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Apresen
Apresentação
Após nove anos como presidente do Tribunal de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará, pensamos encerrar o mandato com a publicação de um informativo com
produção literária e cultural, além de um ementário contendo exemplos das principais decisões do Tribunal. Por sugestão do Conselheiro José Edmar da Silva Ribeiro, resolvemos publicar uma revista que
recebe o nome de JusCultura. A revista vem recheada de bons artigos, cujos autores recebem meu reconhecimento e agradecimento.
Podemos afirmar que nos dedicamos com um cuidado especial na gestão do Tribunal, por sua importância e pelo desconhecimento que têm nossos colegas com o teor do Estatuto e do Código
de Ética, exigindo uma atuação em diversas vertentes: conscientização, aprendizado, prevenção e punição aos mais renitentes.
Muito ainda precisa ser feito para que os profissionais entendam que a advocacia é uma profissão diferenciada, um múnus público e que o seu exercício exige a defesa constante – não digo, intransigente, pois intransigência não se coaduna com quem vive em sociedade – das prerrogativas, mas também do cumprimento dos deveres
éticos. Fazer-se respeitar pelo respeito, pelo uso de linguagem escorreita e pelo conhecimento sempre atualizado.
Além desses registros, ainda desejo agradecer aos colegas que
se dedicaram nas relatorias dos processos e a todos que contribuíram
para que pudéssemos implementar algumas ideias inovadores, quebrando a rigidez dos comandos e possibilitando uma tramitação processual mais ágil, preservando-se os institutos da ampla defesa e do
contraditório, mas com uma dinâmica que ultrapassam exigências
desnecessárias à finalidade e ao objetivo do processo administrativo
disciplinar.
Por fim, registro ainda agradecimentos aos membros do
Conselho Seccional que viabilizaram a aprovação de nosso primeiro
Regimento Interno, proporcionando o delineamento do Colegiado.
Boa leitura. Muito obrigado.
José Damasceno Sam
Sampaio
Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/CE.
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A IMPORTÂNCIA DO TRIBUNAL
DE ÉTICA DA OAB/CE
O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará (TED) é, sem
dúvida, essencial para o exercício da advocacia cearense. Responsável pelo controle ético da profissão, mantém em seu DNA o objetivo de também defender a boa conduta da advocacia, preservando
advogadas e advogados no exercício do seu mister. Por meio da fiscalização, orientações e até mesmo punições, os membros do TED
desempenham, acima de tudo, um trabalho de coragem, que auxilia
não somente profissionais da advocacia, mas a sociedade como um
todo. Mais do que isso, o Tribunal também desenvolve um trabalho
de prevenção.
Constantemente são promovidas palestras, cursos e seminários para fomentar a conscientização para um exercício ético da advocacia.
A atuação do TED nos últimos anos foi exemplar.
Cada vez mais atento aos problemas que dizem respeito à
conduta ética da advocacia e pautado no Estatuto da Advocacia e no
Código de Ética da OAB, o TED do Ceará ganhou destaque nacional quando não se esquivou de trabalhar ativamente em processos
envolvendo a operação ‘Expresso 150’, que revelou suposto esquema de venda de liminares nos plantões do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE), envolvendo advogados e desembargadores. Durante
esse processo, de forma altiva, mas respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, o TED julgou cerca de 20 advogados em
primeira instância. De forma corajosa concluiremos mais uma importante etapa desse processo ao efetivar os últimos julgamentos
ainda em 2018.
Outro ponto importante que deve ser destacado é o constante
trabalho do TED nos processos que envolvem a devida prestação de
contas do advogado com o cliente. Sempre vigilante, o Tribunal
jamais se esquivará em defender a bandeira da sociedade. Os números mostram a atuação ativa do TED.
Em cinco anos, O TED da OAB-CE movimentou em torno de
10 mil processos, no quais foram julgados mais de 7 mil, restando
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então apenas 3 mil para o julgamento de primeira instância. Esses
dados ratificam a preocupação da Ordem cearense com as condutas
éticas de todos os advogados e advogadas do Estado do Ceará. Sem
dúvida alguma o TED é essencial ao exercício da advocacia, no
combate às irregularidades, na defesa da classe, da sociedade e do
exercício ético e respeitoso da advocacia.

Marcelo Mota
Presidente da OAB/CE
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ÉTICA E ADVO
ADVOCACIA
Adriano Josino da Costa*
RESUMO: “Ética”, em definição sucinta, diz respeito à ciência cujo objeto de estudo são os fins para os quais a conduta humana deve se orientar; dito de outra forma, a ciência que trata dos ideais buscados pelo indivíduo em
seus atos e comportamentos. Direito e Ética têm, na essência, uma ligação
umbilical. Basta lembrar que, quando forte foi a crença na existência de um
direito natural, a ética era o próprio código genético da norma jurídica. Em
contrapartida, em recentes épocas de culto exacerbado à letra da lei, a erosão
dos valores éticos contribuiu para levar a humanidade, em meados do século
passado, ao mais terrível período de sua história, com a ascensão de regimes
pautados no total menosprezo à dignidade da pessoa humana. A ética é a essência da advocacia, e há mais advogados hoje do que nunca antes, é de toda
evidência que ao paradigma ético deve ser reconhecida uma importância salutar e especial. Na mesma linha, ganha considerável peso a atuação fiscalizadora da Ordem dos Advogados, mormente através dos respectivos Tribunais de
Ética e Disciplina, como ferramenta capaz de coibir as condutas incompatíveis
com o nobre ofício.
Palavras chave:
chave Direito, Ética, comportamento, disciplina.
ABSTRACT: " Ethics ", in a succinct definition, refers to science whose
object of study are the purposes for which human conduct must be oriented;
in other words, science that deals with the ideals sought by the individual in his
actions and behaviors. Law and Ethics have, in essence, an umbilical link. It is
enough to recall that, when strong was the belief in the existence of a natural
right, ethics was the very genetic code of the legal norm. On the other hand, in
recent times of cult exacerbated by the letter of the law, the erosion of ethical
values contributed to bring humankind in the middle of the last century to the
most terrible period of its history, with the rise of regimes based on total
contempt for dignity of the human person. Ethics is the essence of advocacy,
and there are more lawyers today than ever before, it is clear that the ethical
paradigm must be recognized as a salutary and special importance. In the
same vein, the oversight function of the Bar Association gains considerable
weight, mainly through the respective Courts of Ethics and Discipline, as a
tool capable of restraining the conduct incompatible with the noble office.
Key words:
words Law, Ethics, behavior, discipline.
RESÚMEN: "Ética", en definición sucinta, se refiere a la ciencia cuyo objeto de estudio son los fines para los cuales la conducta humana debe orientarse; de otra forma, la ciencia que trata de los ideales buscados por el individuo
en sus actos y comportamientos. Derecho y Ética tienen, en esencia, un vínculo umbilical. Basta recordar que, cuando fuerte fue la creencia en la existencia
de un derecho natural, la ética era el propio código genético de la norma jurídica. En cambio, en recientes épocas de culto exacerbado a la letra de la ley,
la erosión de los valores éticos contribuyó a llevar a la humanidad, a mediados
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del siglo pasado, al más terrible período de su historia, con el ascenso de
regímenes pautados en el total menosprecio a la dignidad de la persona
humana. La ética es la esencia de la abogacía, y hay más abogados hoy que
nunca antes, es de toda evidencia que al paradigma ético debe ser reconocida
una importancia saludable y especial. En la misma línea, gana considerable
peso la actuación fiscalizadora de la Orden de los Abogados, principalmente a
través de los respectivos Tribunales de Ética y Disciplina, como herramienta
capaz de cohibir las conductas incompatibles con el noble oficio.
Palabras clave:
clave Derecho, Ética, comportamiento, disciplina.

