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A revista OAB BAHIA está de cara nova. Aliás, 
renovada, repaginada, gráfica e visualmente, 
trazendo um novo conceito de conteúdo. 
Diversificado, com matérias leves e de 
compor tamento. Sem deixar, claro, de priorizar 
as notícias relevantes das atividades da Ordem.  
Nesta edição, o principal assunto de capa é “A 
Bahia do Futuro”, com depoimentos de advogados 
baianos que falam do presente e dizem como 
pensam o futuro da Boa Terra. 

A OAB-BA par ticipou, em Brasília, de homenagens 
aos 80 anos de criação da Ordem, cuja entrevista 
exclusiva do Presidente do Conselho Federal, 
Ophir Cavalcante, é outro destaque desta edição. 
As Subseções também terão novidades em 2011, 
com a realização dos cursos telepresenciais, que 
pretendem levar conhecimento e aper feiçoamento 
jurídico aos advogados do interior do Estado. E 
ainda: a visita do Conselheiro do CNJ, Jef ferson 
Kravchychyn, juntamente com a Diretoria da 
Seccional, à Presidente do TJBa Desembargadora 
Telma Brito, reabrindo o debate sobre os 
problemas que afligem o Judiciário baiano.

Agora as novidades. As novas secções da revista 
querem surpreender os nossos leitores. O “Espaço 
Gourmet” apresenta os dotes culinários dos 
advogados. A coluna Tempo Livre relata momentos 
de lazer nas horas livres longe dos escritórios e 
das tribunas. O espaço Fala Doutor fica melhor e 
ouve críticas de advogados que frequentam as 
Varas Cíveis da capital e do interior.

Bem, neste ano de muitas conquistas para a 
Seccional, nada como uma nova Revista OAB 
Notícias. Agora é desejar um 2011 repleto de 
novas realizações, inclusive a realização do sonho 
de construção da nova sede.

Bom Ano Novo! Boa leitura!    
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Até o início de 2011, pelo menos 10 
Subseções disponibilizarão cursos tele-
presenciais em suas Comarcas. Já estão 
instaladas as antenas para receber o si-
nal das aulas nas cidades de Barreiras, 
Guanambi, Ilhéus, Itaberaba, Itapetinga, 
Jequié, Juazeiro, Por to Seguro, Teixeira 
de Freitas e Vitória da Conquista.

O Programa de Eventos Telepresen-
ciais (PET) da OAB-BA, iniciativa em par-
ceria com o Conselho Federal, a ENA - 
Escola Nacional de Advocacia e a AASP 
- Associação dos Advogados de São 
Paulo, vai transmitir mensalmente, via 
satélite, cursos, palestras, conferências, 
congressos e painéis, com o objetivo de 
incrementar a formação técnico-jurídica 
de advogados e estagiários inscritos 
nas Subsecções. Os eventos terão a du-
ração mínima de até 20 horas por mês, 
e tratarão de temas relevantes e atuais 
para o exercício da advocacia. 

O PET será coordenado pelo Diretor-
-Secretário da ESAD, Ricardo Maurício 
Freire Soares, que deverá elaborar o pla-
nejamento pedagógico e o respectivo 
cronograma de atividades, em conjunto 
com a Diretoria da Seccional, a ENA e 
a AASP. “Queremos democratizar o co-
nhecimento jurídico e ampliar o acesso 
aos advogados do interior da Bahia à 
iniciativa da OAB-BA de formação conti-
nuada”, explicou o coordenador. 

O objetivo é iniciar os cursos nos pri-
meiros meses de 2011. Para fevereiro, já 
está previsto o curso “Atualidades em 
direito material e processual do traba-
lho” e para março, “O novo código de 
processo civil”. Novos cursos devem ser 
organizados ao longo dos meses. 

As 10 Subseções 
pioneiras
A expectativa é alta! Os Presidentes 
das Subseções pioneiras falam sobre a 
iniciativa da OAB-BA:

Subseções 
disponibilizam cursos 

telepresenciais em 2011

           VITÓRIA DA
           CONQUISTA 

Presidente:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR 

“A expectativa é muito grande 
por ser uma revindicação antiga. 
É necessário que haja uma forma 
mais acessível para os advogados se 
atualizarem sobre as novas questões 
do direito. Auxilia também  aqueles que 
não tem opor tunidade de fazer cursos 
de pós-graduação ou, até mesmo, 
especialização a terem maior instrução 
sobre as novidades da advocacia”.

              BARREIRAS

Presidente:
CÁSSIO SANTOS MACHADO 

“A implementação dos cursos 
telepresenciais dá opor tunidade 
ao advogado do interior de se 
atualizar sobre os temas jurídicos 
que estão em debate no mundo 
contemporâneo, além de ser acessível, 
economicamente”. 

              GUANAMBI
 

Presidente:
MARCO ANTONIO JUNGER 

“A carência desse tipo de evento no 
interior é grande, estamos a 800km da 
capital e reconhecemos a dificuldade 
de deslocamento dos professores, além 
do alto custo, e esse novo formato veio 
para suprir nossas necessidades.Essa 
é uma iniciativa louvável do Presidente 
do Conselho Seccional, até porque está 
cumprindo um compromisso firmado na 
época de campanha”.

              ITAPETINGA 

Presidente:
FABRICIO MOREIRA SANTOS 

“Para nós, advogados do interior, 
o curso é uma excelente ferramenta 
de trabalho. Não temos tanto acesso 
a palestras, seminários e congressos. 
Acredito que os cursos telepresenciais 
venham para solucionar esta 
deficiência”. 

              ITABERABA 

Presidente:
ETIENNE COSTA MAGALHÃES 

“Este é o sonho concretizado dos 
advogados da Chapada Diamantina. 
Desde a primeiro cogitação sobre 
a implementação destes cursos 
estivemos junto à Seccional, 
par ticipando do processo. Para a 
Subseção de Itaberaba foi uma luta 
que durou quatro anos e agora fomos 
presenteados, por isso a expectativa é 
a melhor possível. Esperamos que com 
as aulas os advogados da Chapada 
possam se manter atualizados em 
igualdade de condição com os 
advogados da capital”. 

                                                                    JEQUIÉ  

Presidente:
AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR

“A advocacia de Jequié aguarda anciosamente o início dos cursos 
telepresenciais, por ser uma ferramenta indispensável para a reciclagem dos 
profissionais do interior. Foi uma presente para nós, pois qualquer evento que 
fazemos significa gasto e com a implementação destes cursos o acesso se 
torna mais fácil e ainda podemos interagir atraves da sugestão de temas”.

                 JUAZEIRO 

Presidente:
ARTUR CARLOS FILHO 

“O curso telepresencial é o grande 
feito do momento. Até agora, eu 
considero o feito mais impor tante desta 
administração, pois o maior problema 
do advogado do interior é a defazagem 
quanto a atualização do conhecimento 
por termos dificuldade de nos 
deslocar. Agora a OAB está levando 
o conhecimento para o local onde os 
advogados exercem. Isso é uma coisa 
que sempre sonhei”.

         PORTO SEGURO 

Presidente:
AMILCAR FRANCA PINTO

 
“A expectativa para receber os 

cursos é muito grande. Já estamos com 
duas salas com ar condicionado e TV 
42 polegadas, à espera do início dos 
cursos. A expectativa entre os colegas 
é muito grande,  além da curiosidade e 
pedidos sobre qual o primeiro tema a 
ser abordado. As maiores solicitações 
são pelos cursos de processo civil e 
direito do trabalho”.

           TEIXEIRA DE
           FREITAS 

Presidente:
LUCIANO MINEIRO FALCÃO 

“A expectativa para o início dos 
cursos telepresenciais é muito grande. 
Entedemos que é uma forma de 
atualização do profissional que milita 
no interior. Aqui em Teixeira de Freitas, 
por exemplos, estamos à 815km da 
capital da Bahia, o que dificulta o 
nosso acesso a informação. Essa 
iniciativa é bastante proveitosa e veio 
para solucionar um grande problema 
que enfrentamos. É um presente que a 
Seccional está nos dando.”

                     ILHÉUS

Presidente:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO 

“Os cursos são de suma 
impor tância, pois facilitam o acesso 
do advogado às  renovações que 
permeiam o meio jurídico. Tanto pelo 
custo quanto pela facilidade, o acesso 
aos cursos telepresenciais só vem 
ajudar o exercício da advocacia”.

OAB
NOTÍCIAS
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As Caixas de Assistência dos 
Advogados são uma grande con-
quista para a classe, criadas a par-
tir de 1942 em todo o país com o 
objetivo de prestar assistência ao 
advogado. A CAAB é a casa do 
advogado baiano, fundada há mais 
de 65 anos, e busca direcionar to-
dos os seus esforços para oferecer 
mais assistência e benefícios.

Segundo o Presidente da CAAB, 
David Belas, é preciso direcionar 
essa assistência, com toda a for-
ça, para aqueles advogados que, 
depois de contribuírem por muitos 
anos com o pagamento das suas 
anuidades para a OAB, da qual é 
destinado percentual para a Caixa 
de Assistência, por motivos diver-
sos, se vêem impossibilitados de 
continuarem com a atividade pro-
fissional, muitas vezes vivendo em 

A CAAB, a casa do advogado 
baiano, se mobiliza para prestar 
o melhor serviço de assistência à 
classe, oferecendo novos benefícios 
para os advogados e suas famílias.

Dr. David Bellas 
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Para aumentar a abrangência do atendimento da CAAB, a partir do mês de 

dezembro de 2010 serão formadas equipes para realizar visitas itinerantes à cada 
uma das 31 Sub-Secções da OAB, ampliando efetivamente seus serviços para o 
atendimento, também, dos advogados residentes no interior do estado.

A Diretoria da CAAB estuda também o melhor modelo de previdência privada 
complementar (OAB-PREV), a partir de uma análise comparativa apresentada por 
Flávio Ferrari, Vice-Presidente da CAAB, possibilitando em breve o lançamento da 
previdência na Bahia. Além disso, a administração do Edifício João Mangabeira 
será supervisionada por Maria Célia Neto, Secretária Geral da CAAB, com vistas ao 
melhor atendimento do advogado.

CAAB: a Casa do 
Advogado Baiano

SERVIçOS

ESPAÇO
CAAB

lastimável situação de miséria, sem 
as assistências social, pecuniária 
e de saúde que lhe deveriam estar 
sendo prestadas pela entidade as-
sistencial para a qual sempre con-
tribuiu.

Essa preocupação fez que a Di-
retoria atual redigisse o novo Regi-
mento interno da CAAB, aprovado 
pelo Conselho Pleno da OAB-BA 
na sessão de 25 de fevereiro des-
te ano, prevendo seis benefícios 
assistenciais diretos (Auxílio Pecu-
niário, Auxílio Pecúlio, Auxílio Na-
talidade, Auxílio Adoção e o Auxílio 
Extraordinário), para cuja concessão 
será sempre considerada a incapa-
cidade laborativa do requerente, a 
sua situação social, familiar e finan-
ceira, além de suas reais necessi-
dades, em processo devidamente 
documentado.

OAB
NOTÍCIAS

A Seccional baiana da OAB deu 
prosseguimento, nos meses de outubro 
e novembro, às solenidades de entrega 
de Carteiras. Ao todo, nesses dois me-
ses foram entregues 280 a novos advo-
gados e 186 para estagiários. 

No dia 23/11, foram 87 novos profis-
sionais do Direito que receberam suas 
credenciais para o exercício de suas 
atividades, no auditório da entidade. Na 
oportunidade, o padrinho da turma, o 
advogado e professor Antonio Adonias, 
exortou os novos colegas a experimentar 
a Advocacia e se deixar apaixonar pela 
profissão. “Ao longo da carreira, vocês 
encontrarão muitos obstáculos e vão su-
perar muitos problemas, mas é uma via-
gem apaixonante e eu espero que vocês 
a comecem hoje e exerçam a profissão 
de maneira plena”, completou. 

No dia 10/11, outra solenidade de en-
trega de mais 99 Carteiras. A paraninfa 
da turma, Dra. Eliasibe Simões, Presiden-
te da Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente da OAB-BA, agradeceu 
a honra de estar falando aos novos ad-
vogados, entre eles sua filha. Destacou 
a sua paixão pela profissão e a impor-
tância do advogado para a sociedade. 
“Onde está o Direito e a Justiça, ali está 
o advogado”, filosofou. 

