
nambi; já estão prontas no aguardo de inauguração as sedes 
de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Senhor do 
Bonfim. Foi construída e inaugurada a sede nova de Santo 
Antonio de Jesus e estão em andamento obras em Irecê, Ja-

Luiz Viana Queiroz

O Plano de 
Reformas, 

Construções e 
Aquisições de 

Sedes se deu pela 
convicção de que 

é preciso melhorar 
as condições de 

trabalho dos colegas 
em todo o estado. 

Santo Antônio 
de Jesus

Feira de 
Santana

Cruz das Almas

Legenda

Sedes 
(construídas ou reformadas)

Sala de Advogados

Sala de curso telepresencial

Clubes (reforma)

Salas de Fórum 
(reformadas e equipadas)

Irecê Jacobina

Miguel 
Calmon

Santa Maria 
da Vitória

Bom Jesus 
da Lapa

Paulo Afonso

Brumado
Guanambi

Senhor do 
Bonfim

Lauro de Freitas

Salvador

Camaçari

Ipiaú

Ilhéus

Itapetinga

Itanhém

Ibirapuã

Medeiros 
neto

Barra do 
Choça

Planalto

Teixeira de 
Freitas

Livramento de 
Nossa Senhora

Conceição 
do Coité

Mairi

Prado

Simões 
Filho

Reformas e obras realizados pela OAB-BA no estado:

cobina e Paulo Afonso. A subseção de Porto Seguro já obteve 
recursos junto ao FIDA para sua reforma. Outras reformas e 
construções estão a caminho. “Uma de nosssas prioridades 
foi melhorar as condições de trabalho dos colegas em todo o 

estado. O Plano de Reformas, Construções e Aquisições de 
Sedes gasta mais e melhor o dinheiro dos advogados para os 
advogados”, argumenta Viana.
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Crise no judiciário baiano
Ao lado disso – e tão importante quanto – a gestão atual da 
OAB da Bahia não se furtou ao enfrentamento do Judiciário 
baiano, que vive a maior crise dos últimos 30 anos. Com pos-
tura crítica propositiva, em 2013, a OAB-BA realizou marchas 
em Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Jacobina e Barreiras, 
entre outros, para mostrar à população o caos vivido na Justiça 
baiana. “Em paralelo, apresentamos um relatório sobre a situa-
ção ao Tribunal de Justiça da Bahia, mas nada foi feito”, lembra.
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A voz da OAB cobrando soluções institucionais para a crise 
passou a ecoar na esfera jurídica do estado. A seccional baiana 
sugeriu, de forma pioneira, a criação da Mesa Permanente de 
Articulação sobre o Judicário, que se reúne mensalmente com 
a participação da OAB, do TJ, da Associação de Magistrados, 
do Ministério Público (MP), da Associação de Promotores do 
MP, da Defensoria Pública, da Associação da Defensoria Pú-
blica e dos sindicatos dos serventuários para discutir as ques-
tões ‘macroestruturais’. 

A capilaridade da OAB, com a presença de advogados em to-
dos os órgãos do Judiciário, fornece a capacidade de aglutinar 
informações, e portanto oferecer uma contribuição crítica. 
“No ano passado, durante seminário, a Mesa elaborou docu-
mento bastante detalhado e sugeriu alternativas. Apesar do 
diálogo com a presidência do Tribunal de Justiça nesse mo-
mento não estar fácil, mantenho a esperança de melhorá-lo 
sem perder a postura crítica da OAB”, revela o presidente.

Em resumo, para o advogado em primeiro lugar, a OAB-BA 
saiu em defesa das prerrogativas, executou obras para melhor 
atendê-lo e enfrentou o Judiciário, aspectos que importam 
muito para o dia a dia do profissional.

Gestão de excelência
Para dar suporte a suas ações, inovação foi a palavra de or-
dem adotada pela atual gestão administrativa da OAB-BA. O 
funcionamento da seccional hoje está amparado pelos servi-
ços de empresa especializada que está implantando sistema de 
gerenciamento (software HBsis), o qual já funciona em sete 
seccionais do país.

Como exemplo, o sistema já permite interface pela internet 
com a Comissão de Sociedade de Advogados. Registros, alte-
rações de contrato e outros serviços podem ser feitos de forma 
on-line. Com isso, o advogado não precisa ir à sede para re-
solver uma série de problemas. Da mesma forma, obtenção de 
certidão e alterações no cadastro de cada advogado.

A OAB da Bahia nunca teve um programa de investimento 
como o que se está fazendo nesses dois anos, seja nas obras fí-
sicas, seja na gestão administrativa. “Gastamos mais e melhor 
para o advogado”, defende o presidente (veja tabela abaixo).

E se a OAB é dos advogados, nada mais apropriado que eles 
saibam exatamente o que ocorre na estrutura financeira. Nes-
se caso, o mote é ‘transparência total’. O software do financeiro 
não ‘conversa’ com o da contabilidade, impedindo que o sal-
do financeiro não esteja ainda acessível on-line. “Já solicitei a 
contratação, mas é preciso desenvolver a ferramenta. Quero 
que cada advogado, do seu próprio computador, possa entrar 

Construção de Sedes
Locais Valor contratado em Reais (R$)
Irecê 499.972,26

Jacobina 499.972,26
Santo Antonio de Jesus 512.167,67

Paulo Afonso 600.660,17
Total 2.112.772,36
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Reformas
Locais Valor  contratado em Reais (R$)

Clube de Teixeira de Freitas                                    27.176,96
Sede de Ilhéus 78.850,61

Sala do TRT de Itapetinga 6.939,10
Sede de Brumado 107.480,65

Sala do Fórum de Brumado 12.841,15
Sala do Fórum de Livramento 

de Nossa Senhora       
8.472,55

Sede de Bom Jesus da Lapa 311.924,87
Sede de Guanambi 394.842,42

Sede de Ipiaú 283.348,79
Sede de Senhor do Bonfim 369.226,25
Sede de Santa Maria da 

Vitória
133.973,56

Total 1.735.076,91

no sistema. Acredito que isso faz parte do controle. As pesso-
as têm o direito de opinar sobre a destinação dos recursos”, 
pondera.

Parte desses gastos foi direcionada aos melhores eventos que 
a OAB organizou - científicos e de congraçamento -, e à ESA, 
que apresentou crescimento exponencial no número de cur-
sos voltados aos advogados, a exemplo do curso de inclusão 
digital voltado ao PJ-e. Isso gerou um salto de mil para 15 mil 
advogados com certificação digital em dois anos. Foi montada 
estrutura pela qual o profissional compra seu token, subsidia-
do pela seccional, e uma empresa consorciada com a OAB na-
cional faz a certificação.

Outro montante significativo dos gastos pegou a estrada e foi 
parar nas subseções, incluindo a recentemente criada em Lau-
ro de Freitas. A 32ª subseção foi estabelecida após estudo de 
viabilidade executado pelo grupo de trabalho criado por esta 
gestão e presidido pelo conselheiro Maurício Vasconcelos. Se-
guindo o estatuto, a análise observa um mínimo de 50 advo-
gados no local e viabilidade de autossustentabilidade (levando 
em conta a adimplência).

Com autonomia política e relativa autonomia financeira, as 
subseções recebem repasse de caixa da seccional. No entanto, 
não existiam critérios objetivos para estabelecer esses valores. 
Para vencer esse impasse, foram criadas faixas de valores, ba-
seadas no número de advogados de cada uma delas. “Pela pri-
meira vez, as maiores receberam repasse maior e estão crian-
do pequenas poupanças”, comemora o presidente, lembrando 

que esse percentual pode aumentar em virtude do número de 
advogados adimplentes.

Critérios objetivos também foram utilizados na contratação 
do plano de saúde e na recomposição salarial dos funcionários 
da OAB.

O clube de advogados também mereceu atenção, com obras 
físicas e mudança de gestão, hoje conduzida voluntariamen-
te por colegas advogados, tendo à frente o colega Erenaldo 
Brito. “Investimos porque serve ao advogado. Tudo que diz 
respeito a uma melhoria para os colegas, tentamos fazer”, 
afirma Luiz Viana.

Caminho seguro
A postura da OAB em colocar o advogado em primeiro lugar 
aliada à excelência da gestão são reconhecidos pela classe. Mas 
é também fora do ambiente advocatício que se faz sentir a voz, 
o reconhecimento e a credibilidade da OAB. “A Ordem recu-
perou uma voz na sociedade civil que já teve e tinha perdido. 
Virou porto e farol. Porto para os que devem partir e regres-
sar; farol para iluminar o caminho a seguir”, argumenta Viana.

Ainda que alguns temas abordados em audiências públicas 
sejam específicos da advocacia, dizem respeito à sociedade 
como um todo. Bom exemplo disso é a tabela de honorários 
advocatícios (ver página 16), que permite ao advogado esta-
belecer padrões mínimos de negociação com os clientes, que 
também encontram nela parâmetros para suas contratações. 
Da mesma forma, foi aprovado pelo Conselho valor de refe-
rência da remuneração para o advogado empregado. “Fizemos 
um levantamento dos pisos de todos os estados e encontramos 
R$ 3.500,00 como valor que, ao mesmo tempo, seja de prote-
ção ao advogado, mas que não gere uma crise no mercado, já 
que estamos em um momento complicado do país”, elucida.

Esse cenário brasileiro também foi alvo de preocupação da 
OAB-BA durante as marchas de junho de 2013. Segundo Via-
na, na ocasião foi criada uma comissão especial de defesa dos 
manifestantes. “Fomos para a rua não só para levar as ban-
deiras da Ordem, como também efetivamente defendemos as 
pessoas que estavam sendo presas injustamente”. Em 2015, a 
OAB voltou a abrir suas portas para a sociedade civil e para 
todos que quiseram se manifestar.

E não parou por aí. A mulher, os deficientes e a intolerân-
cia religiosa também foram temas de audiências públicas na 
seccional. Recentemente, a histórica audiência sobre violên-
cia policial, baseada no caso do Cabula (leia mais na página 
48), serviu para mostrar que a OAB pode e deve participar 
das discussões como agente catalizador, sem querer assumir 
o protagonismo de outros movimentos da sociedade civil or-
ganizada. “A OAB quer estar ao lado, como parceiro”, ressalta 
o presidente, lembrando que a audiência reverberou e abriu 
a possibilidade de discutir também o outro lado da moeda: 
a violência contra policiais. “Isso demonstra que temos ban-
deiras e princípios. Não defendemos governos. As pessoas às 
vezes confundem”, alerta.

Nessa abertura da OAB para a sociedade civil, vale lembrar 
da ADI contra o IPTU de Salvador – que deve se repetir em 
Ilhéus. Apesar do resultado negativo da ação judicial, a Pre-
feitura reconheceu muitos dos pleitos da Ordem e encami-
nhou novas leis, alterando o imposto ao longo da discussão. 
A OAB-BA voltou a ter voz, o que demonstra sintonia com 
temas de interesse social. Para Viana, a sociedade precisa en-
tender que a OAB é, ao mesmo tempo, uma entidade de clas-
se e uma instituição. É a única entidade da sociedade civil 
inscrita na Constituição, com responsabilidades constitucio-

nais. “Isso dá a ela mais direito, mas também mais deveres. O 
presidente nacional tem usado a expressão ‘OAB, voz consti-
tucional do cidadão’, algo de caráter nacional que serve para 
a seccional”, afirma.

Dando voz aos interesses da sociedade, a OAB-BA recuperou 
também uma credibilidade que há muito tempo não tinha. 
Como exemplo, a Universidade Federal da Bahia e a Univer-
sidade Católica do Salvador procuraram a Ordem para tratar 
de temas institucionais. “Aprendi que humildade é um valor. 
Mas não posso deixar de reconhecer que o papel que estamos 
desenvolvendo faz com que as pessoas reconheçam essa cre-
dibilidade. Pessoalmente, acho que esse é um grande legado: 
recuperar a alma da OAB-BA”, afirma o presidente Luiz Viana.

Desafios
Mesmo acreditando nesse legado, Luiz Viana ainda espera por 
mais em 2015. Ele considera que a ampliação da assessoria de 
comunicação não foi o bastante para aproximar o advogado 
da OAB-BA. Nessa linha, o lançamento do OAB Connect deve 
contribuir para esse avanço (leia mais na página 30).

No seu entendimento, essa comunicação é necessária para 
que se amplie não só a defesa das prerrogativas como tam-
bém o enfrentamento do Judiciário. Demonstrar que a crise 
do Judiciário da Bahia não é só do Tribunal de Justiça é um 
desafio para ele.  “Temos de incluir o Executivo, o Legislativo 
e a sociedade. Trata-se de um problema social, político, de alta 
relevância e precisa ter uma congregação de esforços para a 
solução. Vivemos um momento de conflito social sério e uma 
das formas de amenizar esses conflitos é ter um Judiciário pre-
parado”, ressalta.

No mais, “nós cuidamos do corpo e da alma da OAB da Bahia. 
Agora, o grande desafio de nossa entidade é apaixonar os ad-
vogados. Conquistar e manter a paixão dos advogados pela 
advocacia”, finaliza.