O

termo “ética
ética”,
ética em definição sucinta, diz respeito à ciência cujo
objeto de estudo são os fins para os quais a conduta humana
deve se orientar; dito de outra forma, a ciência que trata dos ideais
buscados pelo indivíduo em seus atos e comportamentos. A resposta
à indagação do que é ética ocupou as mentes dos mais brilhantes
pensadores de todos os tempos. Recordemos Aristóte
Aristóteles,
les com sua
visão de ética racionalista,
racionalista voltada à busca da felicidade; Platão,
Platão que
procurou distinguir a ética do corpo e da alma;
alma os Doutores da Igreja, nomeadamente Santo Agostinho,
Agostinho que apregoou uma ética pautapautada no amor (“ama e faz o que queres”) e Santo Tomás de Aquino,
Aquino
que se amparou nas premissas Aristotélicas para defender uma ética
de felicidade,
felicidade baseada em Deus; Hegel, Kant, Voltaire, Nietzsche,
enfim, luminares de todos os tempos se inquietaram com o assunto.
A moral, desde os antigos,
antigos, é da ética companheira inseparável.
inseparável
Os termos inclusive são, do ângulo etimológico, sinônimos, pois ambos os significados remetem a “costume” - mores, em latim e ethos,
no grego. Mas não se confundem. Investigar os pontos de distinção,
tema clássico à filosofia, não é nosso propósito. Por ora, cabe enfatizar que a vida profissional deve ser regida por balizas essencialmente
éticas, conquanto não devam ser excluídos os valores morais.
Direito e Ética têm, na essência, uma ligação umbilical. Basta
lembrar que, quando forte foi a crença na existência de um direito
natural, a ética era o próprio código genético da norma jurídica. Em
contrapartida, em recentes épocas de culto exacerbado à letra da lei,
a erosão dos valores éticos contribuiu para levar a humanidade, em
meados do século passado, ao mais terrível período de sua história,
com a ascensão de regimes pautados no total menosprezo à dignidade da pessoa humana.
Agora bem, uma análise histórica demonstra que essa conexão
entre o ético e o jurídico se torna tão mais forte - ou fraca - de acordo
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com as peculiaridades de cada momento de uma dada sociedade.
Essa premissa se projeta em reflexões sobre o papel do advogado no
atual contexto social e, naturalmente, sobre o quão ético tem sido o
exercício da advocacia.
Não há dúvida que o tema é polêmico e desafiador.
A Carta de Outubro reservou especial respeito e deferência à
advocacia, ao proclamar que “o advogado é indispensável à adminisadministração da justiça” (art. 133). Quis enfatizar, com isso, que a atuação
do advogado, com todas as prerrogativas que lhe são inerentes, não
apenas visa assegurar a defesa do cliente, mas da própria liberdade e
do Estado de Direito. Nesse sentido, lapidar decisão do Supremo
Tribunal Federal:
"Qualquer que seja a instância de poder perante a qual atue, incumbe, ao advogado, neutralizar os abusos, fazer cessar o arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias – legais e constitucionais – outorgadas àquele que lhe confiou a proteção de sua liberdade e de
seus direitos. O exercício do poder-dever de questionar, de fiscalizar, de criticar e de buscar a correção de abusos cometidos por órgãos públicos e por agentes e autoridades do Estado, inclusive magistrados, reflete prerrogativa indisponível do advogado, que não pode, por isso mesmo, ser injustamente cerceado na prática legítima de atos que visem a neutralizar situações configuradoras de arbítrio estatal ou de desrespeito aos direitos daquele em cujo favor
atua. O respeito às prerrogativas profissionais do Advogado constitui garantia
da própria sociedade e das pessoas em geral, porque o advogado, nesse contexto, desempenha papel essencial na proteção e defesa dos direitos e liberdades fundamentais.”1

Ora, vive-se hoje precisamente o apogeu da advocacia. De acordo com Michael Crichton,
Crichton notável autor de obras ficcionais de
cunho jurídico, se for mantido o crescimento estatístico da profissão
jurídica, no ano 2035 todos os habitantes dos Estados Unidos serão
advogados, incluídos os recém-nascidos...
A tese se aplica, em linhas gerais, ao Brasil. Afirma-se que a década de 70 foi a dos engenheiros e a de 80, a dos economistas; nesse
panorama, a partir da década de 90 o momento sempre foi o dos
advogados. O número de causídicos aumenta em progressão geométrica, refletindo a multiplicação dos cursos de Direito - muitos deles,
de baixíssimo nível. Que reflexos daí advirão?

1 HC 98.237. Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, julgamento em 15.12.2009.
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Ora, se a ética é a essência da advocacia,
advocacia e se há mais advogados hoje do que nunca antes, é de toda evidência que ao paradigma
ético deve ser reconhecida uma importância salutar e especial. Na
mesma linha, ganha considerável peso a atuação fiscalizadora da Ordem dos Advogados, mormente através dos respectivos Tribunais de
Ética e Disciplina, como ferramenta capaz de coibir as condutas incompatíveis com o nobre ofício.
As firmes noções de certo e errado, de justo e injusto, devem
timbrar a advocacia. Em seu famoso decálogo, Santo Ivo, padroeiro
dos advogados, os exorta a não aceitar a defesa de casos injustos,
"porque
porque são perniciosos à consciência e ao decoro".
decoro Rui Barbosa,
Barbosa
dirigindo-se aos jovens profissionais, aconselha a “não
não fazer da banca
balcão, ou da ciência mer
mercatura”.
catura
Na verdade, o advogado ético nunca pode deixar de se questionar se envidou todos os esforços em defesa da causa. De refletir se
sua conduta pautou-se pelos valores que norteiam o exercício da profissão. De ponderar se atuou com o devido respeito aos colegas, juízes, promotores, servidores, e, sobretudo, às partes.
O direito é o grande referencial ético da modernidade. E o advogado, o eixo central dessa ética, não apenas na província judiciária,
mas perante toda a sociedade. A permanente vigilância e zelo por
uma advocacia ética é, portanto, imperativa e indispensável. Afinal,
na bela lição do médico e filósofo alemão Albert Sch
Schweitzer,
weitzer “aa ética
não é outra coisa que a reverência pela vi
vida”.
da
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ORI
ORIGEM E EVO
EVOLUÇÃO DO LA
LATIM
Prof. Ari Othon Sidou*
Resumo: O presente trabalho aborda a origem do latim a partir do seu
nascedouro (línguas indo-européas) e, acompanhando o expansionismo
romano por ser sua língua oficial, atingiu os mais diversos pontos do mundo civilizado da época. Com as conquistas de terras por parte dos romanos,
o latim vulgar, falado pelos soldados e pelos povos incultos, mesclou-se
com os falares dos povos conquistados, dando origem às línguas românicas. Conclui o presente trabalho com a presença do Latim não só na Química e Botânica, como nas ciências jurídicas, tornando-o vivo e presente.
Palavras- chave: Origem do Latim. Expansionismo Romano. Latim
Vulgar.
Abstract: The present work isabout the origin of Latin (IndoEuropeanlanguages) and, accompany ing the Roman expansionism forbe
ingits official language, reached the mostdiversepoints of thecivilizedworld
of thattime. With Roman landconquests, vulgar Latin, spokenbysoldiers
and uneducated people, mergedwith the speeches of the conquered people,
givingrise to the Romance languages. The present work concludeswith the
presence of Latinnotonly in Chemistry and Botany, butalso in the juridicals
ciences, makingitalive and present.
Key-words: Origin of the Latin. Roman Expansionism. Vulgar Latin.
Resúmen: El presente trabajo aborda el origen del latín a partir de su
nacido (lenguas indoeuropeas) y, acompañando el expansionismo romano
por ser su lengua oficial, alcanzó los más diversos puntos del mundo. El
mundo civilizado de la época. Con las conquistas de tierras por parte de los
romanos, el latín vulgar, hablado por los soldados y por los pueblos incultos, se mezcló con los hablantes de los pueblos conquistados, dando origen
a las lenguas románicas. Concluye el presente trabajo con la presencia del
latín no sólo en la Química y Botánica, como en las ciencias jurídicas,
haciéndolo vivo y presente.
Palabras clave: Origen del latín. Expansionismo Romano. Latín Vulgar.