Foi inaugurada, dia 12/11, a Sala de 
apoio aos advogados na Justiça Fe-
deral de Itabuna. A solenidade contou 
com a presença do Presidente da Sub-
seção de Itabuna, Andirlei Nascimento, 
da Vice-presidente, Jurema Barreto, do 
Diretor Tesoureiro, Aryovaldo Barbosa, 
do Conselheiro Carlson Lemos Xavier, 
da Juíza Diretora da Vara Federal Ma-
ízia, Seal Pamponet, e demais autori-
dades, juristas e advogados da região. 
A sala tem por objetivo ser um espaço 
de interação e apoio aos advogados e 
procuradores no exercício de suas ati-
vidades. 

A necessidade de atuação pró-
-ativa em questões relevantes ao bom 
exercício da advocacia no estado, 
levou a OAB-BA a criar a Comissão 
Especial de Relações Institucionais. 
O principal objetivo é manter perma-
nentemente contatos e diálogos com 
os Poderes Judiciário, Executivo e Le-
gislativo, assim como com o Ministério 
Público e ainda com as entidades de 
Representação dos Servidores do Ju-
diciário Federal e Estadual, na busca 
de soluções para a melhor prestação 
de serviços aos jurisdicionados, efeti-
vação dos atos judiciais e o pleno res-
peito às prerrogativas profissionais do 
advogado.

Para presidir a Comissão, foi no-
meado o Conselheiro Seccional Sylvio 
Garcez e como membros os advoga-
dos Cláudia Maria de Amorim Viana, 
Francisco Fontes Hupsel, Sylvio Qua-
dros Merces, Francisco Ber tino Bezerra 
de Carvalho e Rafael de Medeiros Cha-
ves Mattos. 

Itabuna inaugura 
sala de advogados na 
Justiça Federal 

Comissão Especial de 
Relações Institucionais 

Excesso de faculdades
A Seccional fez, dia 5/10, a primeira 
solenidade de outubro, com entrega 
de mais 94 Carteiras a novos 
advogados. O padrinho da turma, 
o advogado e professor Vitor Lins 
de Moraes, convocou os novos 
colegas a refletirem sobre a profissão 
e a situação do Direito na Bahia. 
Para ele, o cenário atual apresenta 
quatro questões principais: o alto 
número de faculdades de Direito 
no estado, muitas apresentando 
cursos de qualidade duvidosa; a falta 
de reconhecimento da sociedade 
do papel do advogado; a atual 
conjuntura, policial e midiática; e por 
fim a falta de qualidade do Poder 
Judiciário baiano. 

Novos estagiários 
A Seccional também entregou, em 
3/11, mais 87 Carteiras da OAB-BA a 
estagiários. O jovem advogado Leonardo 
Campos, paraninfo da turma, falou 
sobre Democracia e a eleição de Dilma 
Rousseff. No dia 24/11, foi a vez de 99 
estagiários receberem suas carteiras da 
OAB-BA. O paraninfo foi o advogado 
Taurino Araújo, que contou sobre o início 
de sua carreira profissional.

mais 280 Carteiras a novos advogados
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“A Bahia tem um jeito que nenhuma 
terra tem”. As palavras de Caymmi re-
sumem o que há de melhor no estado. 
Poucos locais podem se vangloriar de 
ter praias e rios, cachoeiras e chapadas, 
cidades frias que permitem o aconche-
go de uma cober ta quentinha e regiões 
litorâneas que possibilitam o proveito 
máximo do sol e do calor. E toda essa 
exuberância natural se personifica na 
gente daqui, com sua cultura, alegria, 
fé e devoção que fazem da Bahia um 
local singular e, par ticularmente, agra-
dável aos olhos dos turistas. 

Entretanto, alguns dados são alar-
mantes e fazem o baiano se preocupar 
com o futuro do estado e com o que 
ele oferecerá às próximas gerações. 
Questões como segurança, infraestru-
tura urbana, economia e desenvolvi-
mento social devem estar no centro dos 
debates de todos os setores da socie-

Bahia
Veja o que os advogados baianos têm a dizer sobre o presente e o 

futuro de pontos importantes para o desenvolvimento do estado

dade. Segundo o advogado e conse-
lheiro da OAB Maurício Dantas Góes e 
Góes, mestre em Direito, professor da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
e que atua na área de Direito Empre-
sarial, discutir esses temas é essencial 
para a promoção, o planejamento e o 
crescimento seguro do estado.

Os grandes eventos que vão acon-
tecer no Brasil pelos próximos anos, 
como a Copa do Mundo, em 2014, e os 
Jogos Olímpicos, que o Rio de Janeiro 
irá sediar em 2016, vão atrair os olhares 
do planeta para nosso País e, conse-
quentemente, representar opor tunida-
des de investimentos em todos os se-
tores bem como a realização de obras 
que vão melhorar a qualidade de vida 
da população. “Por isso, temos que es-
tar preparados e discutindo esses as-
suntos sempre, senão a gente acaba 
se atrasando”, aler ta Dr. Maurício.

Dr. Maurício Góes e Góes

CAPA

 perspectivas para 
o amanhã
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Cust, nistiis aut ut

Economia aquecida 

Segundo pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a Bahia recuou da sexta para a sé-
tima posição no ranking dos estados 
brasileiros que mais avançam econo-
micamente. Outro dado negativo é 
a queda na arrecadação do ICMS, o 
Imposto sobre Mercadoria e Circula-
ção de Serviços. Esse estudo, realiza-
do pelo Instituto dos Auditores Fiscais 
da Bahia (IAF), aponta que, entre 2006 
e 2009, a arrecadação cresceu 17,8%. 
Valor baixo se comparado às econo-
mias de Pernambuco, por exemplo, 
outro estado da Região Nordeste, que 
arrecadou 41,6% nesse mesmo perí-
odo. É chamando a atenção para o 
resultado dessas pesquisas que Dr. 
Maurício indica o que, em sua opinião, 
são os maiores entraves para o cres-
cimento econômico do estado: a carga 
tributária e os problemas na infraes-
trutura. 

“Não temos escoamento da produ-
ção por ferrovias; as hidrovias, pode-
riam estar melhor desenvolvidas com 
o São Francisco, mas são precárias; as 
principais rodovias, as BRs 101 e 116, 
precisam ser duplicadas. Além de tudo 

Dr. Humberto Valverde

isso, ainda temos um aeropor to que é 
utilizado acima da sua capacidade”, 
relata Dr. Maurício.

Segundo Dr. Maurício, a solução 
desses entraves cabe, primordialmen-
te, ao governo. Mas outros setores 
também podem colaborar. Novos in-
vestimentos locais, como os empreen-
dimentos imobiliários e a construção 
de novos shopping centers na cidade 
estão aí para provar a confiança do 
empresariado local na região. O ad-
vogado destaca que o estado tem po-
tencial para o crescimento. O segredo 
para que isso aconteça é continuar e 
potencializar o trabalho de identifica-
ção dos problemas, o que vai tornar 
possíveis as soluções. 

Mobilidade urbana

Segundo o Depar tamento Estadual 
de Trânsito (Detran), mais de dois mi-
lhões de carros circulam na Bahia. Só 
em Salvador são mais de 600 mil au-
tomóveis, 70 mil motocicletas e 2.400 
ônibus. E a tendência é que essa frota 
continue crescendo. “Salvador tem um 
dos piores índices de mobilidade urba-
na se comparado com as 21 maiores 
capitais do País. Temos a promessa de 

Capa
BAhIA DO FuTuRO

Dr. Emersom Mangabeira

um metrô que terá, inicialmente, seis 
quilômetros e não resolverá nossos 
problemas”, aler ta o advogado tra-
balhista e conselheiro da Associação 
Baiana de Advogados Trabalhistas 
(Abat) Emerson Mangabeira.

Assim como Dr. Maurício, ele apon-
ta para as deficiências nos meios de 
escoamento da produção e nas vias 
de entrada e saída do estado. Ele con-
ta, por exemplo, o caso da BR-324, ro-
dovia que liga Salvador a sua região 
metropolitana. “Apesar da recente pri-
vatização do trecho Feira-Salvador, a 
BR-324 não supor ta mais o número de 
veículos que trafegam em suas duas 
pistas”, constata. Como possível solu-
ção ou abrandamento do problema, o 
advogado sugere a construção de, ao 
menos, uma via de cada lado da es-
trada nesse trecho em que o fluxo de 
veículos é mais intenso.

Na opinião de Dr. Emerson, é preci-
so focar nos pontos em que a necessi-
dade de investimentos é mais urgente, 
como a mobilidade urbana, a infraes-
trutura dos por tos, aeropor tos e das 
estradas e no sistema de esgotamento 
sanitário. Essas mudanças irão refletir 

diretamente no dia a dia das pessoas, 
proporcionando maior qualidade de 
vida. “Moro em Salvador e considero 
que está cada vez mais difícil habitar 
nesta cidade, com um trânsito caótico, 
um crescimento desordenado e sem 
que haja preservação das poucas áre-
as verdes que ainda existem”, justifica 
Dr. Mangabeira.

Turismo náutico

Todos os anos, mais de cinco mil 
velejadores passam pela costa brasi-
leira. Entretanto, a maioria não para no 
País. São pessoas de classe média, 
com boa formação cultural e acadê-
mica e que resolveu cruzar o mundo 
pelas águas. Quem conta é o advo-
gado especialista em Direito Civil com 
foco em Direito Empresarial e velejador 
nas horas vagas, Humber to Valverde. 
O exemplo ilustra o que, para o Dr. 
Valverde, é uma das áreas do turismo 
menos exploradas na Bahia: o turismo 
náutico.

Reconhecida por seus pontos tu-
rísticos tradicionais e pelas belezas 
naturais, a Bahia é um dos principais 

destinos do Brasil, tanto para os estran-
geiros quanto para a população de ou-
tros estados. No entanto, o maior litoral 
do Brasil pouco aproveita seu potencial 
para o turismo náutico. “Nem mesmo 
a população baiana conhece as belas 
ilhas que temos”, lamenta.

Mas o desenvolvimento desse setor 
depende de mudanças e da aplicação 
de investimentos. Dr. Valverde indica 
que a maior deficiência local é a fal-
ta de marinas onde as embarcações 
possam ficar apor tadas. “Mais marinas 
vão permitir que pequenas embarca-
ções, com manutenção mais barata, 
façam 
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Dr. Luiz Coutinho

viagens mais cur tas e com seguran-
ça. Há um projeto para implantação 
de 12 marinas no litoral da Bahia, a 
cada 30 milhas, que equivale a cer-
ca de 50 quilômetros, isso pode ser 
um grande avanço para a área”.

Segurança

“Estamos perdendo as crianças 
para o tráfico”. É assim que o advo-
gado criminalista e professor univer-
sitário Luiz Augusto Coutinho resume 
o que, do seu ponto de vista, é o 
maior problema para a segurança 
na Bahia. Ele relata que o tráfico de 
drogas conquistou espaço no esta-
do com o endurecimento das polí-
ticas de combate no eixo Rio-São 
Paulo, que obrigaram os traficantes 
a buscar outro campo de atuação.

Este problema é agravado pela 
falta de um plano eficaz de gestão 
da segurança pública, o que, para 
Dr. Luiz, poderia ser resolvido ape-
lando para duas perspectivas. A 
primeira deve ser aplicada ao com-
bate direto, à necessidade de se 
estabelecer métodos inteligentes de 
ataque e atingir de vez a violência. 
A segunda perspectiva visa impe-
dir que a criminalidade se prolifere, 
dando opor tunidades aos cidadãos 
e mantendo-os longe de situações 
de risco. O advogado atenta ainda 
para o fato de essas ações serem 
encabeçadas pelo governo e, a 
par tir daí, devem ser criados meca-
nismos para que a sociedade possa 
aderir e contribuir para a manuten-
ção da cidadania e o bem-estar de 
todos. “Precisamos ter nosso direito 
de ir e vir resguardado novamente. 
Vivemos reclusos dentro de casa. Se 
não tomarmos a liberdade de ir e vir 
como marca dos próximos anos, a 
crise de não poder ir à rua vai per-
sistir”, aler ta Dr. Luiz.