Luiz Viana Queiroz 

... temos bandeiras e princípios. 
Não defendemos governos. As 
pessoas às vezes confundem
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há comissão
Gestão amplia estrutura e cria grupos temáticos a partir da solicitação de 

advogados e necessidades da sociedade

Se há demanda, 

Um dos aspectos mais destacados pelos advogados 
desenvolvidos por essa gestão refere-se à democrati-
zação da OAB-BA. O resultado pode ser visto pelo 

número impressionante de pessoas que hoje atuam volunta-
riamente nas comissões temáticas. “A extinção de um limi-
te de integrantes gera dificuldades no gerenciamento, mas a 
OAB é dos advogados”, garante o presidente Luiz Viana.

E gerenciar isso significa, no entender do presidente, oferecer 
estrutura adequada para que elas funcionem. Hoje os advoga-
dos dispõem de uma sala de comissões no Fórum Ruy Barbo-
sa, que conta com secretária – uma advogada – para dar su-
porte às demandas de cada um desses grupos, e financiamento 
para a realização de eventos relacionados aos temas com que 
trabalham. “Isso dá capilaridade à OAB”, acredita Viana.

Que o diga a Comissão de Prerrogativas, que criou subco-
missões para melhor atender as ocorrências de violações no 
âmbito específico de cada órgão do poder judiciário ou ad-
ministrativo, além de estabelecer plantões para atender os 
profissionais em situação de violação. Contando com a sensi-
bilidade da gestão, o grupo implantou as Caravanas das Prer-
rogativas e já visitou Ipiaú e Jequié.

Outro bom exemplo disso pode ser visto na Comissão de 
Direitos Humanos, uma das poucas comissões permanentes 
com indicação de existência no Estatuto da Ordem. A pro-
teção dos direitos humanos sempre foi tema relevante para a 
OAB e por isso o grupo vem recebendo destaque na estrutura 
da seccional, inclusive por fazer a intersecção com diversas 
outras comissões, como a Comissão da Verdade.

Instituída por conta das reflexões sobre os 50 anos do golpe 
militar, a comissão ficou encarregada de levantar dados e re-
gistrar o papel que os advogados exerceram durante o período 
da ditadura. O resultado pode ser apreciado nas paredes da 
sede da OAB-BA, onde foi instalado um memorial com fotos 
dos profissionais tradicionalmente identificados como presos 
políticos ou defensores das vítimas do golpe.

Além de abrir as portas das comissões e estruturá-las, outras 
tantas surgiram no período a partir de demandas específicas. 

Um caso elucidativo diz respeito à Comissão de Jovens Advo-
gados, que ganhou o status de Conselho Consultivo. Bastante 
atuante, o grupo seguiu os passos da OAB e buscou aproxima-
ção com o interior do estado por meio do projeto OAB Jovem 
na Estrada. Isso possibilitou a realização de diversas audiên-
cias públicas para a discussão sobre o piso salarial para os jo-
vens advogados, que culminou na aprovação da existência de 
um piso ético.

O fortalecimento dos jovens na estrutura da seccional também 
possibilitou a realização da I Conferência Nacional de Jovens 
Advogados, realizada em Porto Seguro. Durante o evento foi 
lançado o livro “Presidentes: um olhar especial sobre a jovem 
advocacia”, que reúne textos de 25 presidentes de comissões 
de jovens advogados de todo o país. “A política voltada para 
o jovem advogado se dá pelo reconhecimento da importância 
dele estar próximo à OAB”, destaca Viana.

A preocupação com o rejuvenescimento da OAB motivou 
outra ação pioneira da seccional: a criação de uma carteira 
de estudante com a marca da Ordem. Assim, o estudante de 
Direito também se aproxima da instituição e pode inclusive 
colaborar com os trabalhos da Comissão de Ensino Jurídico, 
outro grupo que mereceu a atenção da gestão de Luiz Viana. O 
grupo participou ativamente de audiência pública para discu-
tir a definição dos novos marcos regulatórios para os Cursos 
de Direito no Brasil, assim como na elaboração de um modelo 
único de instrumento para avaliação dos cursos de Direito do 
estado, realizada a partir de visitas in loco a faculdades da ca-
pital e do interior.

A criação da Comissão de Mediação e Arbitragem também se 
mostrou significativa por conta da estrutura caótica do Judici-
ário baiano. Incentivar os colegas a investirem na área  foi uma 
das formas que a OAB-BA encontrou para minimizar o pro-
blema e criar um novo mercado para a advocacia. Além disso, 
serve para criar uma cultura de mediação dentro da seccional, 
especialmente nos conflitos entre advogados. Para alavancar 

ainda mais os trabalhos do grupo, foi assinado um convênio 
com a Associação Comercial da Bahia, que possui a maior Câ-
mara de Arbitragem do Nordeste, pela qual advogados envol-
vidos em conflitos com clientes ou sociedades pagarão 25% 
menos nas taxas da associação.

O direito à saúde também foi objeto de atenção na até então 
inexistente comissão temática da OAB baiana. Destaque para 
a elaboração de relatório sobre as dificuldades enfrentadas 
pelo Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), também co-
nhecido como Manicômio Judiciário, localizado na Baixa do 
Fiscal, na Cidade Baixa.

O Conselho Seccional ainda criou a Comissão de Orientação 
do Advogado no Exercício Profissional. Até então, a OAB-BA 
só possuía o Tribunal de Ética para analisar o exercício da pro-
fissão de forma equivocada. Com a nova estrutura, a comissão 
não só encaminha o caso ao tribunal como também se en-
carrega de orientar o advogado que incorre em erro, seja por 
ignorância ou má fé. “Os advogados demandam e nós aten-
demos. Mais uma vez é a OAB-BA colocando o advogado em 
primeiro lugar”, conclui Viana.
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Trabalho em Bom Jesus da Lapa 

Itabuna contra a violência 

O presidente do TRT da 5ª 
Região, desembargador Valtér-
cio de Oliveira, visitou a sub-
seção de Bom Jesus da Lapa, 
acompanhado pela presidente 
da Amatra, a juíza Andréa Pre-
sas Rocha, e pelo vice-presi-
dente da OAB-BA, Fabrício de 
Castro Oliveira. O grupo foi re-
cebido pela presidente da OAB 
de Bom Jesus da Lapa, Sandra 
Regina Silva.

No dia 9 de fevereiro, a subseção de Itabuna visitou o 
Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) com o objetivo 
de propor parcerias que objetivem minimizar os graves índi-
ces de violência no município. Segundo o presidente da sub-
seção, Andirlei Nascimento, “a cooperação entre os governos 
federal, estadual e municipal, ONGs, igrejas e a iniciativa pri-
vada pode fazer frente aos grandes desafios enfrentados na 
luta por políticas sociais”.

Além de Andirlei, participaram do encontro a presidente 
da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Nélia Ferrei-
ra, a presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção 
dos Animais, Kátia Lyra, além dos advogados João Brandão 
e Cíntia Nascimento. Os representantes da OAB foram rece-
bidos pelo presidente da Fundação Itabunense de Cultura e 
Cidadania (FICC), pelo secretário de Transporte e Trânsito 
de Itabuna, Roberto José da Silva, e pelo secretário de Espor-
tes, Evans Maxwuel. 

BOM JESUS DA LAPA

ITABUNA
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Subseção recebe visita dos presidentes do TRT da 5ª Região e Amatra

Subseção visita CEU e propõe parcerias na luta por 
políticas sociais
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Elaborada de forma democrática, nova tabela de honorários da OAB-BA leva em conta 
realidade atual e oferece norte no exercício profissional

Tabela real
O ano passado terminou com uma boa notícia para as ad-

vogadas e advogados baianos: 2015 começaria com uma nova 
tabela de honorários da OAB-BA. “A correção e revisão eram 
uma necessidade premente. Além dos valores, a Resolução CP 
Nº 005/2014, publicada na edição do dia 
2 de janeiro do Diário da Justiça do Esta-
do, dispõe sobre novas orientações gerais 
ao advogado. Discorre sobre pactuação, 
vinculação, contextualização, contrata-
ção e forma de atuação dos profissionais”, 
afirma Humberto Valverde, presidente 
da Comissão das Sociedades de Advoga-
dos da seccional baiana. 

A tabela antiga, vigente desde 2003, 
contou somente com uma pequena atu-
alização em 2009 e já não dava conta da 
realidade da advocacia. De acordo com 
Valverde, ela não abrangia todas as hipó-
teses de atuação advocatícia. “Agora ela 
dá um norte aos serviços devidamente 
tipificados”, explica Valverde.

O texto da nova tabela foi aprovado pelo Conselho Pleno 
da OAB da Bahia na sessão do dia 5 de dezembro de 2014 
A proposta teve como relator o conselheiro Daniel Athayde 
e como revisor o conselheiro Ubirajara Ávila. Ambos tam-
bém participaram, ao lado do secretário-geral adjunto An-
tonio Adonias Bastos e do conselheiro Guilherme Scofield, 
do Grupo de Trabalho formado para revisar o documento. 
O presidente da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, afirma 
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Serviço
 A nova tabela está disponível no site da OAB da Bahia, na seção ‘Advogado’, 

opção ‘Tabela de Honorários’.

que a atualização da tabela se deu de forma democrática para 
atender toda classe. “Acatamos a solicitação dos colegas ad-
vogados, sobretudo dos mais jovens e dos colegas do inte-
rior, e debatemos o tema por mais de um ano, durante seis 

sessões do Conselho e em audiências 
públicas realizadas na capital e no inte-
rior, inclusive com transmissão ao vivo 
pela internet”, conta.

Na avaliação do revisor, o trabalho 
árduo rendeu bons frutos, sobretudo no 
interior, onde os colegas sofrem com o 
aviltamento dos honorários, principal-
mente na advocacia de correspondên-
cia. “O novo modelo contempla aspectos 
contidos em tabelas de vários estados, 
sempre com vistas à valorização e dig-
nidade do profissional. Foi um trabalho 
muito gratificante, especialmente no que 
diz respeito aos novos advogados, que 
agora possuem uma tabela atual para 
cobrar seus honorários, tarefa esta que é 

uma das mais delicadas da nossa profissão”, afirma.

O vice-presidente da OAB-BA, Fabrício Oliveira, por sua 
vez, destaca que a nova tabela destina-se também a auxiliar o 
Poder Judiciário na fixação de honorários de advogado dativo 
e de assistente judiciário, e a servir de referência nos arbitra-
mentos judiciais de honorários advocatícios. “Estamos muito 
satisfeitos por ter conseguido cumprir mais este compromisso 
com a classe”, finaliza.

Além dos valores, 
a Resolução CP Nº 

005/2014, publicada 
na edição do dia 2 

de janeiro do Diário 
da Justiça do Estado, 
dispõe sobre novas 

orientações gerais ao 
advogado. 

Humberto Valverde

Contas aprovadas

Autonomia para 
Lauro de Freitas

Férias merecidas 

Durante a 21ª Sessão Ordinária do Conselho Pleno da OAB da Bahia foi aprovada, sem nenhuma ressalva, a prestação de 
contas da seccional baiana referente aos anos de 2012 e 2013. A sessão aconteceu no dia 17 de outubro, na sede da entidade, 
e contou com a presença, na mesa alta, do presidente da Ordem, Luiz Viana Queiroz, do vice-presidente Fabrício de Castro 
Oliveira e da secretária-geral Ilana Campos.

Em mais uma batalha na luta pela defesa das prerrogati-
vas, a OAB da Bahia conquistou no ano passado férias de 30 
dias para advogados da Justiça Comum, da Justiça Eleitoral 
e da Justiça do Trabalho. Durante o período de descanso, 
compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, fica-
ram suspensos os prazos processuais, audiências e sessões 
de julgamento, bem como a divulgação das intimações aos 
advogados militantes no estado.

“Além da imprescindibilidade dos serviços prestados 
pelos advogados à sociedade, não se pode olvidar que esses 
profissionais necessitam de que lhes seja garantido um pe-
ríodo de descanso em suas atividades laborais, como qual-
quer outro trabalhador, seja do setor público ou privado”, 
destacou o vice-presidente da OAB-BA, Fabrício de Castro.

A OAB da Bahia aprovou, por aclamação, no dia 21 de 
novembro, durante a 22ª Sessão Ordinária do Conselho 
Pleno, a proposta da criação da subseção de Lauro de Fei-
tas, que teve como relator o conselheiro seccional Hum-
berto Valverde. Composta pela presidente Soraya Maria 
Teles Lima, pelo vice Ângelo Ramos Pereira, pelo secre-
tário-geral Alexandre Ribeiro Caetano, pelo secretário-
-geral adjunto Murilo Freitas Azevedo e pelo tesoureiro 
Milton Moreira Filho, a nova diretoria foi empossada, em 
27 de dezembro, pelo presidente Luiz Viana na sede da 
seccional. 

No dia 10 de janeiro foi realizada uma festa em come-
moração à posse, na casa de eventos Villas Fest, no Jardim 
Aeroporto.  “Hoje é um dia de festa, por isso estamos aqui 
para comemorar. Nada disso seria possível sem o senhor, 
presidente Luiz Viana, e a diretoria que tem. Tenham cer-
teza de que nós faremos a diferença em Lauro de Freitas”, 
destacou Soraya.

“Mais importante do que o caráter administrativo, essa 
subseção traz o reconhecimento da importância política 
dos seus advogados, que foram capazes de se organizar, 
sob sua liderança, presidente Soraya, e de conquistar a sua 
sonhada autonomia. A partir deste momento vocês não 
são apenas um órgão administrativo da OAB da Bahia, 
mas um conjunto de advogados com um significado polí-
tico e singular”, complementou Viana.