* Reeleito em sucessivos mandatos, é o atual Presidente da Associação dos Professores do Ensino Superior do Ceará - APESC. Com formação no Seminário Arquidiocesano da Arquidiocese
de Fortaleza e no velho Liceu do Ceará, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do
Ceará (UFC) e licenciado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Foi professor da Faculdade Católica de Filosofia do mesmo Estado e em outros estabelecimento de ensino
da capital cearense. Fez curso de Especialização em Linguística na Georgetown University (Washington, DC) e na University of Texas (Austin) - USA
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O

português origina-se do Latim que, por sua vez, integra a
grande família das línguas indo-européias, entre as quais se
encontram o grego, o sânscrito e o hitita.
Do indo-europeu nenhum documento escrito foi encontrado,
inexistindo, praticamente, como idioma.
Simples falar de um povo rústico que habitava o centro da Península Itálica, local denominado Lácio, o Latim desempenhou um papel
importantíssimo na história da civilização ocidental.
Mister se faz notar que essa bela língua polida e maestralmente manejada pelos grandes tribunos, escritores e poetas foi gradativamente burilada, partindo do primitivismo indo-europeu até
atingir o seu esplendor no período áureo da literatura latina.
Mas foi graças às vitórias resultantes do espírito belicoso de
seus soldados e em face da organização de seus homens de goveno,
que os romanos conseguiram ampliar esse enorme império, o qual,
no apogeu do seu expansionismo, ia do norte da África à Grã Bretanha, da Lusitânia à Mesopotâmia.
Estendendo os seus domínios aos mais recônditos pontos das
regiões dominadas, os romanos, ao tempo em que difundiam seus
hábitos de vida, suas instituições e sua cultura, usufruíam, igualmente, os ensinos dos povos conquistados.
A partir do século III a.C. e sob a influência grega, o Latim
escrito foi, pouco a pouco, torneado em sua estrutura linguística,
atingindo, no século I a.C. sua mais alta perfeição com Cícero e César na prosa e Virgílio e Horácio na poesia. Em face disso, houve
um crescente distanciamento da língua literária, posta em prática
por uma pequena elite, e da língua corrente, falada coloquialmente
pelos mais variados grupos sociais.
Gradativamente o sermo vulgaris ia se opondo ao sermo eruditus sobrepondo-se a este em razão das inúmeras línguas, que vão
do polido falar profissional até às gírias (sermo urbanus, plebeius,
rusticus, ruralis, quotidianus, castrensis etc.)
Esse emaranhado de diferentes corruptelas do Latim foi para
as regiões conquistadas pelos soldados, colonos e homens do governo e, progressivamente, diversificado num leque de diferentes
20

falares, os quais, no século III, tomaram o nome de línguas românicas.
A conquista da Grécia, do ponto de vista linguístico, não representou uma vitória dos romanos, uma vez que não conseguiram
implantar o Latim no mundo grego; pelo contrário, tal conquista
contribuiu para alargar, cada vez mais, a influência helênica em
Roma.
Graecia, capta, ferum victorem cepit et artes intulit agresti
Latio. “A Grécia vencida, venceu o feroz vencedor e introduziu as
artes no Lácio inculto”. (Horácio, Epist. 2, 156, 157).
A conquista romana do Oriente (Ásia Menor, Síria e Palestina) não teve acentuada repercussão linguística, em face da influência, vizinhança e prestígio gregos.
Ao mesmo tempo em que souberam usufruir, de maneira ímpar, os ensinamentos dos gregos, os romanos difundiam seus costumes, língua e instituições entre os povos vencidos, romantizandoos. Assim foi na Itália, Gália, Hispânia e na Récia, onde encontraram terreno fértil para impor sua cultura nas cidades e nos campos.
Na Gália, a romanização foi por demais profunda, em face de
terem os romanos enveredado não só pelos grandes centros urbanos, como também pelos mais recônditos vilarejos, ministrando, em
Latim, sua instrução e divulgando a sua cultura.
Na Bretânia, a romanização foi realizada de forma imperfeita, extremamente limitada e fracionada em períodos descontinuados, o que provocou o esquecimento da língua e de seus colonizadores.
No Egito não houve romanização, não só em razão da vizinhança e influência da Grécia, como também por motivos étnicos e
climáticos. Nas províncias do Danúbio, o Latim não encontrou espaço devido à falta de vida urbana.
Na Dácia (hoje Romênia), com a conquista de Trajano, não
houve propriamente a adoção do Latim, mas uma verdadeira enxurrada de colonos romanos a tomar posse das terras conquistadas,
provocando uma verdadeira mestiçagem linguística, da qual resultou o Romeno. Traianus, victa Dacia, ex toto orbe romano infinitas
copias humanum transtulerat ad agros et urbes colendas. – “Ven21

cida a Dácia, Trajano para lá transportara, do mundo romano inteiro, infinitas quantidades de homens para habitarem os campos e as
cidades”. (EUTRÓPIO, Brev. 7.6).
Na África, o Latim, apesar de encontrar campo fértil, graças à
passividade do povo e à propagação do Cristianismo, não fincou
suas raízes e, por isso foi sufocado pelos falares locais.
Assim, podemos concluir que o Latim vulgar, espalhado nessa imensa área geográfica e falado por povos de raças tão diversificadas, jamais poderia manter sua integridade linguística, unidade já
debilitada em face das várias comunidades de analfabetos. Entretanto, nos centros urbanos mais adiantados, o ensino do Latim difundia
o padrão literário, desacelerando, um pouco, os efeitos da dialetalização.
a) Edito de Caracala, ano 212, estendera o direito de cidadania a todos os indivíduos livres do império, com o que Roma perdeu
sua situação privilegiada.
b) Ao instituir a obrigatoriedade do Latim, com o língua da
administração do Império Romano, Deocleciano (284-305) anulou
o efeito dessa medida unificadora, ao dividir o Império em 12 províncias, estimulando, destarte, a noção de nacionalismos regionais
entre os povos conquistados. Em face disto, Roma, sem ter mais o
seu poder centralizador, perdeu a hegemonia linguística.
c) Em 330, Constantino, o grande defensor do Cristianismo,
transferiu a sede do Império para Bizâncio, a nova Constantinopla,
após, com o “Edito de Milão”, doar Roma e seus arredores à Igreja
Católica Romana.
d) Morto Teodósio, em 339, o imenso império foi dividido
entre os seus dois filhos. O Império do Oriente, entregue a Arcádio,
teve vida relativamente longa, enquanto o do Ocidente, confiado a
Honório, esfacelou-se em sucessivas invasões dos visigodos, ostrogodos, hunos, vândalos etc.
Com a desagregação linguística, os falares regionais estavam
mais próximos dos idiomas românicos do que o Latim propriamente dito. No fim do século V, começa o período do romance ou romanço, denominação atribuída à língua vulgar nessa fase de transição.
22