O advogado aponta ainda para 
as mudanças que percebe na so-
ciedade. Segundo ele, as pessoas 

têm sido tão atacadas pela violência e 
pelas injustiças que hoje até aplaudem 
ações policiais que mostram resultado 
mesmo quando são feitas de forma 
irregular. Para ilustrar, ele relembra o 
caso da operação Carcará, na qual a 
Polícia Federal prendeu, entre outras 
pessoas, sete prefeitos do interior baia-
no por desvio de verbas do município. 
Entretanto, apesar de incutir a ideia de 
que a justiça chega até mesmo para 
os que têm poder na sociedade, em 
apenas três dias, os prisioneiros foram 
liberados porque a justiça entendeu 
que as prisões foram feitas de forma 
irregular. 

Para ver as boas ideias em prática, 
no entanto, não basta apenas o traba-
lho das autoridades públicas. Os ad-
vogados concordam que a Bahia tem 
potencial para avançar em todos os 
setores, mas, para que isso aconteça, 
é preciso que todos os interessados 
trabalhem em conjunto. Os benefícios 
são para todos. As principais conse-
quências apontadas pelos advogados 
são a geração de emprego, renda e 
ocupação social, que, consequente-
mente, estimulará o desenvolvimento 
responsável do estado juntamente com 
sua população.

Capa
BAhIA DO FuTuRO

CONHEÇA DECORADOS NO 
SHOPPING IMOBILIÁRIO. AVENIDA PARALELA,

AO LADO DE ALPHAVILLE.
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Analise as vantagens e traga seu escritório
para o primeiro empresarial da Paralela.
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Foto da sala decorada de 72,56m2
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WA L L  S T R E E T
E M P R E S A R I A L

Uma oportunidade única.

O primeiro empresarial da Paralela

Salas moduláveis de 29m2 até andares 
inteiros de 1.083m2 *

Salas de convenções moduláveis

Smart mall exclusivo com
lazer e serviços

Conectividade para distribuição de 
dados/voz/imagens

Acesso independente e infraestrutura 
completa de lazer e segurança

Serviços Pay-per-use

Salas moduláveis de 29mSalas moduláveis de 29mSalas moduláveis de 29mSalas moduláveis de 29mSalas moduláveis de 29m2 até andares  até andares 

Salas de convenções moduláveisSalas de convenções moduláveisSalas de convenções moduláveisSalas de convenções moduláveis

Smart mall exclusivo comSmart mall exclusivo com

Conectividade para distribuição de Conectividade para distribuição de 
dados/voz/imagensdados/voz/imagens

Acesso independente e infraestrutura Acesso independente e infraestrutura 

Serviços Pay-per-useServiços Pay-per-use

Ilustração artística das fachadas

Obras 
aceleradas

Foto da sala decorada de 36,28m2
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Prestar assessoria técnico-jurídica e 
indicar caminhos viáveis dentro da lei e, 
assim, evitar que a empresa, o empre-
sário ou o cidadão comum tome deci-
sões erradas por não conhecer os as-
pectos legais do negócio em que está 
envolvido. Em suma, este é o papel 
primordial da advocacia preventiva ou 
consultoria jurídica, ramo do Direito que 
tem atraído novos profissionais. Segun-
do o advogado Sócrates Dourado, a 
advocacia preventiva é uma área em 
ascensão e as universidades já formam 

CARREIRA

A arte 
de evitar 
conflitos

muitos jovens com essa nova visão.
Os profissionais deste ramo da ati-

vidade jurídica costumam atuar escla-
recendo ao cliente, seja ele pessoa 
física ou jurídica, quais as possíveis 
conse quências da operação que pre-
tende realizar, quais seus direitos e 
suas obrigações em casos que envol-
vam ações judiciais ou qualquer outro 
tipo de demanda jurídica e os riscos 
inerentes ao processo. Desta forma, 
junto com seu cliente, o advogado 
busca encontrar uma solução para o 

problema apresentado que não leve 
o caso à Justiça. “Diante da complexi-
dade das relações sociais, em face da 
globalização em que vive a sociedade 
atual, a advocacia preventiva pode ser 
aplicada em todo e qualquer setor”, ex-
plica Dr. Sócrates. 

Segundo o Dr. Paulo Rit t, gerente 
do Jurídico Regional da Caixa na Bahia, 
as empresas que prestam consultoria 
trabalham, principalmente, com assun-
tos de natureza empresarial, trabalhista 
e tributária. As demais questões são 
atendidas em menor volume. Dr. Rit t 
aposta que a advocacia preventiva vai 
estar cada vez mais integrada à socie-
dade à medida que essa mesma so-
ciedade se desenvolva de forma críti-
ca e consciente. “Todos devem buscar 
este ser viço, inclusive porque o Estado 
o oferece aos que não podem arcar 
com o seu custo”, defende. 

Dr. Dourado endossa as palavras 
do colega e argumenta que os resul-
tados são sempre positivos. “Diversos 
problemas podem ser evitados com a 
atuação da advocacia preventiva. Por 
exemplo, uma demanda judicial inten-
tada por mero descuido de uma em-
presa gera honorários advocatícios e 
periciais que, nas ações trabalhistas, 
podem alcançar até 30%, mais custas 
processuais e administrativas”, conta. 

Relevância social

Incrementar receitas, reduzir custos, 
minimizar os riscos e atuar com mais 
eficiência são alguns dos benefícios da 
advocacia preventiva às empresas. Já o 
trabalhador comum pode usar os servi-
ços, principalmente, para conhecer seus 
direitos e evitar problemas legais por 
desconhecer os trâmites judiciários. Dr. 
Dourado aler ta que a falta de informação 
prejudica tanto as pessoas físicas quanto 
os homens de negócios, além de esta-
belecer uma arriscada distância entre os 
mais experientes e os que desconhecem 
as diversas fases de uma operação na 
qual está envolvido. “Essas dificuldades 
são responsáveis pelo insucesso de al-
guns, vitimados pelo fracasso repentino, e 
pelo sucesso de outros, que atuaram em 
conformidade com o que foi orientado”, 
conta Dr. Dourado.

Desafogando o Judiciário

Além da importância pessoal para 
cada cliente, as atividades de consultoria 
também beneficiam aqueles que já têm 
processos na Justiça. Quanto mais deman-
das são evitadas, menos a Justiça fica pre-
sa às pequenas ações, podendo resolver 
outros processos com mais celeridade. “A 
atuação preventiva tende a evitar a prolife-
ração de conflitos que abarrotam o Poder 
Judiciário”, argumenta Dr. Ritt.

Dr. Dourado concorda com o impacto 
que a advocacia preventiva pode provo-
car no sistema judiciário nacional que, 
atualmente, é desprestigiado por causa 
da morosidade dos julgamentos, pelo 
excesso de processos em trâmite e pe-
los custos elevados das demandas. “A 
maior finalidade da advocacia preventiva 
é justamente evitar a interposição de de-
mandas judiciais inconsistentes, pois mui-
tos processos judiciais não representam 
vantagens para nenhuma das par tes”, 
explica.

Para Dr. Rit t, a advocacia consultiva 
pode exercer papel essencial também 
numa outra prática que tem adquirido 
crescente impor tância na atuação do 
Direito e na busca por tornar o Judiciário 
mais eficiente: a conciliação, que consiste 
em reunir as par tes e solucionar o conflito 
sem que seja necessária a intervenção 
da Justiça.

Dr. Sócrates Dourado Dr. Paulo Ritt
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VIAGEm

Em janeiro de 2007, o advogado Érico Guedes zar-
pou de Salvador rumo a uma das “experiências mais 
incríveis” de sua vida. Foi a primeira vez que o espe-
cialista em Direito do Trabalho viajou em um cruzeiro 
marítimo. Foram oito dias de diversão, relaxamento e 
encantamento, é o que afirma Guedes. “É como estar 
em um resor t de luxo flutuante, que tem como pai-
sagem a belíssima costa brasileira. Você paga muito 
menos do se estivesse em um resor t mesmo, tem o 
mesmo confor to e, a depender do roteiro, conhece vá-
rias cidades”, conta o advogado.

O advogado trabalhista embarcou no cruzeiro em 
um grupo de 12 pessoas, entre seus amigos e fami-
liares. Saíram de Salvador e passaram por Ilhéus, Ilha-
bela (São Paulo), Santos, Rio de Janeiro e retornaram 
à capital baiana. Na época, o Costa For tuna era o 
maior navio na costa brasileira, levou 3.700 turistas 
pelos mares do Brasil. Todos tinham a sua disposição 
quatro piscinas, três salões de restaurantes, cassino, 
boate, SPA, salão de beleza, jacuzzis, pista de cooper 
e duas quadras, além de uma infinidade de bebidas, 
vendidas à par te e em dólar, e seis refeições inclusas 
no pacote (café da manhã, lanche matinal, almoço, 
lanche vesper tino, jantar e ceia). 

“Logo que embarcamos, por volta da 0h em Sal-
vador, a organização do cruzeiro promoveu uma festa 
carnavalesca, momento em que os 3.700 passageiros 
puderam interagir e se diver tir muito no deck superior 
do navio. Todos estavam muito à vontade e a come-
moração só terminou cerca de 3h da manhã”, lem-
bra. Todas as noites, os passageiros podiam assistir a 
musicais no teatro da embarcação e, na última noite, 
houve um espetáculo especial com três tenores bra-
sileiros.

Guedes diz que escolheu, juntamente com seus 
amigos e familiares, o roteiro pela costa brasileira por-
que era o único que saía  de Salvador, sem necessitar 
que pegasse avião. Além disso, todos queriam algo 
com a cara do verão, já que sempre viajavam muito 
para o exterior na época de frio. “Para quem está em 
dúvida se deve optar por um cruzeiro para se diver tir e 
relaxar, não pense duas vezes, pois é muito bom, em 
todos os aspectos, é uma experiência única e uma 

um sonho 
em alto-mar

opor tunidade de sair do comum. Ah! Não fique somente 
no navio, passeie nas cidades onde o navio apor ta”, 
aconselha.

O advogado destaca que os passageiros de um 
cruzeiro precisam ter muito protetor solar na mala, ócu-
los escuros, no mínimo três roupas de banho, o míni-
mo de roupa possível e não esquecer de levar um traje 
mais elegante para a noite do comandante. “A viagem 
resultou em uma combinação per feita: muito sol, um 
mar muito lindo e praias maravilhosas”, acrescenta. 

Dos lugares que visitou, Guedes destaca Ilhabela. 
“Como o nome mesmo já diz, é uma belíssima ilha. 
Quem for lá não pode deixar de mergulhar na Ilha das 
Cabras, de tomar banho de mar na Pedra do Sino, de 
ir à Baía dos Castelhanos ou à Cachoeira da Pancada 
D’água, de comprar lembrancinhas na vila e de levar 
repelente, pois lá tem muito morotó”, indica.

A experiência foi tão boa para o advogado que, 
agora no final do ano, ele viajará durante nove dias 
em um outro cruzeiro. Com a companhia de 23 amigos 
no Vision of the Seas, ele passará pelas cidades de 
Santos, Cabo Frio, Búzios, Ilha Grande, Rio de Janeiro e 
Ilhabela. Mais uma aventura em alto-mar que o espe-
cialista promete ser inesquecível.

um show de 
cruzeiro

A queima de fogos de Copacabana, em comemoração 
ao novo ano que se iniciava, foi o cenário que o 
advogado Igor Dunham e sua família tiveram a 
opor tunidade de prestigiar no final de 2009, quando 
resolveram fazer seu primeiro cruzeiro. A bordo do MSC 
Música, eles passaram por Búzios, Ilhabela e Santos. 
Foram sete dias em uma experiência que o especialista 
nas áreas Trabalhista, Cível e Defesa do Consumidor 
define como memorável.

“Eu gostei muito da experiência de viajar em um 
cruzeiro, é um programa diferente, no qual você conhe-
ce uma realidade que não é comum e tem a opor tu-
nidade de apreciar, mesmo que por algumas horas, 
cidades belíssimas”, relata o advogado. Assim como 
o colega de profissão Guedes, Dunham tinha a sua dis-
posição no navio inúmeras opções de entretenimento, 
como cassino, academia, piscinas, área de estética, 
ofurô, quadra, lojas, miniclube para crianças... Era tanta 
coisa que, segundo ele, não dava tempo de fazer, de 
par ticipar de tudo.