Conselho Pleno aprova prestação de contas da OAB-BA do biênio 2012/13

OAB-BA cria 32ª subseção baiana na Região 
Metropolitana de Salvador

OAB da Bahia conquista período de descanso 
para advogados
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Daniele da Hora elogia belezas naturais de Alagoas e a 
arte de bem receber de seu povo

ParaíSo daS

Terra de paisagens irretocáveis, 
Maceió pode até ser consi-
derada como o Caribe brasi-

leiro, por conta das belas praias de mar 
azul que abraçam a cidade. Além dos 
destinos mais comuns, o “Paraíso das 
Águas”, como também é conhecida, re-
serva lugares pouco triviais, que podem 
servir de cenário para viagens inesquecí-
veis, como conta a advogada Daniele da 
Hora, que esteve lá em janeiro a passeio 
com a família. Daniele preferiu viajar de 
avião para otimizar a distância de qua-
se 600km entre Salvador e o seu destino 
turístico. A bordo da aeronave ela fez a 
viagem em cerca de uma hora, ante as 7 
horas de carro ou de ônibus.

Já no destino, com os filhos e o ma-
rido, Daniele pode explorar as regiões 
que fogem do roteiro comum de Maceió, 
seu principal propósito para esta viagem. 
“Logo no primeiro dia fomos a um bar 
na orla chamado Terraço, que oferece 
diversas opções de petiscos típicos, com 
destaque para a coxinha de frango inver-
tida e o camarão crocante. São porções 
generosas a preço justo, além de música 
ao vivo”, recorda a advogada. 
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ÁGUAS
Daniele da Hora 

Sem fugir totalmente do tradicional, Daniele e sua família deci-
diram investir um pouco mais no já conhecido passeio de jangada 
para ir além do roteiro original. Ela conta que este foi o trajeto pre-
ferido das crianças. “Pagamos um valor maior para explorar uma 
área mais afastada. Lá pudemos mergulhar em piscinas naturais, 
ver os peixes e dar comida a eles bem de perto. As crianças adora-
ram essa interatividade”, revela. 

O passeio de jangada terminou com um almoço na barraca de 
praia Loupana, animada por um DJ com música eletrônica e com 
um modo de reabastecimento das mesas que chamou a atenção. “O 
DJ mixava músicas nordestinas, criando um clima parecido com as 
praias de Florianópolis. Além disso, os garçons colocam uma caixa 
térmica embaixo da mesa com bebida suficiente para um determi-
nado período. Assim, não é necessário chamar o atendente a todo 
instante. Sem falar do custo dos pratos individuais, com preço má-
ximo de R$ 50, bem abaixo dos praticados em Salvador”, pontua. 

A Praia do Gunga - cerca de 20 km da muito bem recomendada 
Praia do Francês – foi o destino escolhido pela família no terceiro 

dia de viagem. “O visual é espetacular! Do alto de 
mirantes é possível contemplar uma linda enseada, 
com um encontro do rio com o mar, além das bacias 
do litoral alagoano. As barracas também são muito 
estruturadas, algumas até estendem tapete vermelho 
sobre a areia. É fantástico”, elogia Daniele. 

Animada com o passeio, a advogada buscou ou-
tros roteiros não menos surpreendentes em terras 
alagoanas. “Fomos a São Miguel dos Milagres [94km 
de Maceió, 1h30 de carro] e Maragogi [127km de Ma-
ceió, 2h de carro], dois paraísos do litoral brasileiro, 
com águas cristalinas, opções de passeios aquáticos 
e mergulhos. Os preços nas barracas – bem estrutu-
radas e com cardápio diversificado à base de lagosta 
– são mais próximos aos praticados na Bahia, por ser 
um local mais frequentado por turistas”, avisa. 

Para além das belezas naturais, Daniele não titu-
beou ao ser questionada sobre o quê mais chamou 
sua atenção durante a viagem: “A maneira organiza-
da como os alagoanos se preparam para receber os 
turistas, além de a cidade ser bem organizada, sem-
pre limpa e com policiamento em toda orla são in-
vejáveis”, destaca, sem deixar de dar a dica para uma 
viagem nota 10, sem custos exorbitantes: “Fizemos 
um roteiro simples, nos preparamos com antecedên-
cia para aproveitar promoções de passagens aéreas 
e ficamos hospedados na casa de amigos”, diz a ad-
vogada, que já está empolgada para desvendar seu 
próximo destino: a cidade paulista de Barretos e sua 
famosa Festa do Peão. 

A maneira organizada como os alagoanos 
se preparam para receber os turistas, 
além de a cidade ser bem organizada, 

sempre limpa e com policiamento em toda 
orla são invejáveis
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Festa em Itamaraju 

OAB recebe aplausos 

Mais de 300 pessoas, entre advogados, juízes, promo-
tores, delegados e familiares, participaram da 3ª Festa dos 
Advogados da subseção de Itamaraju. O evento foi realiza-
do no dia 6 de setembro, na quadra da Faculdade Facisa/
Cesesb da cidade, e contou com a presença de vários pa-
trocinadores, a exemplo de representantes da concessio-
nária Honda Estilo. A animação ficou por conta das Ban-
das Baião de 2, Ceceu Bahia e Open Bar.

“O advogado é, sem dúvida, o grande elo entre a Jus-
tiça e o cidadão. Sem ele a Justiça não seria possível. Este 
momento de lazer serve, justamente, para estarmos mais 
próximos dos colegas e fortalecermos a classe para, assim, 
continuarmos nosso trabalho diário. Estou muito feliz 
com o sucesso da nossa festa. Parabéns à equipe envolvi-
da”, declarou o presidente da subseção de Itamaraju, João 
Ademir Fontes de Araújo.

Durante o evento foram arrecadados cerca de 200 kg 
de alimentos, entregues à Creche Arco Íris no dia 17, com 
a presença do presidente e da Comissão de Eventos e Jo-
vens Advogados, composta por Leonardo Schettini, José 
Carlos Monteiro Costa Segundo, Josmar Menezes, Saskia 
Mendes, Mariana Rocha e Annie Kelyne.

Em sessão realizada no dia 11 de novembro, na Câma-
ra Municipal de Itamaraju, sob a presidência do vereador 
Rubens Cleudes de Jesus Neves, o vereador Leandro Al-
meida Lopes sugeriu à casa que fosse aprovada uma moção 
de aplausos em favor da subseção de Itamaraju pela ampla 
publicidade a campanhas que combateram o preconceito 
contra nordestinos e nortistas após as eleições de 2014.

“Fica aqui registrado, por iniciativa do Plenário da Câ-
mara Municipal de Itamaraju, nosso voto de aplauso à OAB 
baiana, por meio da nossa subseção local e em reconheci-
mento ao seu presidente, João Ademir. A OAB, como voz 
do cidadão, deixou claro em nota oficial de repúdio às ma-
nifestações de discriminação contra nordestinos e nortistas, 
que não aceitará declarações de discriminação, sejam elas 
regionais, raciais ou com qualquer outra razão”, ressaltou o 
vereador Léo Lopes, que também é advogado militante.

ITAMARAJU
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3ª Festa dos Advogados reúne mais de 300 pessoas e é palco de solidariedade

Câmara do município elogia campanha da OAB contra discriminação a nordestinos 
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“A advocacia é uma atividade de prestação de serviços 
que tem como princípio a relação de confiança”. É assim 
que a advogada Cyntia Possídio define a importância de 
se construir um relacionamento verdadeiro e permanente 
com os clientes. 

Confiabilidade esta que deve ser 
instaurada desde o momento da con-
tratação. Para ela, as atuais configura-
ções profissionais, marcadas por uma 
nova estruturação dos escritórios de 
advocacia entre associados, emprega-
dos e administradores, por exemplo, 
podem levar a um certo distanciamen-
to entre os constituintes, algo que deve Cyntia Possídio 

A advocacia é uma 
atividade de prestação 

de serviços que tem 
como princípio a 

relação de confiança
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Para levar a cabo o princípio da relação de confiança com o cliente é necessário investir na 
construção de um relacionamento verdadeiro e permanente

A RELAÇÃO
Discutindo

ser minimizado. Daí a necessidade de se familiarizar ain-
da mais com o cliente, como explica a advogada e conse-
lheira da OAB-BA, Ana Patrícia Dantas. “Já no primeiro 
contato, o advogado deve mostrar confiança para o cliente 

e conhecer bastante a matéria que irá 
trabalhar. 

Além disso, o respeito deve estar 
sempre presente, sobretudo pelo sigilo 
profissional que deve ser levado a sé-
rio em todas as questões. A partir de 
então, é necessário mostrar empenho 
para se construir a solidez na relação e 
fazer com que o cliente perceba que o 
advogado será capaz de dispender dos 

meios possíveis na busca da melhor so-
lução para o problema”, descreve.

O pressuposto de prospecção es-
pontânea de clientes segue como a 
melhor forma de se atingir melhores 
resultados. Uma boa relação, aliada à 
qualidade do serviço reflete positiva-
mente no mercado, entretanto, a ética 
deve ser o parâmetro geral. “O advoga-
do jamais pode perder de vista a defesa 
dos valores que norteiam a sua profis-
são. Sua conduta deve partir, não só do 
que se tem por qualificado na socieda-
de como correto, mas também lastrea-
do nas normas jurídicas que emanam 

do Estatuto da OAB, do Código de Éti-
ca e de todas as normas que regem a 
sua profissão”, destaca Cyntia. 

Um ponto que ainda divide opiniões 
diz respeito à defesa de causas em que 
o advogado é familiar ou amigo íntimo 
de uma das partes. Sobre este tema, Ana 
Patrícia pontua: “Normalmente, quan-
do o advogado defende uma causa que 
extrapola o limite profissional, o envol-
vimento acaba por prejudicar a própria 
atuação. Embora isto seja permitido e 
não exista nenhuma lei ou restrição no 
código de ética da classe, é um equívoco, 
assim como a defesa em causa própria, já 

Ana Patrícia Dantas

No dia a dia devemos efetivamente 
orientar o cliente nas questões que se 

referem aos assuntos que são realizados 
em sua rotina. Essa presença constrói uma 

relação de confiança, que é o cerne entre os 
constituintes

que neste momento deixamos de ser ad-
vogados e nos tornamos parte da causa”. 

Outro aspecto importante a ser leva-
do em conta na relação refere-se à ne-
cessidade de assistência jurídica perma-
nente. Alguns clientes, especialmente 
pequenas empresas, resistem um pouco 
à adesão. Culturalmente a sociedade 
busca este tipo de serviço apenas em 
questões pontuais, quando já existe um 
litígio instaurado. Ressaltar ao cliente a 
importância de uma assistência fixa é 
outra prerrogativa que deve ser aborda-
da seguindo os princípios éticos. 

Nesse sentido, Cyntia argumenta que 
o marketing jurídico é um bom mecanis-
mo para auxiliar o advogado a ressaltar 
essa importância para o cliente e um 
dos meios mais eficazes para tanto. “Os 
clientes tentam conduzir os problemas 
sem assessoria jurídica, acreditando que 
isso representaria uma economia. Por 
esta razão, se envolvem em processos 
que poderiam ser evitados. A nossa so-
ciedade tornou-se mais complexa e mais 
regulada. O planejamento jurídico é uma 
etapa importante no plano de negócios 
de qualquer empresa, seja qual for a sua 
dimensão”, justifica Cyntia. 

Uma vez que compreende o setor 
de atuação do seu cliente, o advogado 
pode auxiliar na gestão da empresa, por 
exemplo, identificando fragilidades que 
podem demandar causas judiciais. As 
funções da assistência jurídica ajudam 
a solidificar a parceria, como defende 
Ana Patrícia. “No dia a dia devemos efe-
tivamente orientar o cliente nas ques-
tões que se referem aos assuntos que são 
realizados em sua rotina. Essa presença 
constrói uma relação de confiança, que 
é o cerne entre os constituintes”, avalia.

A atuação preventiva não se restrin-
ge apenas às empresas. “Há orientações 
que podem ser úteis para conter deman-
das de pessoas físicas. Pode-se atuar em 
processos de mediações extrajudiciais 
ou judiciais, contribuindo para a solu-
ção consensual de conflitos a partir da 
análise da conduta das partes e propor 
soluções que melhor atendam os inte-
resses do cliente”, finaliza Cyntia.
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Saudades da Bahia levaram Antônio Olímpio à cozinha, onde 
especializou-se no preparo de frutos do mar

VEM DO MAR
Gosto que

A linda cidade de Ilhéus, privilegiada pela imensi-
dade da Mata Atlântica e do litoral sul da Bahia, 
abriga outras boas histórias que vão além das re-

gistradas pelos principais romances de Jorge Amado. Antô-
nio Olímpio Rhem (86), advogado aposentado, leva uma vida 
tranquila e, literalmente, feita ao seu próprio gosto. Amante 
da culinária internacional, Olímpio começou a cozinhar ain-
da jovem, com 20 anos, quando foi morar no Rio de Janeiro 
por conta dos estudos.  “Sentia saudade da comida baiana e de 
coisas triviais, como o tempero da minha mãe, então comecei 
a cozinhar para mim mesmo e sempre que gostava de alguma 
comida no restaurante, tentava conseguir a receita com o chef 
ou o maître para que pudesse reproduzir em casa”, recorda. 