A partir do século IX, textos escritos nas diferentes línguas
começaram a surgir, constituindo-se, deste modo, no aparecimento
do grande leque de línguas românicas ou neolatinas, filhas diretas
do Latim.
1) Francês – século IX
2) Espanhol – século X
3) Italiano – século X
4) Sardo – século XI
5) Provençal – século XII
6) Rético – século XII
7) Catalão – século XII
8) Português – século XIII
9) Franco-Provençal – século XIII
10) Dálmata – século XIV
11) Romeno – século XVI
Portanto, afirmar ser o Latim uma “língua morta” é, no mínimo, enveredar por um desconhecimento linguístico. O Latim, diremos melhor, é uma língua em constante evolução. Ainda hoje tem
ele emprego, em sua forma clássica, no estudo de Direito e vão
buscar arrimo, as pesquisas aprofundadas da literatura dos povos
evoluídos.
A correspondência emitida pelos setores do Vaticano para as
demais prelazias é redigida em latim, o qual se encontra igualmente
presente nas grandes solenidades religiosas. A Medicina e a Física
empregam o idioma grego antigo na sua moderna nomenclatura,
mas a Química tem, no idioma latino, todos os seus símbolos e a
Botânica, as suas classificações. É graças a esse método, que ambas
as ciências conseguem perenizar a uniformidade de sua comunicação universal.
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CONTROLE SOCIAL DA ADVOCA
ADVOCACIA
José Adriano Pinto*2
RESUMO: O texto trata do controle social da advocacia como uma
teoria jurídica que situa o exercício dessa atividade profissional nos parâmetros institucionais firmados a partir do Art.133 da Constituição Brasileira e da Lei no 8.906/94 que estabelece o Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil. Expurgando-se da narrativa os meros sentimentos patrimonialistas que ainda dominam toda a produção doutrinária e jurisprudencial na perspectiva disciplinar do desempenho da OAB, alterna-se
o registro de situações exemplares suficientes quantos aos desvios institucionais e, também, sobre construções jurídicas propiciadores de atendimento à Sociedade e à Cidadania. Isso quer dizer que deve a OAB, ainda, diante das proclamações do Art.44, I, da Lei no8.906/94, um desempenho que
ela pode ter para impedir que corruptos poderosos e traficantes, realizem a
cooptação de qualificada advocacia privada em busca da impunidade criminal, qual seja vedar que tais filiados assumam esse tipo de patrocínio jurídico. Trata-se de uma proposição jurídica que: a) repele a hipocrisia silenciosa sobre o fato de que a extraordinária capacidade financeira desses
resultando leva o advogado privado a aceitar remuneração com o produto
de crime hediondo; b) supera a rejeição que o Congresso Nacional, dominado por incriminados, tem feito à proposta legislativa de fazer compulsória a defesa de tais criminosos pela Defensoria Pública.
Palavras-chave: Advocacia, controle social, estatuto da OAB.
ABSTRACT: The text deals with the social control of advocacy as a
legal theory that places the exercise of this professional activity in the institutional parameters established from Art.133 of the Brazilian Constitution
and Law 8.906 / 94, which establishes the Law and Lawyers' Brazil. Expelling from the narrative the mere patrimonialist sentiments that still dominate all the doctrinal and jurisprudential production in the disciplinary
perspective of the OAB performance, it alternates the recording of sufficient exemplary situations as to the institutional deviations and, also, on legal constructions providing services to the Society and Citizenship. That is
to say, OAB still owes to the proclamations of Art.44, I, Law 8.906 / 94, a
performance that it may have to prevent powerful corrupt and traffickers
from carrying out the co-optation of qualified private advocacy in search of
criminal impunity, which is to prevent such affiliates from assuming this
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do Ceará Desde 23/09/1988. Sócio Fundador do Instituto Cearense de Estudos Tributários.
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kind of legal patronage. It is a legal proposition that: a) repels silent hypocrisy about the fact that the extraordinary financial capacity of these results
leads the private lawyer to accept compensation with the product of heinous crime; b) overcomes the rejection that the National Congress, dominated by incriminates, has made to the legislative proposal to make compulsory the defense of such criminals by the Public Defender.
Key words:Advocacy, social control, statute of the OAB.
RESÚMEN: El texto trata del control social de la abogacía como una
teoría jurídica que sitúa el ejercicio de esa actividad profesional en los
parámetros institucionales firmados a partir del Art.133 de la Constitución
Brasileña y de la Ley 8.906 / 94 que establece el Estatuto de la Abogacía y
del Colegio de Abogados, Brasil. Se expulsa de la narrativa los meros sentimientos patrimonialistas que aún dominan toda la producción doctrinal y
jurisprudencial en la perspectiva disciplinaria del desempeño de la OAB, se
alterna el registro de situaciones ejemplares suficientes como a las desviaciones institucionales y, también, sobre construcciones jurídicas propiciadoras de atención a la Sociedad y Ciudadanía. Esto quiere decir que debe la
OAB, aún, ante las proclamaciones del Art.44, I, de la Ley 8.906 / 94, un
desempeño que ella puede tener para impedir que corruptos poderosos y
traficantes, realicen la cooptación de calificada abogada privada en busca
de impunidad criminal, que sea vedar que tales afiliados asuman ese tipo
de patrocinio jurídico. Se trata de una proposición jurídica que: a) rechaza
la hipocresía silenciosa sobre el hecho de que la extraordinaria capacidad
financiera de los que resultan lleva al abogado privado a aceptar remuneración con el producto de crimen hediondo; b) supera el rechazo que el Congreso Nacional, dominado por incriminados, ha hecho a la propuesta legislativa de hacer obligatoria la defensa de tales criminales por la Defensoría
Pública.
Palabras claves: Abogacía, control social, estatuto de la OAB.

E

xiste uma carência de estudos e debates sobre o controle social
da advocacia, que se agrava nessa realidade sinistra dos últimos
governos em que se implantou um aparelhamento estatal propiciador da corrupção, e traficantes de drogas formam governos paralelos, na medida em que os corruptos poderosos e os chefes do tráfico
são assistidos juridicamente sob remuneração originária do produto
criminoso.
Enquanto a advocacia pública, em geral, atua para viabilizar a
prevenção e o combate à corrupção e ao tráfico de drogas, grande
expressão qualitativa da advocacia privada patrocina a busca da impunidade judicial para tais inimigos da sociedade.
Falta compromisso institucional socialmente efetivo nas formalizadas políticas públicas brasileiras de combate à corrupção e ao
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tráfico de drogas, que ignora a utilização criminosa da advocacia
privada.
Sobre esse assunto, é preciso ter em mente, primeiramente,
que a posição de prestígio profissional desfrutada por advogados
privados forma uma barreira corporativa jamais rompida.
Difundir a necessidade de reações corporativas como alternativas de trato imediato para superar a imobilidade parlamentar determinada pelo domínio fisiológico de incriminados por corrupção não
é tarefa com expectativas otimistas mas, nem por isto, deve ser afastada a pretensão de rompimento dessa realidade afrontosa à cidadania.
Infelizmente, nem o Ministério Público ou a Ordem dos Advogados do Brasil, despertaram para uma reação institucional à utilização da advocacia privada como instrumento de alavancagem
para a imunidade judicial desses inimigos da sociedade.
Existe uma apatia, quando não um ativismo corporativo fundado numa cultura patrimonialista, que leva a impermeabilidade das
situações fisiológicas construída também em favor da advocacia
pública.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Piauí e a Comissão da Advocacia Pública da OAB/PI repeliram publicamente os
termos do acórdão prolatado pelos juízes federais integrantes da
Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, que declararam à unanimidade como inconstitucionais, incidenter tantum, o
artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) e
artigos 27 a 36 da Lei n.º 13.327, de 29 de julho de 2016, no bojo
do julgamento do processo de nº 2540-78.2014.4.01.4005, de Relatoria do Juiz Federal Dr. Nazareno Cesar Moreira Reis, em
12.09.2017.
Ora, em última análise, os honorários sucumbenciais são expropriados da parte vencedora para serem transferidos à advocacia
mas, esse anseio patrimonialista preponderou sobre os desempenhos
institucionais proclamados no Art.44, I, da Lei 8.906/94. A Ordem
dos Advogados do Brasil, através de seu Conselho Federal, já consagrou esse desvio corporativo dado à verba sucumbencial:
Súmula 8 – Os honorários constituem direito autônomo do
advogado, seja ele público ou privado. A apropriação dos
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valores pagos a título de honorários sucumbenciais como se
fosse verba pública pelos Entes Federados configura apropriação indevida.