Dunham recorda que todas as noites havia pelo 
menos três shows, sem contar os espetáculos no tea-
tro e as festas temáticas. “Cada espaço tinha um estilo 
musical diferente, assim, todos, de todas as idades e 
gostos, podiam se diver tir com o que havia de melhor”, 
repassa. Para o advogado, o ápice dessa experiência 

Dr. Erico Guedes

TEMPO LIVRE

foi avistar, de dentro do mar, de uma grande embarcação, a 
queima de fogos de Copacabana e ter como companhia o 
visual do Rio de Janeiro, a amada família e os outros navios 
que também estavam ancorados para ver a comemoração.

Dica

Para aproveitar melhor a viagem, Dunham indica que os 
passageiros, quando forem desembarcar na cidade, aprovei-
tem outras opções além do city tour, como alugar um bugre 
para conhecer as belas praias de Ilhabela ou de Búzios, pois 
a escolha tradicional “é muito restrita, rigorosa em relação 
a horário e não dá a liberdade necessária para a pessoa 
conhecer o que realmente quer”. Ele ainda ressalta que não 
se deve esquecer de levar para o cruzeiro máquina fotográfica 
e filmadora para registrar tudo. “Além disso, é bom prestar 
atenção no custo-benefício das bebidas nos navios que não 
são all inclusive. Muitas vezes, para quem bebe e gosta, é 
mais vantagem comprar uma dose de whisky do que um cho-
pe”, completa.

Para 2011, Dunham já está se programando para viajar no-
vamente com a família em um cruzeiro, mas desta vez para o 
Caribe. A viagem deve ser novamente em dezembro, pois, de 
acordo com o especialista, o período entre dezembro e janeiro 
é o melhor para o advogado tirar férias, já que é o tempo em 
que a Justiça entra em recesso.
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Atendendo à recomendação do 
Conselho Federal, que em reunião re-
alizada em outubro deste ano aprovou 
a uniformização das anuidades para 
2011, de acordo com cada região do 
país, a OAB-BA decidiu atualizar o va-
lor pago anualmente pelos advogados 
baianos à instituição. De acordo com a 
recomendação, as contribuições obri-
gatórias para o Nor te e Nordeste, que 
são as mais baixas do país, devem va-
riar entre R$ 600 e R$ 800. 

A OAB-BA optou pelo valor mais 
baixo, de R$ 600, com o objetivo de 
não onerar injustamente o advogado 
baiano. A Seccional esclarece que a 
atualização se faz necessária por cau-
sa do acúmulo de reajustes dos custos 
econômicos da instituição durante os 
últimos quatro anos. De acordo com o 
Diretor Tesoureiro da OAB-BA, Ary Mo-
reira, este já foi o valor da anuidade 
de 2007 e, assim que a gestão atual 

OAB
NOTÍCIAS

OAB-BA esclarece sobre atualização 
das anuidades para 2011

assumiu, foi reduzido para R$ 495, per-
manecendo assim até 2010. 

O Diretor explica que nos últimos 
quatro anos houve 40% de aumento 
salarial dos funcionários no período de 
2007 a 2010 e encargos sociais (FGTS, 
INSS, PIS, férias, 13° salário, Vale Trans-
por te, etc.) e 10% de acréscimo das 
despesas anuais, com repasses finan-
ceiros mensais para as (31) Subseções 
da Seccional, além da majoração das 
despesas com a manutenção da Insti-
tuição (energia, água, telefonia, serviço 
de limpeza).  Ele também lembra que 
são repassados percentuais para o 
Conselho Federal, para a CAAB, para o 
FIDA e para o Fundo Cultural, em confor-
midade do Ar tigo 56 do Regulamento 
Geral da OAB, item IV, restando apenas 
45% do valor das anuidades para as 
despesas administrativas da Seccional. 

Há ainda outros investimentos em 
serviços prestados, sem ônus, para os 

O valor da anuidade pode ser par-
celado em até 10 vezes ou pago à vista 
com desconto de 10% até 31/01/2011. 
Outra novidade é que, a par tir de ago-
ra, o pagamento poderá ser feito tam-
bém através do Car tão American Ex-
press, em até 6 vezes, além dos car tões 
Visa, Mastercard, Hipercard e Diner’s. 
Vale ressaltar, ainda, que a anuidade 
das Sociedades de Advogados é facul-
tativa em cota única, podendo ser paga 
até dia 31/10/2011.

Categorias
Valor da anui-

dade

Valor pago à 
vista, com 10% 
de desconto

Valor pago em 
10 parcelas

Advogados com 
mais de 5 anos

R$ 600,00 R$ 540,00 10 X R$ 60,00

Advogados com 
menos de 5 anos

R$ 450,00 R$ 405,00 10 X R$ 45,00

Estagiários R$ 130,00 R$ 117,00 10 X R$ 13,00

Sociedades de 
Advogados

De R$ 150,00 a 
R$ 400,00

A seguir, a tabela atualizada da 
anuidade a partir de janeiro de 2011:

advogados, como o Diário Oficial Ele-
trônico, que abrange a Justiça do Tra-
balho, TJ-BA, TST, STJ e STF, os cursos 
patrocinados pela ESAD em toda área 
do Direito, cujas taxas são mínimas e 
sem finalidade lucrativa, o CAD (Centro 
de Atendimento ao Advogado) no Fórum 
Rui Barbosa, salas estruturadas para os 
inscritos na Seccional nas Justiças Eleito-
ral, Trabalhista e Federal e no TJ-BA, na 
capital, e postos avançados nas Justiças 
Comum e Trabalhista em todo o interior 
baiano, além dos serviços prestados 
pela CAAB (ambulatório e odontologia). 
Os advogados também podem usufruir 
de convênios firmados entre a CAAB e 
diversas empresas para descontos de 
10% a 20% nos serviços de táxi, hotela-
ria, livraria, restaurantes, entre outros. Na 
área do lazer, a OAB-BA disponibiliza o 
acesso ao Clube dos Advogados, que 
também necessita de verba para a ma-
nutenção e conservação. 

Anr OAB 20,6x27,5cm Quem trabalha.indd   1 03/12/10   17:04
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O Presidente da OAB-BA, Saul Qua-
dros, par ticipou, dia 30/11, de audiên-
cia pública, promovida pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da As-
sembleia Legislativa da Bahia (ALBA), 
para discutir a privatização dos car tó-
rios extrajudiciais do estado. O objetivo 
foi ampliar a discussão sobre o Proje-
to de Lei n° 18.324/2009, que trata da 
privatização dos car tórios baianos e 

A grande vencedora da eleição 
para preenchimento das vagas do 
Conselho Deliberativo da ABAT e de 
representante na ABRAT (Associação 
Brasileira de Advogados Trabalhistas) 
foi a chapa “Advogados Trabalhistas 
Unidos”, encabeçada por Ricardo Ca-
ribé Teixeira de Freitas. A votação foi 
realizada no dia 5/11, válida para o bi-
ênio 2011/2012. A eleição da ABAT teve 
o apoio de diversos advogados traba-
lhistas associados, que fizeram ques-
tão de comparecer à sede da entidade 
para votar. 

Para o novo Presidente, Ricardo Ca-
ribé, a expectativa é continuar, junta-
mente com a OAB-BA, defendendo as 
prerrogativas dos advogados trabalhis-
tas e zelando por melhores condições 
de execução de suas atividades. Ele 
também aponta como um dos maio-
res desafios dos próximos dois anos 
a construção da nova sede do Tribu-

Privatização dos 
cartórios na Bahia 

atende a uma determinação do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), em 
obediência à Constituição Federal. 

Para Saul Quadros, o projeto deve 
ser aprovado com urgência, mas de 
forma responsável, levando em consi-
deração a sociedade civil da capital e 
do interior. “Até agora já foram apre-
sentadas cem emendas ao projeto, 
atrasando ainda mais sua aprovação. 

Saul Quadros participa de audiência na Assembleia Legislativa 

Advogados trabalhistas compareceram à ABAT para votar

Os advogados têm sérias dificuldades 
em realizar procedimentos por causa 
da ineficiência dos car tórios e, por 
isso, a Ordem espera que o projeto 
seja aprovado ainda este ano para 
melhorar essa situação”, ponderou. 
Além dele, estiveram presentes os 
Presidentes das Subseções de Vitória 
da Conquista e Itaberaba e o Conse-
lheiro Sylvio Garces. 

nal Regional do Trabalho da 5ª Região, 
sendo, inclusive, designado pela OAB-
-BA para compor a comissão que tra-
tará do assunto. “Também buscaremos 
o for talecimento da classe e do canal 
de comunicação com o TRT5, o Minis-

Chapa ‘Advogados Trabalhistas unidos’ vence eleição da ABAT

tério Público e o Sindijufe, objetivando 
construir uma Justiça do Trabalho mais 
justa, célere e eficiente”, finalizou. 

O atual Presidente da ABAT, Carlos 
Tourinho, será o representante da enti-
dade na ABRAT, onde também é Diretor. 

Um mundo mais seu.
        Um mundo mais

Brinquedoteca Piscina Sala de Estudo

APRESENTA:
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Imagine que, num dia como todos 
os outros, sem motivo aparente, seu 
filho se recusa a te atender no tele-
fone. Intr igado, você resolve ir ao seu 
encontro com aquele br inquedo que 
ele pediu de presente de aniversár io. 
Pasmem! Ele recebe o embrulho sem 
emoção. É a pr imeira vez que ele se 
compor ta assim desde o divórcio re-
cente. A cr iança afetuosa, que costu-
mava te receber de braços aber tos e 
confessar saudades, agora demonstra 
fr ieza e descontentamento. Estes po-
dem ser sinais da Síndrome de Aliena-
ção Parental (SAP), processo no qual 
um dos genitores incentiva a cr iança 
a se opor ao outro genitor, por vingan-
ça, rancor ou quaisquer outras razões. 
Desde agosto deste ano, o Brasil conta 
com uma lei específica para tratar de 
casos como o descr ito no início deste 
parágrafo.

A lei nº 12.318 estabelece as situ-
ações que devem ser avaliadas como 
possíveis casos de alienação paren-
tal. As pr incipais ações que indicam a 
existência da SAP é a realização de 
campanha para desqualificar a con-
duta materna ou paterna, dificultar o 
exercício da autor idade parental e o 
contato entre pais e filhos, omitir in-
formações sobre as cr ianças, pr inci-
palmente, relativas à saúde e à vida 
escolar, fazer acusações injustas sobre 
o genitor e seus familiares e mudar de 
endereço sem avisar a fim de tornar 
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Alienação Parental é também chama-
da de implantação de falsas memó-
r ias porque o menor não viu a cena, 
não ouviu aquilo, mas ele acredita 
naquela pessoa que faz o relato: seu 
pai ou sua mãe. Se você perguntar 
daí a dez anos, ele vai garantir que 
aconteceu”, explica a advogada fami-
liar ista e diretora cultural do Instituto 
Brasileiro do Direito da Família, Ber-
nadeth Cunha. Além dos pais, outros 
membros da família também podem 
ser os alienadores. O mais comum é 
que avós, tios e padrinhos ou outros 
parentes que tenham uma relação de 
confiança com o jovem sejam respon-
sáveis por casos de alienação.

Na SAP, os que mais sofrem são 
os filhos. As consequências são ime-
diatas e a longo prazo. Depressão, 
transtorno de identidade e sentimento 
de culpa são alguns dos problemas 
identificados nas cr ianças e adoles-
centes. Dra. Bernadeth lembra ainda 
que esses conf litos entre pais sepa-
rados ferem o direito fundamental do 
menor de conviver em família e o des-
cumprimento dos deveres inerentes 
ao seio familiar. Assim como o aliena-
dor, a jovem vítima da alienação pa-
rental necessita de acompanhamento 
psicossocial para restabelecer o con-
vívio natural com os pais e para que, 
no futuro, ele não reproduza o mes-
mo modelo.

No âmbito jur ídico, a lei tem sido 
bem recebida pelos advogados que 
atuam no ramo do Direito de família. 
A advogada especializada na área 
e professora universitár ia Tânia Go-
dinho conta que questões relativas à 
alienação parental já eram discutidas 
antes mesmo de a lei ser sanciona-
da. Entretanto, a regular ização foi 
uma conquista impor tante. Para sen-
tenciar os acusados, os juízes contam 
com o auxílio do Ser viço de Apoio e 
Orientação Familiar (SAOF). A equipe 
multidisciplinar do órgão elabora um 

laudo, com base em obser vações e 
nos depoimentos dos envolvidos, que 
é entregue ao juiz com a conclusão 
da pesquisa. O prazo para a elabo-
ração é de 90 dias. Mas a Dra. Tânia 
vê falhas nesse processo e dá suges-
tões para a maior celer idade na solu-
ção do conf lito. “O Judiciár io deve se 
aparelhar melhor para essa prática. O 
SAOF ainda é incipiente para atender 
ao número de demandas em relação 
às questões de guarda dos filhos. 
São necessár ios mais profissionais e, 
também, mais varas de família. Atu-
almente, são 14 varas em Salvador”, 
comenta a advogada. Segundo ela, a 
demora é prejudicial às cr ianças que 
precisam aguardar esse per íodo em 
r isco, sofrendo e, algumas vezes, sob 
guarda unilateral.