Pai do presidente da seccional de Ilhéus da OAB, Antônio 
Olímpio tem um segundo filho, que também é advogado e hoje 
exerce a profissão apenas em casos que julga especiais. Dedi-
cação maior só mesmo à culinária. Ele chega a cozinhar três 
vezes por semana, quase sempre em sua casa. “Minha família e 
os amigos são os provadores e ’aprovadores’. Costumo cozinhar 
apenas como hobby, mas às vezes recebo convites especiais de 
hotéis e pousadas, na maioria das vezes para cozinhar algum 
prato internacional”, conta. 

Diante da diversidade da culinária brasileira, a paixão por 
pratos de outros países foi algo que se configurou ao longo do 
tempo, como Antônio destaca. “No começo eu fazia de tudo, 
mas depois aprendi algumas coisas de fora, sempre especiali-
zado em peixes e frutos do mar, como das cozinhas chinesa, ja-
ponesa e tailandesa. Às vezes obedeço a receita integralmente, 
noutras eu adapto ao ambiente e à nossa cultura, até por não 
encontrar alguns mantimentos facilmente por aqui”, revela.

Antônio Olímpio 

“Sou autodidata, leio muito 
sobre o assunto e sou 

telespectador assíduo de todos 
os programas de culinária da 
TV aberta e por assinatura”

Formado em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências 
Jurídicas do Rio de Janeiro, em 1961, Antônio limitou os es-
tudos à área jurídica, sem nunca ter feito um curso sequer de 
culinária. “Sou autodidata, leio muito sobre o assunto e sou 
telespectador assíduo de todos os programas de culinária da 
TV aberta ou por assinatura”, ressalta ele, que já publicou dois 
livros com suas especialidades. “O primeiro, ‘O peixe, do mar 
ao prato’, foi publicado há 22 anos pela Edmig [atual Editora 
UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais]. Já o segun-
do, ‘Os peixes e os frutos do mar à mesa’ foi publicado há três 
anos pela Editora Mondrongo”, orgulha-se. 

Dentre as receitas com frutos do mar, com os quais tem 
maior afinidade, Antônio Olímpio destaca seus pratos favori-
tos e revela o seu principal segredo na cozinha. “Para mim, 
a moqueca de robalo na folha de bananeira e a caldeirada 
portuguesa – que tem diversos frutos do mar, como salmão e 
atum, são os melhores pratos que existem. No entanto, quando 
se prepara frutos do mar, o ideal é cozinhar o tempero antes, 
para que o gosto não prevaleça sobre o sabor do peixe”, ensina. 
“Quando se faz junto, o peixe atinge o ponto enquanto o tem-
pero ainda está cru. O ideal é cozinhar todo o tempero e cheiro 
verde antes, separado do peixe, transformando-o numa pasta 
para acrescentar ao cozimento do peixe”, completa. 

Mesmo com tanta familiaridade com a gastronomia, o ad-
vogado assume que prefere continuar cozinhando em ocasiões 
especiais e descarta a possibilidade de abrir seu próprio restau-
rante. “Só investiria neste tipo de negócio se eu morasse numa 
cidade com mais de um milhão de habitantes. Vivo em Ilhéus 
e acho um pouco arriscado, levando em consideração a sazo-
nalidade de clientes da baixa estação. Tenho 86 anos, é melhor 
seguir cozinhando apenas por diversão”, finaliza.
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Espaço novo em Mairi 

Nova sede em Jacobina 

Encontro produtivo 

Foi inaugurada, em 10 de agosto, a Sala dos Advogados da co-
marca de Mairi, que ganhou o nome do saudoso advogado Leibnitz 
Gomes Leal. Participaram da cerimônia de inauguração a secretá-
ria-geral da OAB-BA, Ilana Campos, a presidente da subseção de 
Jacobina, Marilda Sampaio, além de autoridades políticas, juízes, 
delegados, advogados e demais representantes locais.

Após assinar, no dia 25 de novembro, a ordem de serviço para 
construção da sede de Jacobina, o presidente da OAB-BA, Luiz Via-
na, lançou, no dia 17 de dezembro, a pedra fundamental da subseção, 
ao lado da presidente da OAB de Jacobina, Marilda Sampaio. Com 
esta iniciativa, a OAB da Bahia dá mais um passo para honrar o com-
promisso de oferecer sedes dignas a todas as subseções do estado.

Foi realizado, nos dias 25 e 26 de setembro, o 
II Encontro de Advogados da Região de Jacobina, 
no Instituto Profissionalizante da cidade. Promovi-
do pela subseção local, em parceria com a Escola 
Superior de Advocacia Orlando Gomes (ESA/BA), 
o evento foi aberto pelo diretor-geral da ESA, Luiz 
Augusto Coutinho, que falou sobre o amor pela ad-
vocacia e “a felicidade de realizar mais um evento 
para os advogados do interior do estado”. Em segui-
da, o diretor-secretário da ESA, Fabiano Pimentel, 
fez sua palestra sobre “Tutela Antecipada em Revi-
são Criminal”. 

Ao lado da presidente da seccional, Marilda 
Sampaio, Coutinho também inaugurou a Sala de 
Cursos Telepresenciais da subseção, que ganhou 
uma antena receptora da ESA.

MAIRI

JACOBINA
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Subseção inaugura nova Sala dos Advogados

OAB-BA assina ordem de serviço e lança pedra 
fundamental da subseção

Subseção inaugura sala para cursos telepresenciais durante Encontro de Advogados
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HB Conselhos e OAB Connect auxiliam o advogado em nova configuração social

Décadas atrás era difícil imaginar que teríamos músicas, 
câmera fotográfica, filmadora e muito menos acesso à internet 
reunidos em um único aparelho. Este cenário era ainda mais 
impossível nos primórdios da história do Direito, no antigo 
Egito, quando surgiram as primeiras leis civis. Hoje, a tecnolo-
gia caminha lado a lado e faz parte do dia-a-dia da sociedade. 

Atenta a esse contexto, a OAB-BA tem traçado importan-
tes políticas interligadas à tecnologia da informação por meio 
das plataformas HB Conselhos e OAB Connect, como expli-
ca o vice-presidente Fabrício Oliveira. “A intenção é oferecer 
um serviço especial online para o advogado. Com isto a OAB 
cresce, pois cumpre seu projeto tecnológico. A demanda vai 
ao encontro das novas configurações sociais, a vida hoje em 
dia impõe que órgãos e entidades se insiram neste tipo de 
serviço. Várias outras seções da OAB já possuem sistemas se-
melhantes”, revela.

No momento em que as mídias estão se convergindo cada 
vez mais, a interatividade é uma das marcas das plataformas, 
com destaque para o OAB Connect. “Imagine o Facebook, cla-
ro que em proporções menores, mas restrito a advogados. Só 

tecnoloGia
ao seu dispor

os usuários previamente cadastrados na OAB podem acessar 
os conteúdos, que vão desde publicações simples como o com-
partilhamento de fotos e artigos, além dos grupos de discus-
são”, detalha José da Paz Almeida, gerente de TI da seccional. 

Mesmo se tratando de uma rede social especializada, não 
existe uma prerrogativa de controle de conteúdo, embora se 
admita certa vigilância. “Não existe limitação de conteúdo, 
mas qualquer usuário pode reportar abuso caso identifique 
excesso em alguma publicação. A denúncia será avaliada e, 
se necessário, encaminhada para a diretoria, que avaliará a 
pertinência do conteúdo”, explica Da Paz.

A preocupação da Ordem com a tecnologia não é tão re-
cente. Em 2013 um novo portal foi lançado, com destaque 
para imagens, serviço de newsletter e multiplataformas. Na 
sequência, a Ordem investiu em aplicativo para celulares e ta-
blets, que concentra notícias atualizadas da OAB para os ad-
vogados cadastrados. A novidade é que agora os profissionais 
podem compartilhar informações com seus colegas de classe, 
além de discutir determinados assuntos, procurar oportuni-
dades de emprego e até escritórios para dividir o aluguel.  
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Apesar de toda esta interação, a plataforma OAB Connect 
- www.connect.oab-ba.org.br [também disponível para os 
sistemas Android e iOS por meio da Google Play e App Store 
ainda é restrita para advogados cadastrados e não pode ser 
acessada por estudantes de Direito, mesmo que vinculados 
à Ordem. “Para criar um perfil, o usuário precisa do número 
de inscrição e código de segurança, constantes na carteira da 
OAB. Em um universo de 30 mil advogados associados, cer-
ca de mil já aderiram à plataforma. Esperamos que a adesão 
cresça gradativamente à medida que os advogados tomem 
conhecimento de sua existência”, afirma o gerente.

Ainda em processo de adesão, a “rede especialista jurí-
dica” é bem avaliada e a intenção dos que já fazem parte é 
aproximar seus colegas da nova experiência. “Estamos am-
pliando a divulgação para que os advogados tenham acesso 
ao sistema e possam se comunicar exclusivamente com os 
profissionais da classe, inclusive para fins de publicações de 
eventos, leituras e divulgações variadas que nos interessem”, 
comentou o presidente da OAB de Itamaraju-BA, João Ade-
mir Fontes Araújo.

Com atuação a 740 km de Salvador, João Ademir também 
ressalta a importância do HB Conselhos. Segundo o presi-
dente da subseção, o sistema tem sido amplamente acessado 
em Itamaraju e atende desde estagiários até advogados em di-
versos processos internos, como inscrições, apresentação de 
documentos etc. Sem este serviço, seria necessário enfrentar 
dez horas de viagem para resolver as pendências na capital. 
“O sistema é fundamental para melhoria dos serviços de ca-
dastro de estagiários e das principais inscrições. Ele tem fa-
cilitado muito a interação das subseções com a seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Creio que o serviço deva 
ser ampliado, inclusive para facilitar ainda mais o processo de 
inscrição de novos e futuros advogados”, avaliou.

A otimização dos serviços destacada pelo advogado é, sem 
dúvida, peça-chave do HB Conselhos, destaca Fabrício Olivei-
ra. “Esta plataforma oferece possibilidades diversas, sem a ne-
cessidade de comparecer à sede da Ordem. Trata-se de um ser-
viço especial para os profissionais e para a entidade, que pode, 
por exemplo, recolher taxas de forma virtual”, afirma. 

O HB Conselhos substituiu e ampliou o leque de tarefas 
de um sistema utilizado pela OAB-BA por aproximadamente 
dez anos. Além da inscrição de profissionais, ele oferece ser-
viços como emissões de certidão, cadastro e geração de bole-
tos automatizados e, em breve, trará mais novidades, adianta 
Da Paz. “Vamos inserir o serviço de peticionamento eletrô-
nico, sem a necessidade do uso de papel. Além disso, plane-
jamos outra nova plataforma, que vai consultar os tribunais 
automaticamente, fazer a leitura dos processos e identificar 
qualquer publicação com o nome do advogado e, por fim, no-
tificá-lo por e-mail e no aplicativo sobre uma nova demanda”. 

Como investimento futuro, o presidente da subseção de 
Itamaraju sugere que a entidade amplie os sistemas de avalia-

José da Paz Almeida

Não existe limitação de 
conteúdo, mas qualquer 

usuário pode reportar abuso 
caso identifique excesso 
em alguma publicação. A 

denúncia será avaliada e, se 
necessário, encaminhada para 

a diretoria, que avaliará a 
pertinência do conteúdo

Comissão Especial do Sistema Prisional Comissão Especial de Mediação

ção do Judiciário por meio de plataformas online. “Seria ideal 
que os advogados fizessem avaliações diárias ou semanais de 
como está o desenvolvimento dos serviços jurídicos no Judi-
ciário do Estado da Bahia, especificamente nas cidades em 
que há fórum e serviços judiciários para a população. Isto fa-
cilitaria muito a fiscalização dos serviços”, indica.
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Diante da inegável crise das instituições democráticas do 
país, o protagonismo da OAB volta à cena e, ao lado de 
entidades da sociedade civil organizada, apresenta um 
anteprojeto de lei acerca da necessidade premente de uma 
reforma política. O conselheiro seccional Dr. Fabrício Bastos 
discorre sobre a importância dessa demanda e a participação 
efetiva da Ordem nesse processo.

Revista OAB-BA – De que forma a OAB entende o momento 
brasileiro e como atua no intuito de modificá-lo?
Fabrício Bastos - Em agosto de 2013, em reunião na CNBB, foi 
aprovado o Manifesto da Sociedade Civil pela Reforma Políti-
ca Democrática e Eleições Limpas e criada 
a Coalizão, formada atualmente por 103 
das mais representativas entidades e mo-
vimentos sociais do país. Nosso principal 
objetivo foi criar um anteprojeto de lei de 
iniciativa popular que tratasse de um dos 
principais temas do país, a reforma polí-
tica, compreendida como a ‘reforma das 
reformas’. Os escândalos de corrupção no 
nosso país têm um grande motivador: o fi-
nanciamento de campanhas eleitorais. 

ROAB-BA – Existe comprovação da relação 
entre formação do congresso com essas ‘do-
ações’ de campanha?