No processo disciplinar praticado pela OAB, gata-se tempo e
força de trabalho, com a chamada DEFESA DATIVA, quando esta
nada pode oferecer senão manifestações técnicas repetitivas porque
não tem conhecimento dos fatos que somente o advogado representado pode dispor.
Trata-se de uma marca meramente burocrática, em confronto
com a Súmula Vinculante nº 5, do STF: "A falta de defesa técnica
por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição."
O conflito de interesses no âmbito da OAB deve respeitar a
supremacia do interesse público.
A Lei nº 12.813/2013, define conflito de interesse, como “a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados,
que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública”.
Esse confronto entre os interesses públicos e privados é comum nas pautas disciplinares da OAB, mas, via de regra o interesse
patrimonialista, que é privado, prevalece.
Após deixar o cargo, o agente entra num período chamado
“quarentena”, no qual, mesmo não exercendo mais a função, não
pode realizar determinadas condutas, pois as mesmas ainda serão
tomadas como conflitos de interesses Esses casos estão elencados
no artigo 6º da Lei nº 12.813/13.
Está dito no Art. 44, caput, da Lei nº 8.906/94, que a ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL é SERVIÇO PÚBLICO mas,
não conheço estudo ou manifestação oferecendo o sentido e alcance
dessa proclamação quando se trata do desempenho da instituição
para exercer o controle social da advocacia.
Sem inserção no quadro formal da Administração Pública Federal, tem a OAB, como principal objetivo por decorrência de sua
qualificação legal, zelar pelo interesse público, seguindo os princípios constitucionais proclamados pela Constituição de 1988, explicitados ou decorrentes como ela estabelece no Art.5º,§2º.
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Neste contexto, o controle social da advocacia, há de operar-se
como se faz impositivo para a qualidade dos serviços públicos, a
dizer com a eficiência disciplinar em relação aos seus filiados.
Controle Social da Advocacia, há de ser entendido como a ação disciplinar eficiente em preservar a dignidade do exercício dessa atividade essencial à Administração da Justiça, e sua destinação
como aglutinadora de agentes que pugnam em favor da sociedade e
da cidadania (CF/88, art.133 c/c Art.2º, caput e §1º e 44, da Lei
8.906/94).
Faz-se necessário registrar que a OAB/CE através de seu TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA deu expressão construtiva
desse eficiente controle social da advocacia ao INOVAR na aplicação de SUSPENSÃO CAUTELAR PREVENTIVA E INCIDENTAL pelo prazo de DOZE MESES, ao confrontar-se com o denominado ESCÂNDALO DA VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. Igualmente
importante apontar que essa atuação exemplar da OAB/CE não apenas foi acolhida pelo CONSELHO FEDERAL como seus dirigentes deram aplicação a essa instrumentação disciplinar, fato que,
até então jamais acontecera.
Como se fez público e notório, a corrupção no Brasil ganhou
institucionalização com os quatro últimos governos federais, e, nessa realidade sinistra, assoma o patrocínio jurídico de advogados privados aos corruptos poderosos, uma fenda propícia à formação de
escudos protetores e pontes judiciais para a IMPUNIDADE.
Depois que o Parlamento nacional, dominado por políticos incriminados em corrupção, rejeitou proposta legislativa para tonar
compulsória o patrocínio judicial desse tipo de criminoso pelo próprio Estado, através da DEFENSORIA PÚBLICA, passamos a pregar a necessidade da OAB adotar reação institucional em prol da
moralidade, da sociedade e da cidadania, estabelecendo vedação aos
advogados privados para atuarem em favor de corruptos poderosos
e de traficantes.
A rigor, dois grandes fatores, impõem à OAB, esse caminho de
controle social da advocacia, quando se tenha que garantir o direito
de defesa aos criminosos que se constituem verdadeiros inimigos da
sociedade.

29

O primeiro é que, a excepcional capacidade financeira de corruptos poderosos e traficantes provem do crime e, portanto, o advogado privado será remunerado com o produto dele.
O segundo está, em que, por ter um regime de controle social
mais próximo, contínuo, e eficiente, OS DEFENSORES PÚBLICOS formam um qualificado corpo de advogados mais protegido
contra a cooptação para compartilhar interesses financeiros com
corruptos poderosos e traficantes.
A corrupção e o tráfico de drogas insere-se em um contexto
amplo de poder financeiro e político, e o seu combate requer medidas de curto e longo prazo, devendo a OAB atuar disciplinarmente,
na expectativa de que a nova face do governo federal desprendida
dos corruptos poderosos, e dos financiamentos de campanhas eleitorais por traficantes, QUEBRE a aceitação tácita do domínio que
esses inimigos da sociedade impuseram.
A coragem institucional de romper a malha de interesses patrimoniais que também afeta o exercício desejável da advocacia, é
um desafio EMERGENCIAL para os quadros diretivos da OAB,
transpondo-se para sua atuação a execução dos discursos laudatórios que povoam a comunicação de massa, inclusive as redes sociais.
Os ganhos em favor da sociedade e da cidadania devem ter
preferência quando em tensão com os meros interesses patrimonialista ou fisiológicos dos advogados, sem o que a OAB não realizará
adequadamente o controle social da advocacia.
Os ganhos sociais resultantes do exercício da advocacia advêm
da elevação da sua qualidade em favor da população, da sua contribuição para melhora dos indicadores sociais relativos à MORALIDADE nos resultados da Administração da Justiça, do fortalecimento de valores importantes para a cidadania.
O controle social da advocacia pela OAB auxilia o próprio Estado na complexidade da gestão dos interesses da sociedade brasileira e, no tocante à luta contra corruptos poderosos e traficantes,
pode e deve ser negado a tais criminosos o acesso à cooptação de
advogados privados.
O Controle Social da Advocacia, neste caso, não pode ser enxergado como um fator de redução do mercado de trabalho, mas
como uma qualificação dele, uma valoração da advocacia privada
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pelo atendimento às proclamações constitucionais e legais que projetam sua presença como elementos indispensável à Administração
da Justiça.
O processo de conscientização da comunidade profissional
quanto à importância da inserção dos comandos constitucionais e
legais para a eficiência do controle social da advocacia, se revela,
ainda distante, no universo das produções dos órgãos dirigentes da
OAB.
Os diversos segmentos dirigentes da OAB necessitam ser alcançados para atendimento à contrapartida social devida em face
das prerrogativas profissionais.
Os programas acadêmicos da educação jurídica carecem de
perspectivas voltadas para ao controle social da advocacia, produzindo uma resistência de absorção de valores e finalidades públicas
que se contrapõem aos meros interesses patrimonialista determinantes da atividade profissional.
A democracia não pode ser mais pensada como um fator de
garantia do livre exercício da advocacia, onde e quando se tenha a
formação jurídica é a licença administrativa que o Estado oferece
para a atividade profissional, através da OAB.
É perceptível que a corrupção de poderosos e o tráfico de drogas forma um campo minado contra a sociedade, um governo paralelo ao sistema político do país.
A crise de autoridade contra esses criminosos pode ser minimizada significativamente, através de uma exclusão de acesso à advocacia privada, e, como demora a produção legislativa que defenda a sociedade contra esses crimes hediondos, impõe-se à OAB atuar realizado o Controle Social da Advocacia, propiciando aos cidadãos uma contribuição institucional inestimável.
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ÉTICA E COMPLIANCE NA
ADVOCA
ADVOCACIA
José Damasceno Sampaio3*
RESUMO: O Brasil passa por uma experiência salutar: o combate à
corrupção, a mesma se espalhou pelo País e atinge praticamente todos os setores da administração pública. É preciso que todos nós entremos nessa árdua tarefa, juntamente com os poderes constituídos que detém as prerrogativas e o dever institucional para tanto. A boa-fé objetiva comparece no ordenamento jurídico como limite à autonomia da vontade, de modo a impor certos parâmetros éticos aos comportamentos das partes. A proibição de comportamento contraditório, apresenta estudo sobre a tutela da confiança. Os
tribunais superiores já se posicionaram sobre o tema, acolhendo e adotando a
referida proibição.
Portanto, reforça-se a necessidade da coerência nos atos dos atores das relações públicas e das relações privadas. Muita se fala na necessidade do respeito à ética e nunca se buscou tanto a visibilidade desse comportamento.
Palavras- chave: Combate à corrupção, Boa-fé, Relações Públicas,
Relações Privadas.
ABSTRACT: Brazil has a salutary experience: the fight against corruption has spread throughout the country and affects practically all sectors
of public administration. It is necessary for all of us to enter into this arduous
task, together with the constituted powers that hold the prerogatives and the
institutional duty to do so. Objective good faith appears in the legal system
as a limit to the autonomy of the will, in order to impose certain ethical parameters on the behavior of the parties. The prohibition of contradictory behavior, presents a study on the trusteeship of trust. The superior courts have
already taken a stand on the subject, accepting and adopting this prohibition.
Therefore, the need for consistency in the actions of public relations and private relations actors is reinforced. Much is said about the need to respect ethics and the visibility of his behavior has never been sought.
Key words: Fighting corruption, Good faith, Public relations, Private
relations.
RESÚMEN :Brasil pasa por una experiencia saludable: el combate a
la corrupción, la misma se extendió por el país y alcanza prácticamente a todos los sectores de la administración pública. Es necesario que todos noso-
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tros entremos en esa ardua tarea, junto con los poderes constituidos que tiene
las prerrogativas y el deber institucional para tanto. La buena fe objetiva
comparece en el ordenamiento jurídico como límite a la autonomía de la voluntad, para imponer ciertos parámetros éticos a los comportamientos de las
partes. La prohibición de comportamiento contradictorio, presenta un estudio
sobre la tutela de la confianza. Los tribunales superiores ya se posicionaron
sobre el tema, acogiendo y adoptando dicha prohibición. Por lo tanto, se refuerza la necesidad de la coherencia en los actos de los actores de las relaciones públicas y de las relaciones privadas. Mucha se habla de la necesidad
del respeto a la ética y nunca se buscó tanto la visibilidad de ese comportamiento.
Palabras clave: Combate a la corrupción, Buena fe, Relaciones públicas, Relaciones privadas.