Dra. Bernadeth Cunha 

Dra. Tânia Godinho

Impactos

As advogadas apostam que a lei 
vai funcionar como um instrumento 
eficaz para inibir os conflitos entre ca-
sais divorciados e sua prole. Isso de-
verá acontecer por causa das punições, 
que inter ferem, justamente, naquilo que 
está em disputa: a guarda e o convívio 
com os filhos. As penalidades envol-
vem desde multa ao alienador à altera-
ção da guarda e a suspensão da auto-
ridade parental. O impor tante é que os 
pais compreendam que o mais sensato 
é buscar o diálogo a fim de um bem 
comum: a felicidade dos filhos.
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Qualicorp. Líder em planos de saúde coletivos por adesão.

Ligue

0800-777-4004
www.qualicorp.com.br

A comercialização de Unimed Paulistana 
respeita sua área de abrangência.

 
Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. 
Condições contratuais disponíveis para análise. Dezembro/2010.

SulAmérica Promédica: Qualicorp Adm. de Benefícios

A união faz a força.

Com a parceria CAAB Qualicorp, 
esse ditado faz todo o sentido. 
Em parceria com a CAAB, a Qualicorp reuniu os Advogados para oferecer os melhores planos de saúde 

coletivos por adesão, em condições supervantajosas. E fez o mesmo com mais de 140 entidades de 

classe em todo o país. A idéia deu certo. E mais de 800 mil pessoas já se benefi ciaram. Agora é a sua vez.



Em visita à Bahia, o Presidente 
da OAB Federal, Ophir Cavalcante, 
fez questão de encontrar os colegas 
baianos e aproveitou a opor tunidade 
para par ticipar, dia 22/10, de Ses-
são Extraordinária do Conselho Ple-
no da Seccional baiana. 

Ophir Cavancante elogiou a admi-
nistração da Diretoria, que vem mos-
trando uma gestão atuante e compro-
metida. E parabenizou a Presidência 
da Seccional pelas Comissões e seus 
representantes, destacando a atuação 
incisiva e a postura de autonomia dos 
Conselheiros Federais baianos.  

Uma das questões debatidas na 
Sessão referiu-se à crise do Poder 
Judiciário baiano. Os conselheiros 
levantaram alguns pontos impor tan-
tes sobre a dificuldade dos advoga-
dos, da capital e do interior do esta-
do, nas Varas, Juizados e Tribunais, 
salientando o desrespeito às suas 
prerrogativas. Dentre algumas das 

A OAB-BA, a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), o Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJ/BA) e o Minis-
tério Público da Bahia (MP/BA), com o 
apoio da Associação dos Magistrados 
(AMAB) e a Associação do Ministério 
Público (AMPEB), assinaram termo de 
compromisso do Projeto de Respon-
sabilidade Social da ECT. O objetivo é 
contribuir no combate à evasão esco-
lar, o abandono intelectual e o trabalho 
infantil no estado. 

As instituições envolvidas no pro-
jeto integram o Comitê Permanente de 
Acompanhamento do Funcionamento 
das Escolas Públicas, formado para 
ajudar a melhorar a qualidade do en-
sino público. A divisão dos afazeres no 
comitê acontecerá da seguinte forma: 

OAB
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Apoio ao Projeto de Responsabilidade Social dos Correios 

Presidente Ophir Cavalcante participa de Sessão 
Extraordinária do Conselho Pleno  

os Correios receberão as denúncias 
nas Agências, em urnas distribuídas 
em 36 cidades baianas, a OAB/BA fará 
a sua triagem e em seguida as enca-
minhará para o MP/BA e o TJ/BA, para 
as providências cabíveis.

Na opor tunidade, o Presidente Saul 
Quadros reafirmou sua satisfação em 
par ticipar dessa iniciativa e elogiou o 
empenho da Presidente da Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente 
da OAB-BA, Eliasibe Simões, que auxi-
liou no desenvolvimento do projeto. Ele 
também falou sobre o projeto “A OAB 
vai à Escola”, que leva aos estudantes, 
de maneira simples e direta através de 
uma car tilha, noções de Direitos Huma-
nos, Direitos da Criança e do Adoles-
cente, cidadania, entre outros. 

sugestões apresentadas, estão a 
proposição de audiências públicas 
e visitas periódicas nos diversos ór-
gãos do Poder Judiciário, principal-
mente as Varas Cíveis e de família, 
Juizados Especiais e Fazendo Públi-
ca, além da instalação da Comis-
são de Prerrogativas no Fórum Rui 
Barbosa para ficar mais próxima à 
classe e a realização de um diag-
nóstico da atual situação do Poder 
Judiciários baiano. 

O Presidente da OAB-BA, Saul 
Quadros, lembrou que a criação 
da Comissão Especial de Relações 
Institucionais, cujo presidente é o 
Conselheiro Sylvio Garcez, cumpre a 
missão de atuar em questões rele-
vantes ao bom exercício da advoca-
cia no Estado. Ao final da Sessão, o 
Conselho Seccional da OAB-BA ela-
borou uma Nota Pública, exor tando 
o Tribunal de Justiça a tomar provi-
dências sobre a atual situação. 

O Secretário Geral Adjunto, André 
Godinho, e os Conselheiros Federais 
Marcelo Zarif, Luiz Viana e Silvia Cer-
queira par ticiparam, no dia 18/11, das 
homenagens aos 80 anos de criação 
da Ordem dos Advogados do Brasil, no 
Senado Federal, representando a sec-
cional baiana. O presidente da Casa, 
José Sarney, salientou a impor tância da 
instituição na história do país, lembran-
do que a OAB não só deu continuidade 
ao trabalho de seu antecessor, o Insti-
tuto dos Advogados do Brasil, que se 
preocupava com o estudo das teorias 
e jurisprudências, mas avançou em sua 
inserção na sociedade, defendendo-a 
e aos seus direitos e causas e trazendo 
o Direito para o seu meio, o que a levou 
a tornar-se verdadeiro ícone nacional. 

O Presidente Ophir Cavalcante, por 

Durante o Seminário “Reforma Polí-
tica – Um projeto para o Brasil”, pro-
movido pelo Conselho Federal em 
comemoração aos 80 anos da OAB, 
o Conselheiro Federal baiano Luis Via-
na de Queiroz ministrou palestra sobre 
Voto Distrital Misto, com enfoque jurídi-
co, no dia 17 de novembro.

Na ocasião, Luis Viana apresentou 
uma análise do sistema proporcional 
utilizado hoje no Brasil e explanou so-
bre o funcionamento do Voto Distrital 
Misto no mundo, apresentando as van-
tagens e desvantagens desse sistema. 
Nele metade das vagas é distribuída 
pela regra proporcional e a outra me-
tade, pelo sistema distrital, e o eleitor 

EVENTOS

OAB/BA marca presença nos 80 
anos da Ordem no Senado

Conselheiro Luis Viana faz palestra 
sobre Voto Distrital misto

sua vez, afirmou que a entidade tem 
agido, historicamente, com indepen-
dência e autonomia na defesa das 
lutas impor tantes para a sociedade 
brasileira, “contribuído assim para que 
o país se torne cada vez mais for te e 

tenha uma Democracia efetiva”. E fina-
lizou: “Este é um momento de orgulho 
para todos nós e mais um incentivo a 
continuar as lutas, entre elas, a refor-
ma política, que eu considero essencial 
para o Brasil”. 

tem dois votos para cada cargo: um 
para a lista proporcional (lista fechada) 
e outro para a disputa em seu distrito. 
“A maior desvantagem para a implan-
tação do Voto Distrital Misto no Brasil 
é o tamanho territorial do país e de 
alguns estados, como a Bahia”, defen-
deu o Conselheiro Federal. 

Em sua palestra, Luis Viana ado-
tou uma posição crítica e buscou abrir 
a discussão com todos os presentes, 
levantando a hipótese de implantação 
desse sistema no país. 

Ao final, as conclusões deste e de 
todos os temas abordados durante o 
Seminário serão enviadas ao Coorde-
nador Técnico do evento, Luis Rober to 

Barroso, que as sintetizará e as enca-
minhará ao Presidente do Conselho 
Federal, Ophir Cavalcante. O objetivo é 
elaborar um projeto baseado nas con-
clusões do Seminário e levar ao deba-
te social, para em seguida encaminhar 
ao Congresso Nacional. 
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Peloprazer Dr. João Amaral

Ingredientes:

• Salame de polvo cor tado em rodelas   
bem finas (caparccio)

• 01 limão

• 01 xícara de chá de azeite de oliva

• 01 uma colher de sopa de pimenta-do- 
reino moída na hora

• 06 ou 07 folhas de rúcula bem picada

Carpaccio de 
Polvo

Modo de preparo:

• O salame é cor tado em rodelas finas 
- bem finas - postas em uma travessa 
rasa ou até em um prato raso, de 
sor te a cobrir toda a extensão.

• Sobre as rodelas de polvo ponha 
o suco de um limão, em seguida 
polvilhe pimenta-do-reino moída. Em 
seguida adicione bastante azeite de 
oliva.

• Por fim, coloque algumas folhas 
de rúcula picadas ou, acaso não 
disponha de rúcula, pode ser 
colocada salsa, também bem 
picadinha.

• Deve ser servido com rodelas de 
pão ou torradas

Observação:

Primeiramente você tem que obter o 
salame de polvo. Trata-se de produto 
de exclusividade do “Boteco do 
Julius”, que fica no bairro de Roma (3ª 
entrada à direita da Rua Graciliano de 
Freitas).

Cozinhar não precisa ser uma tarefa 
demorada e trabalhosa. Na posição de 
alguém que foi levado a cozinhar pela 
necessidade, Dr. João Amaral, advogado 
trabalhista, aprendeu a valorizar uma re-
feição prática e rápida. “Antes de casar 
eu morava sozinho, então precisei apren-
der a me virar. Mas, com o tempo, passei 
a gostar cada vez mais de cozinhar, ativi-
dade que hoje é apenas um hobby, algo 
que me relaxa e me dá prazer”, afirma.

A inspiração para os pratos que pre-
para costuma vir de livros de receita, pro-
gramas de culinária na televisão e de re-
feições que faz em restaurantes e resolve 
tentar em casa. “Nunca fiz nenhum curso 
de culinária. Aprendi tudo sozinho. Erran-
do e fazendo de novo”, conta o advoga-
do, enquanto se prepara para começar 
a cozinhar no British Club, sofisticado e 
reservado clube, que oferece uma belíssi-
ma vista para a Baía de Todos-os-Santos. 
“Frequento o British Club há 30 anos. Não 
tem nada como almoçar apreciando essa 
vista”.

Com um cardápio centrado nos frutos 
do mar, Dr. João preparou para entrada 
um Carpaccio de Polvo, prato famoso en-
tre seus amigos. “Gosto de preparar esse 
carpaccio quando recebo amigos. É um 
prato simples e rápido de fazer, mas mui-
to saboroso”, diz o advogado, que, para 
execução, utilizou um salame (ou embu-
tido) de polvo que é produzido exclusiva-
mente na Bahia. “Esse salame você só 
encontra aqui. É patenteado pela Cantina 
do Julius, no bairro de Roma. O polvo vem 
aqui mesmo da Ilha de Itaparica. Comi o 
carpaccio lá na Cantina, e resolvi fazer 
em casa”.

Já como prato principal, Dr. João es-
colheu preparar um Bacalhau à Moda de 
Goa. “Esse eu preparo bastante. Eu gosto 
do bacalhau porque ele é um peixe que 
você não precisa inventar muito. Ele já é 
sofisticado sem que você precise elaborar 
muito a receita, ou acrescentar tantos in-
gredientes”, opina.