FB - Sim, isso pode ser comprovado es-
tatisticamente. Os gastos de campanha 
estão disponíveis no site do TSE, todo 
cidadão tem acesso. Por meio dele, percebe-se que há cor-
relação direta entre o investimento e o resultado nas urnas, 
desde candidaturas ao Executivo até aos cargos proporcio-
nais, salvo algumas bancadas formadas por segmentos bas-
tante específicos. 

ROAB-BA –  Como mudar isso?

FB - Impedindo o financiamento empresarial de campanha. 
Na proposta da Coalizão é permitida a contribuição de pes-

soa física, no valor de até R$ 700. O finan-
ciamento empresarial, além da discussão 
constitucional, carrega em si uma con-
taminação moral e ética com a qual hoje 
nos deparamos. Todas as construtoras 
que realizam obras de grande porte estão 
atreladas a um sistema de financiamento 
eleitoral. A motivação das empresas em 
contribuir reside nisso. Não é surpresa. 
Presumíamos isso e agora descobrimos 
como funciona na prática. O projeto ainda 
discute a criminalização do caixa 2, já que 
essas doações podem vir a ser feitas por 
via indireta ou oculta. E, por incrível que 
pareça, ainda existem partidos e bancadas 
que defendem o financiamento empresa-
rial.

ROAB-BA –  Falando de caixa 2, como seria 
feita a fiscalização?
FB - Todas as movimentações de campanha são registradas no 
TSE. Como exemplo, a confecção de banners. A nota fiscal 
traz a tiragem. Se na prática observarmos um número muito 
maior do produto, fica caracterizada uma não-conformidade. 

O financiamento 
empresarial, além 

da discussão 
constitucional, 

carrega em si uma 
contaminação moral e 
ética com a qual hoje 

nos deparamos. 
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Reforma 
política

O excedente certamente veio através de 
caixa 2. A fiscalização não deve ser só do 
TSE, mas também do eleitor.

ROAB-BA –  Por que a proposta do Planalto 
não foi aprovada pelo Congresso?

FB - Hoje, inúmeros projetos de reforma 
política tramitam no Legislativo Federal. 
Cada um deles representa o interesse de 
um pequeno grupo, sem unidade de pen-
samento. A linha de entendimento da 
Coalizão segue o raciocínio da sociedade 
civil organizada, que pede a criminali-
zação do caixa 2, o fim do financiamen-
to empresarial e a igualdade de gênero 
no processo eleitoral. Hoje, a população 
brasileira tem mais mulheres do que ho-
mens, mas isso não se vê na representação parlamentar. 

A proposta da Coalizão também discorre sobre a eleição pro-
porcional, que seria mantida em dois turnos, mas com outro 
conceito, que não o da lista aberta.  O primeiro turno se da-
ria em torno da discussão intrapartidária, para fortalecer os 
partidos políticos e sua democracia interna. Nele se daria a 
disputa ideológica. A partir do número de votos que deter-
minado partido recebeu seria determinada a quantidade de 
cadeiras que, em tese, seriam ocupadas por ele no Congresso. 
Em seguida, o partido apresentaria uma lista de candidatos 
que seriam submetidos à apreciação popular em um segundo 
turno. A mudança pretende estabelecer uma nova forma de 
buscar a identidade entre o eleitor e o partido político. 

ROAB-BA –  Funcionaria como uma ferramenta de educação do 
eleitor?

FB - Perfeito. Aproximaria o eleitor do lastro ideológico do 
partido. Há um questionamento sobre a atuação dos caciques 
partidários, que continuariam a apontar, direcionar seus pa-
res. Eu entendo que o fortalecimento das estruturas partidá-
rias, das bases de afiliados, vai justamente na contramão desse 
raciocínio. O sistema atual é que permite que o presidente do 
partido defina quem vai ou não concorrer ao pleito. Até quan-
do ele recebe os recursos do Fundo Partidário tem a prerroga-
tiva de direcioná-los a quem é de seu interesse. 

ROAB-BA –  O projeto tem boa aceitação no Congresso?

FB - Existe uma certa resistência na Câmara. De todo modo, 
já atingimos um número significativo de assinaturas, cerca 
de um milhão e 50 mil em oito meses, mas precisamos de 1,5 
milhão para que o projeto de iniciativa popular tenha uma 
tramitação especial. Qualquer cidadão pode assinar o docu-
mento, que se encontra disponível no site da coalizão (www.
reformapoliticademocratica.org.br), assim como uma carti-
lha com o detalhamento da proposta.

Trata-se de projeto bem intencionado, 
que não sofreu influências partidária ou 
financeira. Estão nele entidades de reno-
me do nosso país, de alta identificação 
com nossa democracia, que gera ganhos 
diretos ao sistema democrático e à Re-
pública. Ainda assim, existe a tentativa 
de esvaziar a Coalizão. Durante uma au-
diência pública realizada no Congresso, 
percebemos claramente o inconformis-
mo de determinadas bancadas em relação 
a alguns temas, como por exemplo a cota 
para mulheres. Propomos 50%, enquanto 
eles querem discutir 30% com um critério 
de progressividade. Em relação ao finan-
ciamento empresarial, os parlamentares 
tentam estabelecer um teto máximo.

ROAB-BA –  No final das contas, ficamos su-
jeitos à aprovação do Congresso... como reverter essa situação 
quando a casa é composta por parlamentares eleitos graças a 
essa possibilidade?

FB - Hoje, cerca de 80% do congresso são formados por essas 
pessoas. Não adianta ir às ruas de forma insconciente como 
nas mobilizações de 13 e 15 de março. Todo ser humano é 
contra a corrupção ou diz ser. É uma bandeira universal. 
Para que a pauta dessas mobilizações possa ter uma utilida-
de democrática maior, ela precisa adotar bandeiras como a 
da reforma política. Ao invés de criticar partidos ou pessoas, 
transparecer ódio, revolta ou um ‘terceiro turno’, por que não 
usar essa mobilização para exigirmos uma reforma política? 
A partipação direta da sociedade civil organizada ‘obrigaria’ 
o Congresso a atender essa reivindicação. Não adianta ser 
contra a corrupção, é preciso atacar a causa dela, que pode 
ser alcançada com o fim do financiamento empresarial.

ROAB-BA –  Falta educação política?

FB - Exato. Nesse aspecto, acho que o caráter pedagógico 
da mídia está enfraquecido. Falta o elemento educativo. A 
influência que a imprensa exerce na sociedade é grandiosa, 
por que não aproveitá-la para educar a população? Hoje, o 
acesso à informação é bastante amplo e capaz de modificar, 
esclarecer o pensamento. Não é preciso ter um alto grau de 
erudição para discutir esses assuntos. Mostrar, em linguagem 
adequada, o que está acontecendo, mostrar o sistema de ex-
torsão continuada em que vivemos. Manifestações pacíficas, 
de caráter propositivo não são interessantes aos veículos. O 
posicionamento da mídia tem reflexo no processo como um 
todo. Isso também precisa ser discutido.

ROAB-BA –  Para além da Coalizão, a OAB apresentou uma ADI 
sobre o financiamento de campanhas por empresas...

FB - Nossa Constituição possui uma cláusula pétrea: “Todo o 

Não adianta ir às ruas 
de forma inconsciente 
como nas mobilizações 
de 13 e 15 de março. 
Todo ser humano é 

contra a corrupção ou 
diz ser. É uma bandeira 

universal.
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poder emana do povo”. Caso nosso parla-
mento elabore um texto de lei que contra-
rie esse entendimento, o Supremo pode 
declarar inconstitucional. O que o STF 
discute é justamente a retirada do poder 
do povo na escolha dos candidatos por 
conta do financiamento empresarial de 
campanha. Essa contaminação provoca 
um desequilíbrio: o candidato que se ele-
ge hoje não é aquele que tem as melhores 
propostas. Dessa forma, ocorre a redução 
da participação popular nas eleições. En-
tão, a discussão do STF se dá sobre a lesão 
de uma cláusula pétrea.

No sistema atual de votos, um parlamen-
tar é eleito com um milhão de votos e leva 
cinco anônimos com ele. Ou seja, apesar 
de eleitos democraticamente podem não 
representar os anseios dos eleitores que o 
alçaram a essa condição. Qualquer refor-
ma política é melhor do que temos hoje. 
O sistema proporcional hoje só existe no 
Brasil. É um modelo eminentemente bra-
sileiro. 

ROAB-BA –  Isso quer dizer que saímos de 
uma ditadura e, na tentativa de buscar a 
democracia, optamos por um modelo equi-
vocado?

FB - A Constituição, quando redigida 
pós-ditadura, é uma carta extremamente 
libertária. Mas a quantidade de emendas 
recebidas desde então acabaram detur-
pando a sua essência. Brincaram de fazer 
PEC. Desse modo, é possível encontrar 
uma Constituição por vezes inconstitucional. Vivemos uma 
verdadeira esquizofrenia institucional. Posso dizer que já é 
possível pensar em uma nova Constitução, porém  em um 
momento de tranquilidade. Quando o país estiver voando 
em ‘céu de brigadeiro’, aí sim devemos até repensar algumas 
cláusulas pétreas.

ROAB-BA –  Há outras movimentações da OAB?

FB - Internamente acontecem debates, especialmente no Colé-
gio de Presidentes das comissões eleitorais, como o fim da re-
eleição e a limitação do mandato de parlamentares. Esse colé-
gio efetuou um estudo e também tem um posiconamento mais 
aprofundado sobre outros tantos temas. A Coalizão trata dos 
principais temas do momento, fruto do entendimento coletivo 
de todas as entidades envolvidas. Mas a OAB também tem ou-
tras posições, objetos de estudo acadêmico. São contribuições 
aos projetos, quando estes estiverem em tramitação. 

ROAB-BA –  Como ficariam as coligações?

FB - Propomos algo parecido com o go-
verno português, com a união de partidos 
que possuem uma certa identidade. Seria 
uma frente de partidos, sem a troca de in-
teresses em casos de tempo de televisão, 
entre outros artifícios. Por exemplo, três 
partidos ecológicos se uniriam em prol 
de uma causa comum. Com isso, não ha-
veria possibilidade de unir extremos. 

ROAB-BA –  Isso manteria a estrutura dos 
partidos, com número de cadeiras no Con-
gessso?

FB - Sim. A fusão se daria mais no cam-
po ideológico e não no recebimento de 
votos. O cálculo de coeficiente eleitoral, 
nessa hipótese, não existiria. Nessa pro-
posta não há a extinção do financiamen-
to de campanha, mas sim um limite por 
CNPJ.

ROAB-BA –  E obviamente criar mecanismos 
de fiscalização mais eficientes...

FB - Essa fiscalização parte mais dos ór-
gãos de controle. Do MP eleitoral, do pró-
prio TSE e da sociedade civil. Uma das 
questões que propus, mas fui voto venci-
do, foi aplicar a lei de responsabilidade fis-
cal em relação à fiscalização dos recursos 
do Fundo Partidário. Dessa forma tería-
mos como mover ações de improbidade. 
O partido político hoje é uma instituição 
de direito privado, quando deveria ser de 

direito público especial, já que é alimentada por recursos pú-
blicos do fundo. Assim, representantes dos partidos políticos 
poderiam ser responsabilizados civil e criminalmente como 
agentes públicos. Caberia a incidência da lei de improbidade 
administrativa, da lei de responsabilidade fiscal, aprimorando 
por demais o sistema de fiscalização. Esse caso específico me-
receria uma alteração na lei dos partidos políticos. É um passo 
complementar ao processo de reforma política. 

A OAB age no campo propositivo. A Ordem não pode levantar 
bandeira partidária, não pode defender o impeachment, pois 
este atende derminados interesses e contraria outros. O papel 
da OAB é ajudar a elaborar um texto de lei e brigar por sua 
aprovação. É entrar com uma ADI no Supremo contra aqui-
lo que é pernicioso aos sistemas democrático e republicano. 
Cabe à OAB fortalecer as instituições pelas vias legítimas, atra-
vés de um projeto de lei e proposituras de ações para atacar 
justamente o que há de pernicioso no nosso sistema jurídico.

O partido político 
hoje é uma instituição 

de direito privado, 
quando deveria ser 
de direito público 
especial, já que 

é alimentada por 
recursos públicos do 

fundo.

N
ot

íc
ia

s 
O

A
B 

•

Ataque midiático 

Vanguarda contra o preconceito

Diante da matéria exibida pelo Fantástico, veiculada 
pela Rede Globo no dia 25 de janeiro, em que a advocacia 
brasileira, sobretudo a baiana, representada pelo municí-
pio de Guanambi, foi atacada de forma generalizada, com 
foco na cobrança indevida dos honorários previdenciá-
rios, a OAB da Bahia tomou uma série de providências 
relacionadas ao caso.

Inicialmente, em 29 de janeiro, a seccional baiana 
emitiu uma nota de esclarecimento, na qual afirma ser 
“absolutamente inaceitável que se dê interpretação ge-
neralizada aos eventuais abusos cometidos”. Em seguida, 
no dia 2 de fevereiro, a OAB-BA, através do presidente 
Luiz Viana Queiroz, e a subseção de Guanambi, por seu 
presidente, Marco Antônio Junger, entregaram um ofício, 
solicitando ao Conselho Federal providências voltadas à 
proteção dos advogados de Guanambi que se sentiram 
injustiçados com a matéria. Além do documento, Viana 
solicitou ao CFOAB a possibilidade do requerimento de 

A divulgação do primeiro boletim do TSE sobre a vi-
tória de Dilma Roussef nas eleições presidenciais foi o 
bastante para que uma avalanche de ódio contra nordesti-
nos se impusesse nas redes sociais. 