Considerações Iniciais

O

Brasil passa por uma experiência salutar para a vida de seus
cidadãos: o combate à corrupção. A cada dia se noticia mais
uma operação da Polícia Federal em busca de provas e de estancamento de focos desse mal que tomou conta do País, com reflexos no
exterior. Não se diga que é caso concentrado. A corrupção se espalhou pelo País e atinge praticamente todos os setores da administração pública. Portanto, é preciso que todos nós entremos nessa árdua
tarefa, juntamente com os poderes constituídos que detém as prerrogativas e o dever institucional para tanto.
O nosso Código Civil de 2002 já trouxe um alerta para essa
consciência cidadã, ao positivar os institutos da boa-fé e da probidade nas relações privadas.
Marcelo Dickstein leciona que “Por muito tempo, as funcionalidades da boa-fé no direito obrigacional se viram encobertas pelo
dogmatismo clássico atribuído à autonomia da vontade, denotativo
de uma determinada concepção de liberdade humana que seria a
verdadeira razão de vinculabilidade jurídica e, assim, da vinculação
obrigacional….
Hodiernamente, a boa-fé objetiva comparece no ordenamento
jurídico como limite à autonomia da vontade, de modo a impor certos parâmetros éticos aos comportamentos das partes.¹ Anderson
Schreiber² pontua que é importante se valorizar a coerência, como
princípio de segurança nas relações, já que a dinamicidade dos atos
nos leva a mudanças constantes. Sua obra, A proibição de comportamento contraditório, apresenta estudo sobre a tutela da confiança
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e venire contra factum proprium, brocardo latino que estabelece
que “a ninguém é concedido vir contra o próprio ato”. Os tribunais
superiores já se posicionaram sobre o tema, acolhendo e adotando a
referida proibição, a exemplo da decisão a seguir colacionada:
Ementa
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PAES. PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA X PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS ESTABELECIDAS POR MAIS DE QUATRO ANOS
SEM OPOSIÇÃO DO FISCO. DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO
DE ADESÃO. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
1. A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento (PAES), em
virtude da extemporaneidade do cumprimento do requisito formal da desistência de impugnação administrativa, afigura-se ilegítima na hipótese
em que tácito o deferimento da adesão (à luz do artigo 11, § 4º, da Lei
10.522/2002, c/c o artigo 4º, III, da Lei 10.684/2003) e adimplidas as
prestações mensais estabelecidas por mais de quatro anos e sem qualquer
oposição do Fisco.
13. Assim é que o titular do direito subjetivo que se desvia do sentido teleológico (finalidade ou função social) da norma que lhe ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em outrem uma determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento, incorre em
abuso de direito encartado na máxima nemopotestvenire contra factumproprium.
16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA
SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Denise Arruda. (REsp 1143216/RS (2009/0106075-0)
– Rel.: Ministro LUIZ FUX (1122) data julg. 24/03/2010 – pub. DJe
09/04/2010)

Portanto, reforça-se a necessidade da coerência nos atos dos
atores das relações públicas e das relações privadas. Muita se fala
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na necessidade do respeito à ética e nunca se buscou tanto a visibilidade desse comportamento.
As palavras do momento são “ética” e “compliance”, ou seja,
ética e comprometimento. A advocacia, como projetada na ordem
constitucional e legal, está jungida a esse compromisso.
À frente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, desde 2010, tenho testemunhado a
reação institucional contra os desvios de conduta no exercício da
advocacia, das mais diversas naturezas e repercussões, implicando
numa demonstração patente de falta de ética e de compromisso com
o múnus público exercido. São retenção abusiva de autos visivelmente na busca de uma prescrição para o cliente, apropriação indébita dos valores recebidos em nome dos clientes, ausência da devida
prestação de contas, conluio com o crime, corrupção, entre outros.
Da Ética na Advocacia
A advocacia é um serviço público porque do Estado, porém
independente de qualquer vínculo funcional com o aparato federal
direto ou indireto.
Proclama a Constituição Federal em seu artigo 133que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites
da lei.”.
Já a Lei n. 8.906/1994 – EAOAB, dispõe em seu artigo 2º, caput e §1º que o advogado é indispensável à administração da justiça
e no seu ministério privado, presta serviço público e exerce função
social.
Em razão de seus encargos institucionais, a advocacia desfruta
de prerrogativas e estas geram contrapartida de deveres que diferencia o advogado de qualquer outro profissional. São vedações impostas, tanto no Estatuto como no Código de Ética e Disciplina.
Sempre afirmamos que a advocacia é representada por uma moeda
de duas faces: uma contendo as prerrogativas; e a outra, contendo
os deveres éticos. Não se pode falar em defesa das prerrogativas,
sem um cuidadoso zelo no cumprimento dos deveres.
Em nosso mister frente ao Tribunal de Ética e Disciplinar temos presenciado afirmação de colega de que o OAB tem como fi36