Apesar de simples, essa receita tem 
um pequeno segredo. “O segredo é o lei-
te grosso. O ideal é que seja leite de bú-
fala, mas como ele não é tão fácil de ser 
encontrado, você pode substituir por leite 
de fazenda misturado com nata. É assim 
que faço em casa. Eu extraio a nata do 
próprio leite fresco”, revela o advogado.

GOuRmET
TEMPO LIVRE

de cozinhar
Cozinhar é um hobby, 
algo que me relaxa e 
me dá prazer
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GOuRmET
TEMPO LIVRE

Harmonização

Para acompanhar um cardápio de fru-
tos do mar, nada melhor do que um bom 
vinho branco. O escolhido para o almoço 
foi o Petit Chablis, safra de 2007, um dos 
melhores e mais famosos vinhos franceses. 
Hábito antigo, a combinação do vinho com 
a comida vem sendo deixada de lado. 

“Hoje em dia ninguém mais liga pra 
isso. Pra dizer a verdade, nem eu faço mais 
tanta questão, a não ser quando se trata 
de um prato muito requintado, ou de uma 
ocasião especial”, explica Dr. Pinho Pedrei-
ra, advogado trabalhista que, aos 94 anos, 
toma pelo menos duas taças de vinho to-
dos os dias. “E todos os meus médicos in-
sistem para que eu continue tomando”.

Amante de vinhos há tanto tempo, Dr. 
Pinho nem lembra mais o que o levou a 
se interessar pela bebida. “São essas per-
guntas que eu nunca sei como responder”, 
conta o advogado, que já se rendeu a bebi-
das menos sofisticadas. “No Brasil não te-
mos uma cultura do vinho. Você não pode 
pedir uma taça, como pede uma dose de 
whisky, precisa pedir a garrafa. E a garrafa 
de cerveja é muito mais barata. Quando eu 
era estudante só bebia cerveja”.

Durante o almoço, Dr. Pinho desmis-
tificou a ideia de que quanto mais velho 
o vinho, melhor. “Isso é muito relativo. 
Depende do armazenamento do vinho, 
e principalmente da qualidade. Alguns 
vinhos chegam há durar 40 anos, outros 
não duram nem seis meses. Como o 
Boujoleur noveau, cujo lançamento anu-
al e mundial acontece agora no final do 
mês de novembro, em um mesmo dia 
em todo o mundo. Ele só ser ve enquanto 
for novíssimo”, diz.

Apesar de ter escolhido o vinho bran-
co para a refeição, Dr. Pinho afirma que 
tem uma preferência pelo vinho tinto. “O 
vinho branco é mais apropriado para fru-
tos do mar. Com refeições, o seco é o 
ideal. Vinhos doces são indicados para 
sobremesas ou para o foie gras. Já o 
vinho tinto é sempre aconselhado para 
acompanhar carne vermelha, caça, e é o 
que eu prefiro para degustação”

Bacalhau à moda 
de Goa

Modo de preparo:

• Cor te o bacalhau dessalgado em 
postas grossas, passe na farinha de 
trigo e reserve.

• Cozinhe as batatas e, após retirar a 
casca, reserve.

• Frite as cebolas com um pouco de 
azeite, em rodelas finas, até dourar.

• Arrume as cebolas em vasilha 
refratária, de modo a ocultar sua 
base, e, sobre elas, deite as postas 
de bacalhau. Em seguida ponha as 
batatas cor tadas em rodelas de 1 
cm, cobrindo toda a extensão da 
vasilha. Sobre tais camadas coloque 
o leite (pode ser misturado leite in 
natura com nata, de forma a se tornar 
leite grosso), ponha em seguida o 
azeite de oliva e por cima polvilhe 
moderadamente o curry.

• Leve ao forno por mais ou menos 45 
minutos.

• Sir va com arroz branco.

Ingredientes:

• 500g de lombo de bacalhau

• 3 cebolas grandes

• 4 batatas

• 1 copo de azeite de oliva

• 1 copo de leite grosso (leite de 
búfala)

• 500g de farinha de trigo

• 20g de curry

Dr. Pinho Pedreira

Todos os meus 
médicos insistem 
para que eu continue 
tomando vinho

OBRAS 
INICIADAS
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Como o senhor vê essa caminhada 
em defesa das instituições 
democráticas e da prática da 
Advocacia? 

Chamaria de uma caminhada em prol 
de uma nação forte, que a partir de 
uma democracia política consagrada na 
Constituição busque alcançar a democracia 
social, ainda em fase de construção. E 
essa efetividade da Constituição passa 
pela diminuição das desigualdades 
econômicas e sociais que ainda hoje 
afastam milhares de brasileiros de uma vida 
digna, aí compreendidas as deficiências no 
atendimento público à saúde, à educação, 
ao trabalho, enfim, que estabelecem 
um abismo social que precisa diminuir. 
A advocacia pode, e a Ordem tem 
demonstrado isso, ser um instrumento de 
transformação da sociedade apontando 
rumos. Para apontar rumos precisamos 
continuar velando pela liberdade e pela 
independência da atuação profissional, por 
isso a nossa luta permanente em defesa 
das prerrogativas dos advogados.

Em duas épocas distintas, no 
século passado, a República brasileira 
conviveu com governos de exceção: o 
Estado Novo e o regime militar. Pode 
relatar como a OAB enfrentou os dois 
períodos?

Enfrentou com inteligência e com base na 
única arma que dispõe que é a palavra. 
O advogado a partir de sua palavra, do 

OAB
ENTREVISTA

Ophir Cavalcante:
Aos 80 anos, OAB 

continua firme na defesa 
da Democracia

exercício independente de sua profissão, 
conseguiu o respeito da sociedade e 
dos poderes constituídos mesmo nos 
períodos de exceção. Muitos colegas 
foram perseguidos, políticos fundados em 
governos livres e eleitos diretamente pelo 
voto popular foram prejudicados em suas 
vidas, quando não a perderam. Mas o 
exemplo vivificou e a defesa de presos 
políticos; a luta pelo restabelecimento 
do habeas corpus; a busca da 
conscientização de que não se pode falar 

em nação se não houver liberdade, deram 
à OAB a força necessária para o bom 
combate. 

A partir de 1964, após o 
golpe militar que derrubou o 
presidente João Goulart, a entidade 
protagonizou a chamada “Luta 
libertária pelo restabelecimento da 
Democracia no país”. Como esta 
atitude pode ser vista hoje?

Como uma atitude cívica comprometida 
com os ideais democráticos a partir de 
governos livres eleitos diretamente pelo 
voto popular. Desconheço um modelo 
mais equilibrado e menos injusto do 
que a Democracia. Além disso, tenho 
plena convicção que a sociedade civil 
brasileira está unida em torno do caminho 
democrático, ela jamais permitiria um 
retrocesso. 

Que lição os jovens advogados 
podem tirar daquele triste capítulo de 
nossa História?

De que vale a pena lutar pela Democracia. 
E a Constituição de 1988 serviu para 
demonstrar que esse era – e é – o 
caminho para reforçar as liberdades. 
Temos uma geração inteira vivendo sob 
a égide da igualdade e da justiça, em 
que o pobre e o rico têm o mesmo valor. 
Claro que há distorções, muitos problemas 
sociais, injustiças, desigualdades e outras 
mazelas. Mas é essa liberdade que 
nos permite denunciá-las e corrigi-las. 
Liberdade que se tem apenas quando se 
respira Democracia. Por essa razão, a OAB 
defende o acesso à Justiça efetivo, com as 
defensorias públicas fortalecidas para que 
o cidadão, sobretudo o menos favorecido, 
tenha igualdade de tratamento.

E nas últimas décadas, com o 
país voltando a viver a normalidade 
democrática, eleições livres, como 
tem sido pautada a atuação da OAB? 

A Ordem vem pautando a sua atuação 
com independência e na busca da 
efetividade da ordem constitucional. Ela 
não se vincula a nenhum partido político 
ou a ideologias. Seu objetivo é um só, em 
poucas palavras: defender a Constituição, 
o Estado Democrático de Direito, as 
instituições, os direitos humanos e a paz 
social. Essa luta sem trégua a todas as 

formas de corrupção e contra a impunidade 
demonstra o compromisso da Ordem 
com a normalidade democrática e com a 
Constituição. É justamente a impunidade 
que faz com que a sociedade perca a 
confiança nas instituições. E com razão, 
na medida em que muitas delas não 
correspondem aos anseios mínimos da 
população, seja por mera leniência no trato 
da coisa pública, seja por incúria, desleixo 
e irresponsabilidade, fazendo do público o 
privado. Isso gera um reflexo negativo de 
grandes proporções. 

A função da Ordem é atuar com 
independência quando fiscaliza os 
atos do Poder Público, correto? E até 
onde isto cria insatisfações?

A atuação independente e sem 
vinculações com partidos ou governos 
torna a Ordem mais forte e acreditada 
perante a sociedade. É evidente que essa 
postura desagrada os governantes que, 
na maioria dos casos, detestam críticas, 
gerando, por isso mesmo, insatisfações e 
em algumas situações até perseguições 
àqueles que exercem a direção da 
entidade. Mas isso longe de impedir ou 
restringir o papel da Ordem, lhe confere 
mais força para exercer a sua missão. A 
OAB não se acovarda diante de pressões 
de quem quer que seja. Está pronta para, 
com responsabilidade e firmeza, exercer 
a crítica e cobrar posturas de quaisquer 
autoridades.

E sobre a sintonia com a sociedade 
como um todo, a Ordem está atenta 
às aspirações do povo brasileiro por 
um país mais justo e solidário?

O grande desafio da Ordem é estar 
atenta aos reclamos da sociedade com 
vistas a se construir uma verdadeira 
e efetiva democracia em nosso país. 
A sociedade está cansada de tanta 
corrupção e impunidade, sendo imperioso 
ter uma voz que reverbere o que deseja. A 
OAB tem procurado fazer esse papel e tem 
sido ouvida, o que é bom e estimulante 
para que nós, dirigentes, continuemos 
atentos e atuantes.

Que vitórias importantes foram 
conquistadas pela OAB durante esses 
80 de atividades?

Muitas foram as vitórias, sendo algumas 

silenciosas, cujo efeito só veio ser sentido 
anos depois. Foi assim, por exemplo, com 
o resgate do instituto do habeas corpus; 
com a defesa dos presos políticos durante 
a ditadura militar; com a luta pelas eleições 
diretas no Brasil; com o impeachment de 
Collor. Todas essas lutas representaram 
uma grande conquista da sociedade e que 
se pode sentir na Constituição Federal de 
1988, pródiga na defesa das liberdades. Do 
ponto de vista da advocacia, a sua inclusão 
como essencial à administração da Justiça, 
conferindo-lhe status constitucional ao 
lado da possibilidade de a Ordem exercer 
o controle abstrato da constitucionalidade 
das leis, foram vitórias expressivas, sem 
contar com a defesa da profissão contida 
no Estatuto da OAB (Lei 8906/94); com a 
participação da Ordem no CNJ e CNMP e 
mais recentemente com a sanção da Lei da 
Inviolabilidade dos escritórios de advocacia.

E sobre as vitórias internas 
mais recentes? O que significou a 
Unificação do Exame da Ordem?

A unificação do Exame da Ordem foi um 
desafio para que a OAB fosse pensada 
como um todo, como um sistema. Do ponto 
de vista do fortalecimento do exame foi 
fundamental por ter tornado o mesmo um 
instrumento de aferição da qualidade do 
ensino jurídico no país e uma forma de 
impor maiores responsabilidades àqueles 
que fazem um Curso de Direito. Após 
a unificação, o Exame da Ordem tem 
ainda mais reconhecimento e respeito da 
sociedade e do próprio MEC, que dele 
se utiliza como instrumento para aferir a 
qualidade dos Cursos de Direito e quando 
da análise de pedidos de reconhecimento 
e de renovação de licenças para 
funcionamento.

Voltando aos 80 anos da 
OAB, como foi a sessão plenária 
comemorativa, no Espaço Ruy 
Barbosa, em Brasília?