Para Eduardo Rodrigues, vice-presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da OAB-BA,  o resultado das 
eleições deflagrou algo que está inserido na estrutura da 
sociedade brasileira: o preconceito. “É 
bom ressaltar que não foi a primeira 
vez. Nas eleições de 2010 aconteceu o 
mesmo”, lembra o advogado, sem dei-
xar de ressaltar que a internet há mui-
to não é mais terra sem lei.

A presidente da Comissão Espe-
cial de Promoção à Igualdade Racial 
da seccional baiana, Patrícia Lacerda, 
concorda com o colega e vê um aspec-
to positivo nessas manifestações: por 
meio delas é possível identificar os 
agressores. “Ao postar um comentário 
preconceituoso no seu espaço virtual, 
o indivíduo comete um ato crimino-
so, para o qual há punição - de um a 
três anos de reclusão e multa”, alerta. 

OAB-BA pede providências ao Conselho Federal sobre matéria do “Fantástico”

OAB-BA cria canal para denúncia de manifestações de ódio aos nordestinos

uma ação com pedido de indenização por dano moral co-
letivo causado à advocacia através da reportagem.

O presidente nacional da OAB, Marcus Vinícius Fur-
tado Coêlho, e o vice, Claudio Lamachia, compromete-
ram-se a analisar o teor dos requerimentos.

“Como as manifestações são feitas em um meio que am-
plia a divulgação, a pena pode chegar a cinco anos”, acres-
centa Rodrigues.

Para além de repudiar tais atitudes, a OAB-BA buscou 
facilitar possíveis ações judiciais decorrentes desses crimes 
com a criação de uma ferramenta de identificação de seus 
autores. O e-mail direitoshumanos@oab-ba.org.br passou 

então a receber denúncias de ocorrência 
de manifestações discriminatórias nas 
redes sociais. A ação, parabenizada pelo 
Conselho Federal da OAB, resultou na 
coleta de mais de 200 denúncias à época, 
que foram  levadas ao conhecimento do 
Ministério Público Federal (MPF), que 
decidiu redistribuí-lo para uma promo-
toria do Ministério Público Estadual. 

Ainda que o ápice das denúncias 
tenha se localizado naquele período, 
o canal criado pela OAB-BA conti-
nua aberto. “A ordem tem a obrigação 
constitucional de reverberar, funcionar 
como caixa de ressonância dos anseio 
da população”, finaliza o vice-presiden-
te da comissão de direitos humanos.

Ao postar um 
comentário 

preconceituoso no 
seu espaço virtual, 

o indivíduo 
comete um ato 

criminoso, para o 
qual há punição
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Imposto indevido

Cooperação técnica O futuro é agora 

Durante a primeira sessão de 2015 do Conselho Pleno, reali-
zada no dia 6 de fevereiro, a OAB da Bahia decidiu ingressar com 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o au-
mento do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU) 
de Ilhéus, previsto nas leis municipais 3.723/14 e 3.724, aprova-
das no final de dezembro do ano passado. Os conselheiros apro-
varam o parecer que pede a inconstitucionalidade do aumento. 
O documento foi assinado pelo advogado tributarista Marcos Pi-
menta e relatado pelo conselheiro e advogado tributarista Oscar 
Mendonça.

De acordo com a lei, o aumento do IPTU de Ilhéus de 2015 
será de 100%, correspondendo até duas vezes o valor do imposto 
do ano anterior. Em 2016, o crescimento será de até três vezes o 

A OAB da Bahia, através do presidente Luiz Viana, assinou, 
no dia 27 de fevereiro, um convênio de cooperação técnica com a 
Associação Comercial da Bahia, tendo como objetivo promover 
a mediação e arbitragem em conflitos entre advogados e advoga-
dos, advogados e sociedades de advogados e advogados/socieda-
des de advogados e clientes, com o objetivo de diminuir a judicia-
lização de processos no estado. A assinatura aconteceu na mesma 
data em que foi realizada a palestra “Excesso de Judicialização e 
o STJ”, promovida pela Escola de Magistrados da Bahia (Emab), 
que contou com a participação do ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Sebastião Alves dos Reis Júnior.

“Temos o compromisso de lutar pela construção de uma so-
ciedade em que seja possível a solução dos conflitos, não sendo 
necessária a judicialização massiva dos processos. Estou absolu-
tamente convencido de que há a possibilidade de criação de um 
mercado novo para os advogados, pautado na mediação e na 
arbitragem, que pode contribuir para diminuir esse fluxo enlou-
quecido de processos judiciais na mão de magistrados que não 
têm a menor estrutura para resolvê-los”, destacou Viana.

Porto Seguro foi a cidade escolhida pelo Conselho Fede-
ral para sediar a I Conferência Nacional do Jovem Advoga-
do, realizada nos dias 19 e 20 de março. Com o tema “Em-
preendedorismo Jurídico e Cidadania”, a primeira edição do 
evento, promovida pela OAB Nacional em parceria com a 
OAB baiana e a subseção de Porto Seguro, trouxe à Bahia im-
portantes nomes do cenário jurídico, além de representantes 
da jovem advocacia de todo o país. Entre os temas tratados, 
destaque para as “Prerrogativas”, “PJe”, “Direitos Humanos” e 
“Reforma Política”.

Em agradecimento à realização da conferência no estado, 
Luiz Viana cantarolou a “Oração de Mãe Menininha” e falou 
sobre as lutas empreendidas pela OAB ao longo da sua his-
tória: “Um homem pode estar ao lado da mulher sem querer 
protagonizar a luta delas. Um branco pode estar ao lado de 
negros na jornada por sua emancipação. Um heterossexual 
pode estar ao lado daqueles com orientação sexual diferente 
da sua na luta deles”, afirmou.
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OAB-BA decide ingressar com ADI contra IPTU de Ilhéus

OAB-BA assina convênio de mediação de 
conflitos com a Associação Comercial da Bahia

Porto Seguro sedia a I Conferência Nacional do 
Jovem Advogado

valor de 2014 para os imóveis edificados, totalizando 200% de 
aumento, e de quatro vezes o valor do tributo de 2014 para os 
terrenos, equivalente a 300% de aumento. A partir de 2017, o 
IPTU será reajustado pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo).

“Entendemos que não é razoável admitir que o contribuinte, 
em apenas um ano, sofra esse impacto tributário, ainda que tal 
aumento seja para corrigir uma defasagem de alguns anos dos 
valores da planta genérica do IPTU. A inconstitucionalidade 
da majoração do imposto de Ilhéus fica ainda mais evidente se 
considerarmos que, nos últimos 20 anos, nenhum índice de cres-
cimento do país – PIB, salário mínimo, inflação – apontou esse 
aumento”, descreve o documento.

Caminhada do Advogado 

Prado ganha Sala dos Advogados 

A subseção de Paulo Afonso, 
em parceria com a CAAB, promo-
veu a Caminhada do Advogado, 
evento voltado à prática de espor-
tes. Além da caminhada, o encon-
tro contou com um café da manhã 
saudável e reuniu dezenas de advo-
gados da região.

Foi inaugurada, em 13 de março, a Sala dos Ad-
vogados nas dependências do Fórum Valter Lapa 
Barreto, em Prado, extremo sul da Bahia. A sala, 
com cerca de 30 m², dispõe de mesas, cadeiras, ar-
-condicionado, TV, armário, bebedouro, sofá e será 
de uso dos advogados que necessitarem de um ponto 
de apoio e estiverem em trânsito no município.

A solenidade de inauguração foi conduzida pelo 
presidente da subseção de Itamaraju, João Ademir 
Fontes Araújo Marcial, e pelo juiz e diretor do fórum, 
Leonardo Santos Vieira Coelho, e contou com a pre-
sença dos advogados Alice Alcântara, Vanusa França, 
Vera Cássia, Juliana Madeiro, Dinorah Faria, Clécia, 
José Wiliam, Sandro Gomes, Lilia Alves, Deise e Lu-
ciana e do bacharel em Direito Josmar Menezes.

“Essa sala no fórum de Prado é um importante 
marco na história de relacionamento entre a subseção 
de Itamaraju e o Judiciário de Prado. Ficamos gratos 
com essa parceria com o Judiciário, em especial com 
o juiz Leonardo, que viabilizou esse espaço em valo-
rização à classe advocatícia”, destacou Ademir.

PAULO AFONSO

PRADO

Evento esportivo reúne advogados em Paulo Afonso

Profissionais ganham novo espaço no Fórum Valter Lapa Barreto
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Amante da ‘escrita com luz’, Alexandre Machado constrói elo entre a fotografia e o Direito
Um oUtro olhar

Alexandre Machado 

Desde adolescente, en-
tre 16 e 17 anos, eu já 
tinha afinidade com a 
fotografia, posso até di-
zer que isto sempre fez 
parte da minha vida”. É 

assim que o advogado Alexandre Brandão, 
autor de belas fotos, revela uma de suas pai-
xões. Brandão se interessou por registrar 
imagens muito antes da tecnologia digital 
e das redes sociais – que impulsionaram 
os registros fotográficos -, e destaca a dife-
rença entre o fotógrafo amador e hobbysta: 
“Quem fotografa por hobby, acaba estudan-
do diversas maneiras e vai além do modo 
automático oferecido pela câmera, eu gosto 
de explorar focos diferentes”.

A necessidade de fotografar é tanta, que 
Alexandre não sai de casa sem uma câmera. 
“Gosto de fotografar o cotidiano, às vezes 
um lapso de tempo rende uma ótima ima-
gem”, afirma. “Momentos de família e even-
tos públicos, como manifestos e procissões 
religiosas, também são bons de fotografar. 
Geralmente, faço as fotos e entrego aos 
fotografados ou compartilho nas redes so-
ciais”, pontua o advogado, que possui câme-
ras profissionais, semiprofissionais e com-
pactas para se adaptar a cada momento do 
cotidiano.

Para manter-se atualizado diante da 
rápida modernização das câmeras, assim 
como os eletrônicos em geral, Brandão cos-
tuma reciclar seus conhecimentos na área. 
“Compro revistas sobre o tema, leio muito 
na internet, além de acompanhar algumas 
vídeoaulas”. Conectado, Alexandre compar-
tilha parte do seu trabalho como fotógrafo 
no Instagram (@alexandrebrandao1966), 
onde coleciona seguidores. 

Engana-se quem pensa que Alexandre 
não conseguiu construir um elo entre a fo-
tografia e o Direito. A troca de vivências, 
como ele mesmo conta, o ajudou muito 
na construção do seu perfil como advoga-
do. “O fotógrafo tem sensibilidade e visão 
periférica aguçada, eu trago isso para meu 
trabalho e não me prendo em um único 
objetivo quando faço minhas petições e es-
tudos de caso, por exemplo. Geralmente eu 
exploro outros olhares e isto, com certeza, 
eu ‘herdei’ do meu lado fotógrafo”, conclui.

O fotógrafo tem 
sensibilidade e 
visão periférica 
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minhas petições e 
estudos de caso
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O concursado irá atuar para o ente político, ou 
seja, lidar com questões de acesso aos direitos 
públicos, programas do governo, consultoria 

jurídica e afins. É advocacia como qualquer outra, 
cuja matéria é voltada para o poder público

Para além dos benefícios inerentes à carreira, o advogado que atua nos órgãos 
governamentais tem importante missão social

advocacia Pública 
exercício de cidadania

Há algum tempo investir em concur-
so público se tornou a principal escolha 
de profissionais das mais diversas áreas, 
sobretudo no Direito. Por conta da esta-
bilidade financeira, além dos inúmeros 
benefícios que a carreira oferece, recém 
formados e advogados experientes estão 
cada vez mais interessados na advocacia 
pública. As possibilidades são muitas e 
contrariam o argumento popular de que 
a imersão na carreira pública distancia o 
advogado do puro e pleno exercício do 
direito, como explica Geórgia Campello, 
presidente da Comissão de Advocacia 
Pública da OAB-BA. “O concursado irá 
atuar para o ente político, ou seja, lidar 
com questões de acesso aos direitos pú-
blicos, programas do governo, consul-
toria jurídica e afins. É advocacia como 
qualquer outra, cuja matéria é voltada 
para o poder público”, opina. 

O campo de atuação também é vasto 
e pode ir além da advocacia, embora as 
funções estejam interligadas com a área 
jurídica. “É possível investir na carreira 
fiscal, que aparentemente está fora do 
aspecto de atuação do advogado, mas 
a exigência de conhecimento jurídico e 
tributário é muito grande e por isso há 
prevalência da participação de advoga-
dos. Também é possível atuar na Pro-
curadoria Geral da União e dos estados 
– seja como procurador ou advogado”, 
ressaltou o conselheiro da OAB-BA 
Waldir Santos.
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Geórgia Campello

O advogado que atua nos órgãos do governo 
exerce, antes de tudo, uma missão social 

muito importante: a de preservar a probidade 
administrativa, o que impacta até na gestão do 

orçamento. 

debates relativos às PECs que envolvem 
os interesses da advocacia pública, assim 
como as prerrogativas do advogado que 
atua na área”, afirma. 