nalidade a defesa dos advogados e estranham as punições. Ora, a
punição pelos desvios de conduta é a fiscalização do exercício da
advocacia dentro dos parâmetros éticos estabelecidos e a seleção
entre o joio e o trigo. Ao excluirmos o mal profissional, estamos
protegendo o bom nome da advocacia e da própria OAB, cumprindo a árdua e desgastante missão de punir colegas, fortalecendo os
trabalhos dos profissionais cumpridores de seus deveres.
As normas éticas capituladas no Código de Ética e Disciplina,
como diz o seu Relator, advogado Paulo Roberto de Gouvêa Medina, não são prontas e acabadas e exigem que a interpretação aplicada atinja os objetivos colimados. Registra o laureado advogado que
“A advocacia, como profissão liberal, deve subordinar-se a determinadas normas de conduta, que lhe disciplinem o exercício, de
forma consentânea com sua finalidade, assegurando a existência da
confiança e respeito nas relações estabelecidas entre os profissionais que a exercem e as pessoas com as quais se relacionem. Tais
normas de conduta correspondem à ética da advocacia, isto é, o
conjunto de princípios e regras de natureza moral que regem a atividade do advogado. Esta não pode dissociar-se de certos padrões
de comportamento que dão dignidade ao trabalho profissional e
procuram uniformizar a disciplina da classe a que pertence, tendo
em vista o interesse social que o envolve e a responsabilidade atribuída aos advogados perante os seus concidadãos.”³
Faço minhas as palavras do ilustre autor.
Poder-se-ia questionar se as normas capituladas no Código de
Ética e Disciplina têm a força sancionatória, pois redigidas pelo
próprio órgão. O legislador deu-lhes a força necessária ao estabelecer em lei que o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os
deveres consignados no Código de Ética e Disciplina (art. 33, EAOAB). O seu proceder deve observar comportamento que lhe torne
merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e
da advocacia.
No controle do exercício da advocacia, compete à OAB promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a
disciplina dos advogados, além de deter o poder de punir disciplinarmente os inscritos. O julgamento compete, em primeira instância, aos Tribunais de Ética e Disciplina.
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No Ceará, o Tribunal recebeu, por delegação, a competência
para instaurar, instruir, julgar e arquivar os processos disciplinares,
além de executar as decisões transitadas em qualquer grau. No controle da efetividade das decisões no combate aos desvios de conduta, tivemos que adotar a figura da Suspensão Cautelar Incidental,
com fundamento no ordenamento jurídico nacional. Isto se fez necessário para se dar o efeito suspensivo nos recursos em casos de
extrema necessidade, em virtude da grande repercussão e do alto
grau de nocividade dos atos práticos, como os conhecidos casos da
Expresso 150, envolvendo a venda de liminares para traficantes em
plantões do Judiciário. As decisões, embora inovadoras, receberam
a chancela do Conselho Estadual, do Conselho Federal e da própria
Justiça Federal, que negou Mandado de Segurança impetrado por
representado. (o material se encontra na seção de Jurisprudência
desta Revista).
Compliance na Advocacia
Sergio Ferraz, ex-Presidente do Instituto dos Advogados do
Brasil, em trabalho publicado no ano 2000, afirmava que
Revela-se então, não só possível, mas também útil e conveniente
elaborar bases materiais (ou substantivas) de um controle ético do exercício profissional. Apenas como tentativa de partida concreta e objetiva a
esse intento, adiantamos, sem qualquer pretensão de exaustividade, que,
dentre outros valores fundamentais, podem ser reconhecidos como inafastáveis: a honra; a nobreza e a dignidade da profissão e do advogado; a independência, o destemor, a lealdade, o decoro, a boa-fé, a honestidade e a
veracidade; o permanente aperfeiçoamento da personalidade e da profissão, o culto superior a ideia e ao ideal da Justiça; o dever do sigilo profissional; a publicidade discreta e moderada; o tratamento polido e escorreito ao público, aos colegas, às autoridades, às partes.

Tudo isto, no Código de Ética e Disciplina se estabelece. As
bases materiais do comportamento ético já estão devidamente delineadas. O que precisamos é da cultura ética para seguirmos esses
parâmetros. Precisamos de um autocompromisso com a prática da
ética profissional. Um comprometimento conosco e com os nossos
sócios, parceiros, clientes e auxiliares.
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Lembro-me de ter tomado conhecimento, em uma das incontáveis visitas e palestras que fiz junto aos cursos de Direito e às Subseções interioranas, doutrinando sobre a ética na advocacia para se
evitar punições em consequentes processos disciplinares, que um
colega palestrante, ao iniciar a sua exposição, ter afirmado que se os
colegas seguissem minhas orientações, não ganhariam dinheiro. Isso é descompromisso com o cumprimento do dever que jurou obediência.
Diante desse quadro, surge uma ferramenta que poderá auxiliar
a OAB nessa conscientização: o Compliance. Trata-se de um assunto relativamente novo no campo de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil já deu início a esse trabalho. Com o apoio da OAB/MG, publicou uma cartilha contendo um guia de Compliance
para as organizações brasileiras.
O Compliance é um dos pilares da boa Governança. Está em
evidência pelo interesse internacional no combate à Corrupção. Tratam-se de normas de atuação transparente, segura e de conformidade com a lei. O Compliance surgiu para o mundo corporativo, oferecendo condições de controle do comprometimento da empresa
através do olhar do consumidor. Nada impede sejam as regras adotadas nas sociedades de advogados, ou mesmo, individualmente,
por cada advogado nas relações multifacetárias.
Conforme o referido Guia, não existem parâmetros uniformes
ou regras pré-definidas para a implantação de um Programa de
Compliance eficiente. Os Programas de Compliance devem ser adequados à estrutura de cada um. O importante é que o Programa de
Compliance seja concebido com a intenção que a Organização conheça e interprete seus riscos, de modo a prevenir, investigar e detectar desvios éticos e irregularidades para, então, responder a esses
com a máxima eficiência. Não podemos olvidar que o combate à
corrupção também passa pelo compromisso dos advogados de cumprirem os deveres éticos inerentes à profissão.
A Lei nº 12.486/2013 – Lei Anticorrupção – e a Lei nº
13.303/2016 – Lei das Estatais, trazem previsão de aplicações de
pesadas sanções a certos desvios. Assim, o incentivo à aplicação do
Programa de Compliance nos escritórios de advocacia se torna uma
necessidade e tem consonância com as normas do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina (normas deontológicas).
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Há dispositivo atinente ao combate ao aviltamento dos honorários, mas também à cobrança de honorários exorbitantes. Nesse
ponto, não podemos entender como normais os honorários em milhões cobrados por certos escritórios dos envolvidos nos casos de
corrupção ligados à Petrobras (lava-jato). É sabido que a origem
desse dinheiro não é legal. Será que é ético cobrar-se valores tão
altos, somente porque o dinheiro não é de quem paga? Fica a provocação para se meditar.
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O CON
CONTROLE SOCIAL
DOS RECURSOS PÚ
PÚBLICOS
Irapuan Diniz de Aguiar4*
RESUMO: A presente abordagem tem como objetivo explicitar a
significação do Controle Social na fiscalização e gestão dos recursos públicos. O assunto foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas. Assim,
seu referencial teórico teve como suporte a pesquisa em livros, trabalhos acadêmicos e outras informações disponíveis em sítios abrigados na internet,
que têm como foco o Controle Social. Foram visitados sites eletrônicos da
Controladoria Geral da União (CGU) e da Controladoria Geral do Estado do
Ceará (CGE), a fim de demonstrar que quanto maior for a participação da
Sociedade, em conjunto com o Estado, menor serão os riscos de danos e
desvios de recursos públicos por seus gestores. A pesquisa concluiu que, a
despeito da necessidade de ainda se aprimorarem as práticas em relação às
ações que possibilitam um Controle Social mais efetivo, o caminho percorrido, dentro do Estado Democrático de Direito, para uma melhor gestão dos
recursos públicos por parte dos governantes, é o indicado para o cumprimento do que é de direito do povo: atendimento de suas necessidades básicas e
da promoção do bem estar social.
Palavras-chave: Controle Social – Transparência – Gestão Pública.
ABSTRACT:The purpose of this approach is to explain the significance of Social Control in the supervision and management of public resources. The subject was developed from bibliographical research. Thus, its
theoretical reference was supported by research in books, academic works
and other information available on sites housed in the Internet, which focus
on Social Control. Electronic websites of the Federal Comptroller's Office
(CGU) and the State Comptroller's Office of the Stateof Ceará (CGE) werevisited in order to demonstrate that the greater the Company's participation,
together with the State, the lower the risks of damages and diversions of
public resources by its managers. The research concluded that, despite the
need to improve practices in relation to the actions that make Social Control
more effective, the path taken, within the Democratic State of Law, for a better management of public resources by the government, is the one indicated

* Advogado, OAB/CE nº 11470. Membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Membro
da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Membro da Academia Fortalezense de letras – AFL.
Membro do Centro Cultural do Ceará – CCL. Professor de Direito Administrativo e Constitucional da AESP. Presidente do Conselho Fiscal e de Assuntos Econômicos da CNEC. Ouvidor
da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza – FGF. Presidente da Associação Brasileira de
Ouvidores, Secção Ceará - ABO/CE.