Para comemorar a data, a Diretoria do 
Conselho Federal optou por lançar uma 
nova bandeira de luta para os próximos 
anos, que é de se ter uma reforma política 
no país. Para tanto foram convidados 
juristas, políticos e cientistas políticos que 
debateram durante dois dias os mais 
variados temas relacionados à reforma 
política. O próximo passo será, a partir 

de um documento elaborado pelo Relator 
Geral do seminário, o Prof. Luiz Roberto 
Barroso, aprovar uma diretriz e partir para 
o Congresso Nacional e para as ruas com 
vistas a implementar essa necessária 
reforma para o Brasil. Mas não ficamos 
só nisso, tivemos uma homenagem do 
Senado Federal, por proposição do Senador 
Valter Pereira (PMDB-MS), presidida pelo 
Presidente do Senado e do Congresso 
Nacional, Senador José Sarney, em uma 
sessão solene realizada no dia 18 de 
novembro no Plenário, em que diversos 
senadores reconheceram a importância da 
Ordem para o país, sendo ela referida como 
um ícone à democracia no Brasil.

E para os próximos 80 anos, o que 
o senhor deseja para a OAB?

Vamos continuar postando a Ordem ao lado 
da sociedade nas lutas importantes para 
a consolidação da Democracia em nosso 
país. Lembro que nada disso seria possível 
não fosse a atuação desassombrada e 
competente de mulheres e homens que 
escrevem, diariamente, a história da Justiça 
Brasileira, ao atuar na defesa das liberdades 
e da garantia do patrimônio de seus 
constituintes. A essas mulheres e homens 
é que devemos agradecer pelo passado 
e pelo presente possibilitando que novas 
gerações de advogados deem continuidade 
às lutas e aos sonhos da Advocacia e da 
sociedade brasileira.

Por fim, comente a importância 
de presidir as comemorações de uma 
data tão importante? 

Como cidadão e como advogado é um 
orgulho muito grande pertencer à OAB. 
Presidi-la é um desafio fascinante que 
se renova a cada dia e estar à frente das 
comemorações de seus 80 anos nos impõe, 
como Presidente, uma responsabilidade 
maior ainda. E sobretudo honrar o grande 
legado que a Ordem deu à História do 
Brasil, que lhe credenciou como uma das 
entidades mais respeitadas e acreditadas 
pela sociedade. Devemos trabalhar 
incessantemente para que a mesma avance 
na defesa da Advocacia, das liberdades, 
do Direito, da Justiça e da Democracia. O 
peso certamente é grande, mas ele se torna 
menos pesado quando se tem ao seu lado 
mais de 700 mil advogados. Viva a OAB! 
Viva o Brasil!

Uma data histórica. Mas, sobretudo imbuída do desejo da reflexão, da avaliação 
de um longo e desafiante caminho percorrido em busca do aperfeiçoamento do Estado 
Democrático de Direito no Brasil. Assim o presidente do Conselho Federal da OAB, Ophir 
Cavalcante, se manifesta sobre a atuação da entidade nesses 80 anos de existência, 
agora completados, em defesa das instituições democráticas e da Advocacia. “No de-
correr desse tempo, a OAB se tornou mais madura e, a partir do olhar para o passado, 
enxergar que ela pode continuar avançando”. 

Nascido em Belém, capital do Pará, Ophir Cavalcante, 49 anos, é o entrevistado es-
pecial desta edição da revista OAB-BA. Graduado em Direito pela Universidade Federal 
do Pará e mestre em Direito pela mesma Universidade, onde leciona Direito do Traba-
lho, Ophir é Procurador do Estado concursado e advogado militante, com escritório de 
advocacia em Belém, especializado em assessoria de empresas. Foi Vice-Presidente e 
Presidente, por dois mandatos, da OAB/PA e Diretor Tesoureiro do Conselho. Eleito, no iní-
cio deste ano, Presidente do Conselho Federal da OAB, tomou posse no dia 1º/02/2010.
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Para comemorar a data, celebrada no dia 20/11, a OAB-BA, através da 
Comissão de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR), promoveu no dia 19 a 
Feira da Cidadania Zumbi dos Palmares, na Praça Municipal Thomé de Souza. 
O objetivo foi levar conscientização e reflexão a respeito da contribuição do 
negro na história do país.

As pessoas que compareceram ao local tiveram a oportunidade de rece-
ber, gratuitamente, assistência jurídica, médica e odontológica, com a realiza-
ção de exames de glicemia, medição de pressão ar terial, vacinas e outros ser-
viços. Outros ainda puderam tirar car teira de identidade, receber orientações 
e tirar  dúvidas sobre empreendedorismo, previdência, saúde pública, etc. A 
tarde foi animada pela apresentação de capoeira do grupo Carvalho de Moré. 

A COMPIR contou com a parceria das Comissões de Direitos Humanos, 
de Direitos da Mulher e de Direito do Consumidor da OAB-BA, APAE, Sebrae, 
CAAB,  INSS,  SEMUR, do SSP-BA, da DEAM, do Ministério Público e da Defen-
soria Pública.

A Comissão de Bioética, Biotecnologia e 
Biodireito da OAB-BA promoveu nos meses de 
outubro, novembro e dezembro, no auditório da 
Seccional, um ciclo de debates públicos envol-
vendo questões de Bioética. Em três opor tunida-
des (uma a cada mês), foram debatidos temas 
atuais e polêmicos como o Abor to (28/10), Ma-
nipulação Genética e Biotecnologia (18/11), além 
da Eutanásia (9/12). O destaque do evento foi a 
apresentação de trechos de filmes famosos e 
premiados que tratam das temáticas seleciona-
das, seguidos de debates que duraram 15 mi-
nutos para quem quisesse expor suas opiniões. 
Os três eventos foram aber tos ao público, com 
entrada gratuita. 

A cerimônia aconteceu dia 19/11, no auditório da sede da OAB-BA, quando 
os novos membros do Instituto dos Advogados Previdenciários – Seção Bahia 
foram empossados.   O Vice-Presidente da Seccional, Antônio Menezes,  des-
tacou a importância de a Ordem, a “Casa dos Advogados”, acolher a Seção 
Estadual do IAPE e de haver um trabalho em conjunto entre as duas instituições. 

O Presidente do IAPE, André Marques, nomeou Marcos Barroso de Oliveira 
como Presidente do IAPE-BA, que apresentou os membros da diretoria da ins-
tituição e reverenciou o idealizador do projeto, Hélio Gustavo Alves, Presidente 
de Honra do IAPE.  

A solenidade foi encerrada com uma palestra do advogado e membro 
do Conselho Nacional de Justiça, Jef ferson Kravchychyn, sobre a efetivida-
de da Justiça. 

Feira da Cidadania homenageia Dia da Consciência Negra

Seminários debatem 
sobre Bioética

Diretoria do IAPE-BA toma posse 

EVENTOS

Consulte nossos corretores online: 
www.salvadorprime.com.br
Consulte nossos corretores online: 
www.salvadorprime.com.brwww.salvadorprime.com.br

1 ou 2 suítes com mais de 50 itens de lazer,  próximo ao 
Salvador Shopping. Última oportunidade. Aproveite condições 
especiais de lançamento da última torre residencial.

Visite o Espaço Syene e 
conheça os decorados: 

Av. Tancredo Neves, ao lado 
do Salvador Shopping. 

“O projeto é tão bom que além
de arquitetos viramos clientes.”
Carlos Campelo e Antônio Caramelo
Arquitetos e Clientes

do Salvador Shopping. do Salvador Shopping. 

de arquitetos viramos clientes.”
 Antônio Caramelo

“Comprei e estou muito satisfeito. 
Indiquei para vários amigos e para 
a família inteira.”
Dr. Júlio César - Cliente Salvador Prime

Indiquei para vários amigos e para 
a família inteira.”
Dr. Júlio César - Cliente Salvador Prime

Em conformidade com a Lei 4.591/64, as perspectivas, equipamentos, móveis e utensílios deste anúncio são meramente ilustrativos. Registro de incorporação: nº 91.468 do 3º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador/
BA. Por motivos técnicos e/ou processos construtivos, poderão ocorrer algumas modifi cações quanto às dimensões e/ou layout. As condições de comercialização de cada unidade constarão nos contratos a serem fi rmados com 
seus adquirentes. CRECI/PJ 1063 Brito & Amoedo, CRECI/PJ 1122 Lopes, CRECI/PJ 990 Triumphe. CREA 27881D - Jealva Ávila Lins Fonseca. *Preço referente à unidade de 1 quarto com 51,03m² apartamentos 106 e 107 da torre 3.

“Me encantei com o empreendimento, 
gostei tanto que vou morar aqui.”
Jamille Coelho - Cliente Salvador Prime

“Morar aqui vai ser a realização do nosso sonho. 
Venha realizar o seu também.”
Tyciana Borges e Alisson Silva - Clientes Salvador Prime

APARTAMENTOS 
A PARTIR DE

R$ 199.000,00*

“Me encantei com o empreendimento, 
gostei tanto que vou morar aqui.”
Jamille Coelho - Cliente Salvador Prime

com mais de 50 itens de lazer,  próximo ao com mais de 50 itens de lazer,  próximo ao com mais de 50 itens de lazer,  próximo ao com mais de 50 itens de lazer,  próximo ao 
Última oportunidade. AproveiteÚltima oportunidade. AproveiteÚltima oportunidade. AproveiteÚltima oportunidade. AproveiteÚltima oportunidade. Aproveite condições condições condições condições 

especiais de lançamento da última torre residencial.especiais de lançamento da última torre residencial.especiais de lançamento da última torre residencial.especiais de lançamento da última torre residencial.especiais de lançamento da última torre residencial. A sua vida seria 
bem mais fácil

se todo processo 
fosse assim:

só tem depoimento 
a favor.
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Ilustração artística do espaço mulher

Construção: Realização:Financiamento:Comercialização:

(71)3535-0006
www.syene.com.br

Vendas:
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ENTRETENImENTO
TEMPO LIVRE

Nos fins de semana, 
gosto especialmente 
de ir à Praia de Vilas 
do Atlântico, no Litoral 
Norte de Salvador

Fabrício Oliveira

A Comissão de Direitos e Prerrogativas 
da OAB-BA iniciou no mês de outubro 
um sistema de plantão para atender 
advogados que estejam ameaçados 
no seu exercício profissional. De 
acordo com o presidente da Comissão, 
Sérgio Reis, o objetivo é manter 
o atendimento célere e alcançar 
com mais objetividade as metas 
propostas. No sistema de plantão, 
um membro fica responsável pelos 
atendimentos de cada dia específico, 
pré-estabelecidos em uma planilha 
mensal. 

A Comissão de Direitos e Prerrogativas 
possui 22 membros, mas a intenção 
é ampliar esse quadro. Para solicitar 
o atendimento dos advogados 
plantonistas, é só entrar em contato 
pelo telefone: 3329-8917. 

O Conselheiro do CNJ Jef ferson 
Luis Kravchychyn e a Diretoria da 
Seccional fizeram visita de cor tesia, 
dia 18/11, à Presidente do Tribunal 
de Justiça da Bahia, Desembarga-
dora Telma Brito. De passagem por 
Salvador para realizar uma palestra 
promovida pelo IAPE (Instituto dos 
Advogados Previdenciários), Jef fer-
son Luis fez questão de conhecer a 
Presidente e trocar ideias sobre os 
problemas que afligem o Poder Judi-
ciário baiano. 

O Presidente da OAB-BA, Saul 

O Conselho Pleno da Seccional baia-
na aprovou, por unanimidade, em sessão 
extraordinária, a Proposta Orçamentária 
da Seccional para 2011, apresentada pelo 
Diretor Tesoureiro da OAB-BA, Ary Morei-
ra. O documento contempla as diretrizes 
emanadas pelo Conselho Federal da OAB, 
as orientações contidas no Manual da Es-
trutura Orçamentária e Contábil – Sistema 

OAB
NOTÍCIAS

Comissão de Direitos 
e Prerrogativas inicia 
sistema de plantão 
para atendimento a 
advogados

Conselho Seccional aprova proposta Orçamentária para 2011 

Conselheiro do CNJ e Telma Brito analisam 
questões do Judiciário baiano  

Desembargadora Telma Brito recebe visita do Conselheiro 
Jefferson Luis e da Diretoria da Seccional

CFOAB/Seccionais, a técnica orçamentária 
vigente e a transparência dos gastos. 

Ary Moreira adiantou que a atual ad-
ministração tem mantido um posiciona-
mento firme no sentido de equilibrar as 
contas e evitar a dependência financeira 
ao Conselho Federal. 