Além disso, a entidade é bastante 
atuante na regularização de concursos 
públicos. “A OAB Bahia e mais duas sec-
cionais possuem uma comissão de defesa 
para concursos que trabalha com o obje-
tivo de defender as regras e correções de 
editais, quando necessárias. Sempre com 
o intuito de que tudo seja feito nas nor-
mas da Constituição. Deste modo a OAB 
protege os advogados de possibilidades 
equivocadas e infrações em concursos 
públicos”, destacou Santos, que ainda faz 

Para o também conselheiro seccional 
Marcos Sampaio, além dos benefícios ine-
rentes às funções, a carreira pública tam-
bém possibilita ao concursado o exercício 
da cidadania por meio da consultoria à 
administração pública. “O advogado que 
atua nos órgãos do governo exerce, antes 
de tudo, uma missão social muito impor-
tante: a de preservar a probidade admi-
nistrativa, o que impacta até na gestão do 
orçamento. Ou seja, no combate à corrup-
ção e no impedimento do gasto desorga-
nizado. Trabalhar em favor da sociedade 
é uma das coisas que mais encantam na 
advocacia pública”, avalia.

O que ainda é alvo de discussão dos 
membros da Ordem diz respeito à obri-
gatoriedade da estruturação da advoca-
cia pública no âmbito municipal, omi-
tida na Constituição Federal de 1988. 
Conforme interpretação de boa parte 
da jurisprudência, tal omissão necessi-
ta de reparação, algo que já tramita no 
Senado com a PEC 17. A proposta pre-
tende tornar explícita a necessidade de 
procuradores municipais empossados 
mediante concurso público, assim como 
ocorre com os Estados e a União. “Esta 
emenda sinaliza o amadurecimento da 
instituição da advocacia pública. Temos 
a obrigatoriedade de estruturação nos 
âmbitos federais e estaduais e isto preci-
sa funcionar nos municípios. Reconheço 
que algumas cidades pequenas enfren-
tam grande dificuldade para estruturar 
suas corregedorias, mas a criação dessas 
estruturas no cenário municipal poderá 
ajudar muito”, pontua Sampaio.

De acordo com a proposta de emen-
da constitucional, que altera o artigo 132 
da Constituição, ficaria garantida a car-
reira de procurador, com ingresso por 
meio de concurso público e estabilidade 
após três anos de efetivo exercício me-
diante avaliação de desempenho.  Nesse 
sentido, a OAB-BA se mostra totalmente 
favorável à aprovação da PEC, cuja res-
ponsabilidade tem sido debatida e acom-
panhada pela Comissão de Advocacia 
Pública da seccional, segundo Geórgia 
Campello. “A OAB é uma grande parcei-
ra, apoia a constitucionalização da car-
reira e tem se colocado à disposição para 

um alerta: é preciso que os advogados 
fiquem atentos a posturas equivocadas 
que não fazem prevalecer as regras de 
contratação para concurso público. “Al-
gumas artimanhas têm o claro objetivo 
de reduzir a concorrência e facilitar a 
vida de maus administradores que que-
rem aprovar e efetivar seus apaniguados. 
Temos casos em que a remuneração pre-
vista no edital era abaixo de um terço 
da remuneração verdadeira. Por esta e 
outras questões muitos deixam de parti-
cipar do pleito por conta do salário avil-
tante. Os advogados não devem deixar 
de participar”, finalizou. 

Marcos Sampaio
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Atenção especial 

Direitos humanos 

O Conselho Pleno da OAB da Bahia aprovou por unani-
midade, em sessão realizada no dia 13 de março, a criação da 
Comissão Especial dos Defensores Dativos. Proposta pelo con-
selheiro Ubirajara Ávila, a comissão tem como objetivo sistema-
tizar os procedimentos relativos à efetivação do recebimento dos 
honorários advocatícios pelos advogados dativos, nomeados 
cotidianamente por magistrados em defesa de cidadãos menos 
favorecidos.

Ávila relatou que, mesmo havendo arbitramento desses ho-
norários pelo TJ/BA, na prática, os advogados não conseguem 
receber os valores. “São milhares de advogados nessa situação, 
principalmente nas comarcas do interior. A proposta ajudará a 
seccional na busca de um convênio com a Procuradoria Geral 
do Estado e no desenvolvimento de formulários e estabeleci-
mento de um cadastro de advogados dativos, para efetivação 
do recebimento, mediante RPV (requisição de pequeno valor), 
considerando-se a natureza alimentar da verba honorária”, afir-
mou o conselheiro.

Com a finalidade de ouvir sugestões relacionadas à preser-
vação da vida dos policiais no estado, a OAB da Bahia promo-
veu em 25 de março a audiência pública “Direitos Humanos e 
Segurança Pública: quem protege o policial?”. O evento acon-
teceu no auditório da seccional e contou com a participação de 
associações e sindicatos da Polícia Militar da Bahia, Polícia Ci-
vil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal da Bahia, além 
de autoridades públicas e representantes da Defensoria Pública 
do Estado.

“Essa audiência foi resultada de pedidos das associações dos 
policiais, presentes à última audiência que fizemos sobre as mor-
tes no Cabula, e do secretário de Segurança Pública do Estado, 
Maurício Barbosa, que sugeriu a realização desse encontro em 
resposta à nota emitida pela OAB sobre a preocupação com a 
morte dos policiais. “Estamos de fato muito satisfeitos com o 
debate, pois foi a primeira vez que a segurança dos policiais foi 
discutida através da ótica dos direitos humanos. Acredito que 
esse pode ser o pontapé inicial para a construção de um diálogo 
da OAB e de outras entidades da sociedade civil em torno desse 
tema”, afirmou Luiz Viana. 

Como encaminhamento, foi sugerida a formação de uma 
subcomissão na Comissão de Direitos Humanos da OAB-BA, 
para tratar dos direitos humanos dos policiais. O pedido será 
encaminhado à comissão. A seccional também foi chamada a 
participar da criação de um grupo de trabalho voltado à monito-
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OAB-BA aprova criação de Comissão para Defensores Dativos

OAB-BA promove audiência sobre segurança de policiais

A aprovação foi comemorada pelos advogados, sobretudo 
por aqueles que militam no interior do estado. Segundo eles, 
a comissão representa a perspectiva real de que, efetivamente, 
passarão a receber os valores que lhes são devidos.

ração dos projetos de lei que tramitam na Assembleia Legisla-
tiva da Bahia sobre segurança. Foi convidada ainda a partilhar 
dos debates legislativos no Congresso Nacional, em torno de 
leis que tornem mais duras as penas para aqueles que cometem 
crimes contra policiais - sugestão que será discutida e encami-
nhada ao Conselho Federal da OAB. Por fim, foi sugerida a re-
alização de uma conferência sobre segurança pública. “Levarei 
a proposta para o governo e tentarei viabilizá-la”, finalizou o 
presidente da seccional.

Alameda das Espatódeas 71  Caminho das Árvores  Salvador Bahia +55 71 3345 2245 
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Audiência Pública sobre ação da Rondesp no bairro soteropolitano lota auditório da seccional

Um debate histórico lotou o auditó-
rio da OAB da Bahia no dia 26 de janei-
ro. Centenas de pessoas compareceram à 
audiência pública intitulada “A ação da 
Rondesp no Cabula: limites para o uso 
da força da Polícia Militar”. Na ocasião 
foram discutidas questões ligadas à ação 
da PM na Vila Moisés (Cabula) em 6 de 
fevereiro, que resultou na morte de 12 
homens e ferimentos em outros três, in-
clusive um policial militar. 

O enfrentamento de ideias marcou o 
encontro, que contou com a participação 
de autoridades públicas, representantes 
de órgãos governamentais, de movimen-
tos sociais e de associações da Polícia 
Militar da Bahia.
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caso cabUla 
A polícia ataca 
e o Estado se 

sente aliviado. O 
comandante-chefe 
da polícia passou 

por cima de todas as 
prerrogativas legais, 
através de uma fala 

desastrosa

Com momentos fervorosos, a audi-
ência foi marcada por diversas manifes-
tações da plateia e algumas interrupções. 
Enquanto membros das associações da 
PM/BA contestavam a morte de cinco 
policiais só este ano, representantes dos 
movimentos sociais e autoridades públi-
cas, em referência à tragédia no Cabula, 
abordaram temas como a desmilitariza-
ção da PM, a ausência de uma política de 
segurança pública e a necessidade de um 
debate sobre os autos de resistência.

“Foi um verdadeiro marco na história 
da OAB da Bahia. A discussão foi tensa, 
mas muito frutífera. Sobre a nossa atua-
ção, o que temos a dizer é que a OAB está 
do lado dos direitos humanos e defende 

uma política de paz. Toda vez que hou-
ver algum excesso inconstitucional, a en-
tidade vai se posicionar de forma crítica 
e contrária às arbitrariedades”, afirmou 
Luiz Viana.

Com opinião semelhante, Eduardo 
Rodrigues, vice-presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da OAB-BA, res-
saltou a importância da mobilização po-
pular na audiência. “A sociedade se ante-
cipou à ação do Estado”, disse. “O diálogo 
prevaleceu sobre a força bruta. O único 
‘gol’ marcado, aqui, foi o da democracia”, 
complementou o conselheiro seccional 
Dormingo Arjones, em referência ao de-
poimento do governador, que em entre-
vista no Carnaval, comparou a PM/BA a 
artilheiros, prestes a “marcar um gol”. 

“A polícia ataca e o Estado se sente 
aliviado. O comandante-chefe da polícia 
passou por cima de todas as prerrogativas 
legais, através de uma fala desastrosa” cri-
ticou Vilma Reis, presidente do Conselho 
de Desenvolvimento da Comunidade Ne-
gra do Estado da Bahia (CDCN).

Para Samuel Vida, professor de 
Direito da Universidade Federal da 
Bahia, os números da violência podem 
ser comparados a “índices de guerra”. 
“Precisamos discutir questões ligadas 
à segurança pública, como a desmilita-
rização da polícia e melhorias das con-
dições de trabalho da própria PM. Ape-
sar dessa tensão racial, o que vejo são 
policiais que, fora do trabalho, também 
podem tornar-se vítimas da violência 
direcionada a negros”, ressaltou.

Em contrapartida, representantes das 
associações da PM/BA tentaram afastar 
as acusações de uma suposta guerra en-
tre polícia e sociedade civil. “Também 
fazemos parte da sociedade. Fomos con-
vocados após recebermos uma ligação 
dando conta de que 40 homens armados 
estavam prontos para assaltar um banco. 
Foram 12 policiais, apenas, contra 40 
homens. Queremos, sim, apuração, mas 
que ela seja feita através de um processo 
imparcial, em que os policiais não sejam 
execrados”, afirmou o soldado Santa Rita, 
diretor administrativo da Associação dos 
Policiais e Bombeiros da Bahia (Aspra).

Desdobramentos
Representando o governador Rui 

Costa, o secretário Geraldo Reis argu-
mentou que o “caso específico do Cabula 
será investigado pelo Estado” e revelou 
o agendamento de uma reunião entre 
os movimentos sociais e o governador. 
”Além disso, queremos propor a criação 
de um Fórum de Diálogo, com a partici-
pação de várias entidades, para discutir a 
segurança pública”, afirmou.

Ministério Público e Defensoria Pú-
blica também demonstraram interesse 
nesse diálogo, inclusive com a criação de 
organismos internos para acompanhar 
os desdobramentos do caso. “Um grupo 
de cinco promotores do Controle Exter-
no da Atividade Policial vai acompanhar 
as perícias e fazer a reconstituição dos 

Sobre a nossa 
atuação, o que 
temos a dizer 
é que a OAB 
está do lado 
dos direitos 
humanos e 

defende uma 
política de paz.

Luiz Viana Queiroz 

Vilma Reis

crimes”, destacou o promotor Raimun-
do Nonato. “Nos colocamos à disposição 
para todos que queiram apurar o caso, 
inclusive as famílias das vítimas”, ressal-
tou a representante da Defensoria Públi-
ca, Bianca Sampaio.

Além de confirmar sua participação 
na reunião com o governador, Luiz Via-
na comprometeu-se a realizar duas novas 
audiências sobre o tema, uma delas já re-
alizada, a pedido das associações da PM/
BA (leia mais na página 46) para discutir 
a morte dos cinco policiais. Além disso, 
o presidente confirmou a criação de duas 
novas comissões na seccional baiana: a 
Comissão Nacional da Verdade sobre a 
Escravidão Negra, já existente no Conse-
lho Federal, e outra, voltada à apuração 
do caso no Cabula. 
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lUaU JUrídico anima Jovem advocacia em Porto seGUro Folia advocatícia Fé e emoção 
Com a presença de advogados e conselheiros de diversos estados, o Luau Jurídico encerrou o último dia de ativi-

dades da I Conferência Nacional do Jovem Advogado, realizada entre 19 e 21 de março, em Porto Seguro. O evento 
aconteceu no Complexo de Lazer Axé Moi e contou com a animação e repertório da banda Batifun.

Em ato de fé e respeito à diversidade religiosa, de-
zenas de advogados, diretores e conselheiros da OAB 
da Bahia participaram do tradicional cortejo da Lava-
gem do Bonfim, em 15 de janeiro.  Com a “Voz Cons-
titucional do Cidadão” estampada na camisa, o cortejo 
da OAB-BA deu início à caminhada por volta das 9h. 
Acompanhado por hinos religiosos e clássicos da músi-
ca baiana, ao som da charanga, o grupo confirmou o fa-
moso dito popular de “quem tem fé vai a pé” e esbanjou 
energia nos oito quilômetros de trajeto. Nas ruas por 
onde passaram, os advogados não só levaram demons-
trações de emoção e fé, como também levantaram im-
portantes bandeiras da classe, como a luta por hono-
rários dignos, pela defesa das prerrogativas, combate à 
corrupção, reforma política e democrática e defesa das 
liberdades e direitos humanos.

Tuca Fernandes não poupou esforços para animar o 
Bloco dos Advogados no encerramento da I Conferên-
cia dos Jovens Advogados em Porto Seguro. E conse-
guiu! Não faltou alegria atrás do trio elétrico na famosa 
Passarela do Álcool.
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Cursos da Esa-Ba têm aprovação dE 99,29% dos advogados, diz pEsquisa

Esa-Ba lança Cursos soBrE novo CpC na Capital E no intErior

Uma pesquisa aplicada pela Escola Superior de Advoca-
cia Orlando Gomes (ESA-BA), da OAB da Bahia, com 1.967 
advogados de Salvador aponta que 99,2% dos entrevistados 
aprovam os novos conteúdos oferecidos nos cursos da escola, 
enquanto 99,29% aprovam a gestão da escola. A pesquisa foi 
realizada nas Salas dos Advogados da OAB-BA na capital en-
tre os meses de abril e maio de 2015.

Quando perguntados sobre como avaliam a criação dos 
novos cursos da ESA-BA voltados para a advocacia jovem, 
como os de ‘Iniciação para Jovens Advogados’ e ‘Gestão de Es-
critórios de Advocacia’ 51,75% dos advogados entrevistados 
responderam “ótima”; 42,3% disseram que foi “boa” e 5,19% 
a classificaram como “regular”. Escolheram a opção “ruim” 
0,56% dos entrevistados e 0,2% disseram que é “péssima”.

A gestão da ESA-BA também foi muito bem avaliada na 
pesquisa, sendo classificada como “ótima” por 32,13% dos 
entrevistados; como “boa” por 57,4%; e como “regular” por 
9,76%; enquanto 0,41% disseram que a gestão é “ruim” e 
“0,31%” que é “péssima”.

Os resultados da pesquisa superaram levantamento seme-
lhante realizado nos dias 19 e 20 de março de 2015, em Porto 
Seguro, durante a I Conferência Nacional do Jovem Advoga-
do, que apontou que 91,35% dos jovens advogados baianos 
aprovam o conteúdo oferecido nos cursos da escola, enquanto 
87,98% aprovam a gestão da ESA-BA.

A OAB da Bahia, por meio da Escola Superior de Advoca-
cia Orlando Gomes (ESA-BA), iniciou um extenso e completo 
programa de cursos sobre o novo Código de Processo Civil, 
sancionado pela presidente da República, Dilma Rousseff, no 
último dia 16 de março. Os cursos, nas modalidades presencial 
e telepresencial, serão ministrados em Salvador e nas 32 subse-
ções da OAB-BA no interior do estado. A programação com-
pleta foi apresentada durante o Seminário Baiano sobre o Novo 
CPC, promovido pela Seccional no dia 6 de maio no auditório 
Mundo Plaza, na Av. Tancredo Neves.

O seminário contou com palestras de Antonio Adonias, 
Bernardo Lima, Fredie Didier, Rafael Alexandria e Tarsis Cer-
queira e encerramento do presidente da OAB-BA, Luiz Viana. 
Devido ao grande número de inscritos, mais de 400, e à grande 
lista de espera que superou a capacidade do auditório, o semi-
nário foi transmitido pela internet para todo o país.

Nos cursos, que iniciaram em maio, com coordenação de 
Bernardo Lima, foram abordados todos os principais pontos do 
novo CPC. Foi distribuído material de apoio e um volume do 
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CAAB visita
SUBSEÇÕES DA OAB-BA

A 
Caixa de Assistência dos Ad-
vogados do Estado da Bahia 
está mais uma vez engajada 
na interiorização dos seus 

serviços. Em setembro de 2014, a 
instituição lançou o projeto “CAAB na 
sua Subseção”. A ação é inovadora, já 
que os benefícios e atendimentos da 
CAAB ficavam, muitas vezes, restri-
tos à capital. O objetivo desta ação é 
atender toda a classe advocatícia da 
Bahia de forma igualitária.  

Com uma ampla agenda de visitas, 
a equipe CAAB viaja semanalmente 
para diferentes regiões do estado. 
São três dias de ação em cada cida-
de, com profissionais qualificados e 
contratados para atender a classe. 
A programação conta com serviços 
gratuitos de cuidado com a saúde, 
tais como: médico clínico, acupuntu-
ra auricular, massoterapia, exames 
laboratoriais, orientação nutricional 
e serviços de enfermagem (aferição 
de pressão arterial, teste de glicemia 
capilar). 

Além das consultas e exames, a CAAB 
também promove a tradicional cami-
nhada do advogado, que se consolida 
como uma atividade de integração, 

CAAB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DA BAHIA

direcionada aos advogados e seus 
familiares. Ao final da atividade, os 
participantes sempre são recepciona-
dos com um café da manhã, profis-
sionais de saúde e massoterapia.

As cidades de Vitória da Conquista, 
Brumado, Feira de Santana, Alagoi-
nhas, Serrinha, Paulo Afonso, Bar-
reiras, Porto Seguro e Santo Antônio 
de Jesus já foram contempladas pelo 
projeto. Para acompanhamento das 
próximas cidades a serem visitadas 
e mais informações sobre o projeto,  
acesse: www.caab.org.br

     A ATUAL GESTÃO TEM O 

COMPROMISSO DE ATENDER TODOS 

OS ADVOGADOS DE FORMA IGUALI-

TÁRIA. IDEALIZAMOS ESTE PROJETO, 

PARA OBTERMOS UMA MAIOR PRO-

XIMIDADE COM OS COLEGAS DO INTE-

RIOR. ESTAMOS OFERECENDO SERVI-

ÇOS DE QUALIDADE EM DIFERENTES 

REGIÕES DO ESTADO, E A NOSSA IN-

TENÇÃO É AMPLIAR AINDA MAIS”.

Dr. José Nélis de Araújo
PRESIDENTE DA CAAB

BARREIRAS

PAULO AFONSO

PORTO SEGURO

SERRINHA

do ADVOGADO
A voz e a vez
do ADVOGADO
A voz e a vez

Mais informações:
 (71) 3327-8777

/caab.noticias

Um canal de comunicação direto entre os advogados e a CAAB.

Acesse: www.caab.org.br
E participe!

O diretor-geral da ESA-BA, Luiz Augusto Coutinho, co-
memorou o resultado. “Essa pesquisa mostra que estamos no 
caminho certo, oferecendo conteúdos que agradam aos advo-
gados, especialmente à advocacia  jovem e projetos específicos 
para o segmento, como os cursos de Iniciação para Jovens Ad-
vogados e Gestão de Escritórios de Advocacia”, afirmou. Cou-
tinho também agradeceu à Diretoria da OAB-BA pelo apoio, 
“em especial ao presidente Luiz Viana, por fornecer os meios 
para o sucesso desta administração”.

Para o presidente da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, 
“o resultado é o prêmio para uma gestão que coloca o advoga-
do em primeiro lugar e que vem tratando a advocacia jovem 
com a atenção que ela merece”.

Código de Processo Civil aos participantes que não o retiraram 
nas Salas dos Advogados da OAB-BA. A Caravana do Novo 
CPC vai levar os cursos às 32 subseções da OAB no estado.

Em Salvador, seguem o seguinte cronograma: Fase Postu-
latória do Procedimento Ordinário, com Frederico Koehler 
(Recife-PE), dias 15 e 16/05; Execução, com Suzana Cremasco 
(Belo Horizonte-MG), 29 e 30/05; Decisão Judicial e Coisa Jul-
gada, com Bernardo Lima (Salvador-BA), 12 e 13/06; Preceden-
tes, com Jaldemiro Athaíde Rodrigues (João Pessoa-PB), 26 e 
27/06; Recursos e Ação Rescisória, com Rodrigo Klippel (Vitó-
ria-ES), 10 e 11/07; Direito Probatório no NCPC, com Eduardo 
José da Fonseca Costa (Ribeirão Preto-SP), 17 e 18/07; Juizados 
e procedimentos especiais, com Rodrigo Mazzei (Vitória-ES), 
07 e 08/08; Tutelas provisórias, com Roberto Campos (Recife-
-PE), 21 e 22/08; Processos nos Tribunais e IRDR e IAC, com 
Henrique Mouta (Belém-PA), 11 e 12/09; Impactos do NCPC 
no Processo do Trabalho nos dias 18 e 19/09 e com professor 
ainda a confirmar. 

Informações pelos telefones 71 3322-0579/3765.
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Para ler

Para saborear

Para ouvir Para assistir

“No romance monumental “A Festa 
do Bode”, o peruano Mario Vargas Llosa, 
prêmio Nobel de Literatura, traça um re-
trato da ditadura do general Rafael Tru-
jillo, que governou a República Domini-
cana durante três décadas (1930-1961). 
Embora situado nesse espaço-tempo, é 
um relato de cariz universal sobre o po-
der absoluto e suas profundas mazelas. 
Trata-se de leitura recomendadíssima no 
presente e conturbado momento da vida 
político-social brasileira, em que algu-
mas vozes começam a se elevar em apo-
logia à ‘intervenção militar’ no governo 
da república. Quem não conhece o pas-
sado pode estar condenado a repeti-lo”.  

“Gosto muito do restaurante Casa Lisboa, no Jar-
dim Apipema, em Salvador. Além de ter um ambien-
te agradável - com meia luz e o fado português como 
música de fundo -, oferece pratos típicos daquele país. 
Recomendo Carré de Carneiro e Bacalhau ao forno, 
que são muito bons. Mas acrescento também uma in-
dicação aqui de Itabuna, o Emporium Bahia, excelen-
te restaurante e com diversos tipos de vinho. Fica no 
bairro Jardim Vitória”. 

“Recomendo o trabalho de um artista 
que construiu a sua trajetória como um 
incansável divulgador do que há de mais 
genuíno na cultura musical do Brasil. 
Dércio Marques, mineiro de Uberaba, é 
considerado por Elomar Figueira de Melo 
como o seu maior e mais eloquente intér-
prete, além de violeiro, cantador e com-
positor, verdadeiro menestrel. O músico 
lançou em 1983 o disco Fulejo, no qual, 
inspirando-se nas congadas de Minas, 
brinda-nos com lindas poesias que, em 
forma de música, revelam parte da mul-
tiplicidade que nos compõe. Tenho predi-
leção pela música “Certeza Enluarada”, na 
qual divide parceria com o poeta também 
mineiro Gildes Bezerra, com um belíssi-
mo arranjo de viola, introduzindo-a com 
poeminha contundente e profundo do 
mesmo poeta, ‘Diário X’”.

“Um bom filme para ser visto neste 
mês é Grandes Olhos (Big Eyes), com di-
reção de Tim Burton e roteiro de Larry 
Karaszewski e Scott Atexander. O dra-
ma é baseado na história real da pinto-
ra Margaret Keane, a artista dos anos 50 
que mais obteve lucro com suas obras. 
Ela retratava lindas crianças de olhos 
enormes e misteriosos. A vida dessa ar-
tista foi norteada pela busca de reconhe-
cimento profissional, tendo lutado con-
tra o próprio marido em um processo 
judicial a fim de recuperar a verdadeira 
autoria das obras. Ela contribuiu com as 
causas feministas e merece toda nossa 
admiração”.

Dr. Rafael Santana

Dr. Edmilton Carneiro

Dra. Andréa MarquesDra. Vânia Reis
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Ligue agora e deixe a Qualicorp oferecer o melhor plano para você.

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

www.qualicorpdoseulado.com.br

Quando você precisa
de um plano que une 
qualidade e melhor preço,1

a Qualicorp 
está do seu lado.

Advogado: só a Qualicorp oferece 

o plano de saúde do jeito que você precisa, 

em condições especiais. São inúmeras opções 

com o melhor da medicina para você escolher 

uma que atenda às suas necessidades.

Somos líder de mercado e administramos 

os planos de milhões de brasileiros. Temos parceria 

com a CAAB e mais de 500 entidades de classe

e utilizamos a força dessa coletividade para negociar

preços mais baixos para você.

Opção, qualidade 

e credibilidade.

1Preços e condições obti dos pela negociação coleti va da Qualicorp com as operadoras de saúde parceiras. 2R$ 143,08 – Plano Promix (registro na ANS  
nº 468.841/13-4), da Promédica, faixa etária até 18 anos e acomodação coleti va (tabela de janeiro/2014 – BA). A área de abrangência deste plano restringe-se 
a um grupo de municípios do Estado da Bahia (Salvador, Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila e Simões Filho). 

Planos de saúde coleti vos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência 
das respecti vas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respecti vas operadoras de saúde, respeitadas as disposições 
contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Junho/2015.

144(valor mensal por pessoa)2
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