Além do trabalho voltado para 
ações que evitem a evasão de receita, 

Quadros, considerou o encontro “uma 
retomada das negociações sobre o 
assunto”. O Conselheiro do CNJ, que 
é advogado em Santa Catarina, consi-
derou ainda de extrema impor tância a 
integração entre o Conselho Nacional 
de Justiça, os Tribunais e a Ordem para 
resolver os problemas do sistema ju-
dicial brasileiro. “A solução só poderá 
ser realizada se os três pilares da Jus-
tiça (advocacia, magistratura e promo-
toria) se unirem. Os problemas do sis-
tema judicial em todo o país são muito 
sérios e vêm de longa data”, concluiu. 

o Conselho também vem combatendo 
a inadimplência e buscando otimizar 
esses recursos como forma de reduzir 
e controlar despesas. Por fim, o Diretor 
Tesoureiro explicou: “Temos, nos últimos 
três anos, alcançado o objetivo de man-
ter o equilíbrio entre a receita e a despe-
sa e realizar uma gestão responsável”, 
afirma Ary Moreira.

Deixa a vida me levar...
O prazer de dar uma trégua às atribula-

ções diárias e semanais da vida de advogado 
permite curiosas descobertas que bordejam 
aquele sentimento de trégua. Então é quando 
chega, bem devagar, aquela vontade de dei-
xar um pouco de lado o trabalho... e dedicar-se 
um pouco ao lazer e ao entretenimento.

A arte do lazer
A advogada Christianne Gurgel adora ocu-

par seu tempo livre com o que mais gosta: o 
teatro. “Talvez porque tenha nascido e passado 
minha adolescência  numa cidade que respira 
arte, Juazeiro da Bahia, até hoje conservo forte 
atração em divertir-me com  espetáculos teatrais 
e de dança. Ou, então, num sarau de poesia”. 

Nos finais de semana, Christianne diz que 
Salvador oferece boas opções teatrais, espe-
táculos cênicos montados aqui mesmo – ou 
vindos do Sudeste do país - que merecem ser 
vistos e prestigiados. Entretanto, ainda nos en-
contramos carentes em relação às produções 
de musicais na cidade”, comenta. A advogada 
sinaliza ainda  que  “embora a Bahia esteja 
preparada profissionalmente para receber o 
apoio que precisa,  a concentração dos shows 
musicais com artistas do Sul quase que nos  
obriga  a passar um final de semana em São 
Paulo para  poder satisfazer esta carência de 
grandes espetáculos”. 

Fica a dica. Quem quiser acompanhar o 
que do Salvador tem a oferecer para 

suas noites de sexta-feira, 
sábado,  ou até mesmo 

domingo, basta acompanhar os jornais da ca-
pital e verificar o que os guias trazem de mais 
interessante. Sempre tem muita coisa em car-
taz. É só escolher. Quem procura sempre acha 
uma novidade, seja no TCA, no Teatro Gam-
boa,  no Jorge Amado (Pituba), Vila Velha, 
Teatro da Casa do Comércio. E por aí afora...

Para finalizar, Christianne Gurgel sugere: 
“Depois do teatro, nada como ir jantar, no 
496 Grill & Bar, lugar privilegiado na Av. Con-
torno (frutos do mar grelhados na brasa). Ou 
ainda, no Amado, igualmente localizado na 
Av.Contorno”. Tem aquela pacificadora vista 
noturna da Baía de Todos-os-Santos. 

Renovar energias
Por sua vez, o jovem advogado Fabrício 

de Castro Oliveira gosta de cur tir o seu tempo 
livre de forma mais tranquila e menos urbana. 
Ouvido a respeito, ele informa que normal-
mente aproveita os dias de folga com a famí-
lia. Quando larga a labuta e responsabilidades 
de sua profissão, que sempre o envolve com 
causas, processos, petições e ações, chega a 
hora inevitável de relaxar. 

Ele, que sabe das coisas, simplesmente 
busca a renovação das energias em contato 
direto com a natureza: “Nos fins de semana, 
sobretudo durante o verão, gosto especial-
mente de ir à Praia de Vilas do Atlântico, no 
Litoral Norte de Salvador, comer um bom ca-
ranguejo, apreciando a bela vista do mar e 
dos coqueirais e acompanhar os filhos nas 
piscinas naturais”. 

Chistianne Gurgel

Depois do teatro, ir 
jantar na Av.Contorno 
e contemplar aquela 
pacificadora vista 
noturna da Baía de 
Todos-os-Santos
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FALA DOuTOR

Os serviços que vêm sendo prestados nas Varas 
Cíveis do Estado sempre desper taram críticas, 
apesar de tentativas da Justiça baiana para 
melhorá-los. A equipe da revista OAB-BA ouviu 
opiniões de profissionais do Direito que vivenciam 
isso diariamente:

Como 
andam 
as Varas 
Cíveis da 
Bahia...

Diogo Almeida Pires 

“A maior dificuldade que enfrento nas 
Varas Cíveis é a espera até as autuações 
chegarem aos juízes. Considero que 
os serviços mais demorados sejam, 
realmente, a autuação e a conclusão, 
mas temos que levar em conta a grande 
demanda e a falta de serventuários”

Juliana Cavalcante

“Os processos nas Varas Cíveis deveriam 
ser mais céleres. Acredito que a falta de 
servidor seja um fator agravante. Ainda 
enfrentamos um atendimento precário, com 
resistência no fornecimento de documentos 
como cer tidões e também a falta de um 
espaço físico para o advogado”

Valfredo Moreira

“Os serviços são prestados em condições 
precárias. Não há servidores suficientes, 
muitas máquinas estão quebradas, por 
isso preciso tirar o andamento do processo 
em outro lugar. O acesso aos juízes é 
difícil, sem falar na lentidão com que as 
coisas acontecem. Tenho processos de 
março que não tiveram nem o primeiro 
despacho. Se compararmos às esferas da 
Justiça Federal, veremos como o serviço 
aqui é precário”

Cláudia Cairo

“Não podemos nos iludir, mas também 
devemos abandonar o pessimismo. 
Acredito que o atendimento em 70% das 
varas é moroso e sem a inter ferência do 
advogado os processos podem levar mais 
de 10 anos. Em algumas varas precisamos 
fazer quase que um plantão advocatício, e 
ao final podemos obter dois resultados: o 
sucesso ou a antipatia dos serventuários. 
Por outro lado, sabemos do acúmulo de 
demandas e da melhoria da distribuição 
de autuação. Concordo que os mutirões 
de conciliação são louváveis, mas não 
são implementados novos instrumentos 
no dia a dia para evitar que esse tipo de 
movimento seja necessário no futuro. Os 
serventuários são mal-remunerados e, 
muitas vezes, sobrecarregados, ocupando 
até quatro funções ao mesmo tempo. Isso 
desestimula os advogados que amam o 
que fazem. Muitas vezes, infelizmente, o 
advogado se sente ‘iludindo’ o cliente ao 
assegurar aquilo que a lei impõe, mas que 
a vida prática desmente”

Maria Luiza Laureano Brito

“A Comarca de Guanambi por mais de 
vinte anos foi esquecida pelo Tribunal 
de Justiça da Bahia que, mesmo diante 
do aumento expressivo do número 
de jurisdicionados, ao longo dos anos 
manteve apenas um só magistrado e 
uma só Vara Cível na comarca, o que 
acarretou verdadeiro caos na prestação 
jurisdicional, diante do enorme volume de 
trabalho e impossibilidade de atendimento, 
a contento, aos reclamos das par tes 
e advogados. Após aguerrida luta, há 
pouquíssimo tempo foi instalada a 2ª Vara 
Cível e Comercial na Comarca que, embora 
ainda à espera de um magistrado titular, 
já trouxe esperança à advocacia local e 
aos jurisdicionados que almejam ver o 
princípio constitucional de acesso à Justiça 
não mais compreendido como simples 
possibilidade de protocolo de petição, mas 
sim uma efetiva prestação jurisdicional 
célere e em consonância com os ditames 
legais em voga.”   

Fábio Rubinalle

A falta de servidores atrapalha no 
andamento dos processos. São tantos 
alunos de faculdades de Direito que 
precisam cumprir com horas de estágio 
e  poderiam ser chamados para trabalhar. 
Ainda existem os problemas frequentes 
como falta de comunicação com juízes e 
escrivães. Por outro lado há uma melhora 
no que diz respeito às autuações, com a 
Meta 2 e com a Semana de Conciliação.”

Walter Castro Bonfim

“Brumado pela atual Lei de Organização 
Judiciária do Estado deveria ter seis juízes 
atuando na Comarca. Temos apenas dois, 
sendo um substituto. Nosso aparelho 
judiciário, hoje, é inferior ao da década 
de 1980, quando já tínhamos dois Juízes 
titulares e muitíssimo menos processos. 
É exorbitante o número de processos na 
Vara Cível parados por até mais de vinte 
anos. Não há um critério racional e justo 
para a movimentação dos processos. Não 
se leva em conta o prejuízo de ordem 
econômica e moral causado às par tes e 
seus advogados. Restam ao profissional da 
advocacia, além do prejuízo financeiro, a 
humilhação, o desrespeito, o descrédito.” 

Arivaldo Nascimento

“No caso específico da Comarca de Jequié, 
onde já milito há muitos anos, a situação 
é caótica. Muitos processos e poucos 
juízes, menos serventuários para mais 
processos. O Juizado Especial sempre 
funcionou com um precário sistema 
de rodízio com juízes emprestados de 
outras Comarcas, com uma demanda 
crescente para uma prestação jurisdicional 
decrescente. A Subseção local da OAB 
encaminhou relatório, juntamente com o 
Conselho Comunitário local, ao Tribunal de 
Justiça, relatando a situação e pedindo 
algumas providências. Não se obteve êxito. 
Encaminhou-se, depois, relatório mais 
amplo e contundente ao CNJ, pedindo 
uma intervenção na Comarca. Nenhum 
resultado. Os advogados decidiram 
paralisar suas atividades por uma semana, 
o que chamou a atenção da imprensa e 
da população local. Novamente, nenhum 
resultado. Persistem o caos e o clima de 
insolubilidade. As vias institucionais se 
mostraram fracas ou insuficientes para se 
obterem resultados.” 
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Tempo de 
presente 

uLTILIDADES

É tempo de dar presente. No Natal, 
fica no ar o clima de confraternização e, 
pelo menos, uma lembrança. São tantas 
opções de ar tigos, de diferenciados pre-
ços e finalidades, que fica difícil escolher. 
Mas para tentar facilitar a vida dos advo-
gados da Ordem, seguem algumas dicas 
do que presentear as pessoas queridas 
nessa época de aproximação e comemo-
ração que é o Natal: 

Bullying. Mentes 
perigosas nas escolas.
Livro sobre o bullying, 
prática cada vez mais 
comum nas escolas. 
Autora Ana Beatriz 
Barbosa Silva, Fontanar 
editora.187 páginas. 
Mais de 400 mil cópias 
vendidas.
R$ 37,30.

Kit Riche Ocimar Versolato. 
1 per fume Riche, 1 desodorante 
antitranspirante, 1 sabonete 
Riche. Kit masculino, 
amadeirado e com a matéria 
prima impor tada.
R$ 190,20.

Terno Super 120 Brooksfield 
com lã merino (lã especial), cor te 
italiano, trabalhado com presponto 
italiano, forro em acetato, com 
a opções de 2 e 3 botões. 
Disponível do número 46 ao 62, 
nas cores cinza, preto, verde, 
marinho, risca de giz.
R$ 999,00.

Relógio Dumont 
masculino de aço 
inox, analógico, 
com cronômetro, 
calendário, metal 
cromado à prova 
d’água até 50 m, 
fundo em rosca.
R$ 432,00.

Peep Toe Estação 
Shoes de trissê 
em couro em tons 
pastéias (azul, 
lilás, rosa bebê e 
champagne), salto 
10 cm, salto fachete 
(forrado). Disponível 
do número 34 ao 39.
R$ 189,90

Cesta Christmas.
Panetone Perini 500g, queijo reino Jong 1kg, bombom 
Especialidades Nestlé 400g, nozes com casca 350g, 
ameixas sem caroço Perini 350g, uva passa Sun Maid 
250g, Prossecco  Zonin Especial Cuvee 750ml, geléia 
Mens & Gasser Frut ti di Bosco 340g, pêssego em calda 
La Pastina 485g, atum Saint Paul ralado óleo comestível 
170g, sardinha Bom Appetit azeite 120g. Caixa Natal, uma 
unidade.
R$ 235,00

O Novo Uno 
foi eleito o carro do ano.
Por um mundo mais colorido, 
com mais design e personalização.
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