41

for the fulfillment of what is right of the people: meeting their basic needs
and promoting social welfare.
Key words: Social Control - Transparency - Public Management.
RESÚMEN: El presente enfoque tiene como objetivo explicitar la
significación del Control Social en la fiscalización y gestión de los recursos
públicos. El tema fue desarrollado a partir de investigaciones bibliográficas.
Así, su referencial teórico tuvo como soporte la investigación en libros, trabajos académicos y otras informaciones disponibles en sitios abrigados en
internet, que tienen como foco el Control Social. Se han visitado sitios
electrónicos de la Contraloría General de la Unión (CGU) y de la Contraloría
General del Estado de Ceará (CGE), a fin de demostrar que cuanto mayor
sea la participación de la Sociedad, en conjunto con el Estado, menor serán
los riesgos de daños y perjuicios desviaciones de recursos públicos por sus
gestores. La investigación concluyó que, a pesar de la necesidad de aún perfeccionar las prácticas en relación a las acciones que posibilitan un Control
Social más efectivo, el camino recorrido, dentro del Estado Democrático de
Derecho, para una mejor gestión de los recursos públicos por parte de los
gobernantes, es el indicado para el cumplimiento de lo que es de derecho del
pueblo: atención de sus necesidades básicas y de la promoción del bienestar
social.
Palabras clave: Control Social - Transparencia - Gestión Pública.

A

participação da comunidade na gestão pública é um direito
consagrado na Constituição Federal assegurando aos cidadãos
não apenas a participação na elaboração das políticas públicas, como ainda a fiscalização de forma contínua da aplicação dos recursos
destinados à realização destas políticas. Dessa forma, o direito do
cidadão não se restringe, apenas, à escolha, através do voto, dos
seus representantes, porquanto abrange, ainda, o direito de acompanhar, durante todo o mandato, como este poder delegado está sendo
exercido, seja supervisionando, seja avaliando a tomada das decisões no âmbito administrativo. Mesmo o responsável pela gestão
dos recursos tendo o dever legal de aplicá-los na conformidade das
respectivas rubricas orçamentárias, promovendo, por consequência,
o bem-estar de todos, a malversação do seu emprego, por despreparo ou má índole dos dirigentes ou dos gestores dos órgãos e/ou entidades têm ocasionado sérios prejuízos aos destinatários destes recursos: os cidadãos. Nesse contexto, as ideias de participação e controle sociais, intimamente relacionadas, tornam-se importantes instrumentos, capazes de incrementar o trabalho desses dirigentes e
gestores, melhorando, em decorrência, seus resultados.
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É por intermédio da participação na gestão pública que os
cidadãos poderão intervir nas decisões administrativas, ora instruindo a Administração para que adote providências que atendam verdadeiramente ao interesse público, ora exercendo o controle sobre a
ação do Estado, exigindo que os gestores públicos prestem contas
de suas atuações. No atual cenário o país dispõe de vários órgãos de
controle, como as Controladorias da União, Estados e Municípios,
Ministérios Públicos, Polícia Federal, dentre outros. Todavia, devido à extensão de nosso território e da grande quantidade de municípios, é de fundamental importância que cada região encarregue-se
da tarefa de participar da gestão pública, exercendo, na plenitude, o
controle social do gasto do dinheiro público. O auxílio da sociedade
possibilitará que o controle dos recursos seja efetivado de modo
ainda mais eficaz, garantindo, assim, sua correta aplicação.
Neste contexto, o objetivo geral desta abordagem é, essencialmente, explicitar a significação do controle social na gestão dos
recursos públicos, induzindo a uma reflexão sobre o tema. Visa,
também, demonstrar que o controle social pode acontecer de forma
espontânea, individualmente, no interior das associações civis e organizações não governamentais, ou por meio dos Conselhos de Políticas Públicas instituídos por lei. Considere-se, nesse sentido, que
a legislação brasileira já prevê dispositivos que garantem ao cidadão o acesso às contas públicas e aos processos licitatórios. É essencial, por conseguinte, que o cidadão conheça seus direitos e
também as leis que lhe asseguram o exercício da cidadania.
A relevância da participação do cidadão cresce de significação
no atual momento da vida nacional em que a corrupção, aliada ao
despreparo e a má gestão, levam ao desperdício e desvio de recursos tão valiosos num país de população predominantemente carente,
em face do que o fomento do controle social se torna extremamente
necessário.
É dever da Administração Pública, no Estado Democrático de
Direito, promover o bem estar social por meio da adoção de políticas sociais destinadas a reduzir as necessidades e riscos sociais e
garantir ao cidadão mais acesso a recursos e benefícios. Quanto
maior for a atuação do Estado, maior será a máquina pública e, como natural consequência, maiores serão os riscos de danos causados
aos bens coletivos por razões as mais diversas: má gestão, improbi43

dade administrativa, desvio de recursos, etc. Sendo assim, torna-se
fundamental melhorar os mecanismos de controle na Administração
pública e minimizar a interferência de interesses individuais nos
interesses coletivos.
O controle do Estado pode ser exercido através do controle político ou do controle administrativo. O primeiro, cujo delineamento
encontra-se na Constituição, visa ao equilíbrio entre os Poderes estruturais da República – Executivo, Legislativo e Judiciário -, caracterizando o sistema de freios e contrapesos que, segundo Carvalho
Filho (2011), inibe o crescimento de qualquer um deles em detrimento do outro e permite a compensação de eventuais pontos de
debilidade de um para deixá-lo sucumbir à força do outro.
O Poder legislativo exerce o controle externo sobre todas as atividades administrativas, em todos os órgãos e entidades da administração pública. O Poder Judiciário controla os atos praticados
pelos outros poderes, ao decidir sobre as questões jurídicas que firam direitos de terceiros, no limite da lei. O Poder Executivo, pela
predominância da máquina governamental, exerce controle indireto
sobre os outros poderes, especialmente em relação à alocação dos
recursos financeiros que arrecada, gerencia e distribui. Desta maneira, todos os poderes se fiscalizam e vigiam-se reciprocamente, em
maior ou menor escala. (PARDINI, 1997).
O controle da Administração Pública, assim, pode ser definido
como “o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por
meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da
atividade administrativa em qualquer das esferas de poder” (CARVALHO FILHO, 2011, p. 863).
No Brasil, bem como em outros países, é crescente o interesse
pelo aprimoramento dos controles interno e externo e isso se deve,
em parte, ao maior interesse da sociedade na participação e definição das políticas públicas, bem assim no acompanhamento, efetividade e na regular prestação de contas por quem administra o dinheiro público. O controle tem se tornado cada vez mais necessário nas
organizações à proporção em que elas vão congregando uma multiplicidade de objetivos. Alcançar essas metas exige uma variedade
de tarefas que, necessariamente, precisam ser delegadas. Esta desconcentração da capacidade de atuar tem por fim garantir que os
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objetivos sejam alcançados da forma mais eficiente possível (CASTRO, 2009, p. 35).
Considerando-se, pois, a complexidade das estruturas políticosociais de um país, assim como o próprio fenômeno da corrupção, o
controle da administração pública não deve ficar restrito tão somente aos controles institucionais. É essencial que ocorra a participação
dos cidadãos e da sociedade organizada no monitoramento do gasto
público, avaliando incessantemente as ações governamentais e reivindicando a adequada aplicação dos recursos públicos. Isso se
chama “controle social” (Controladoria-Geral da União – Controle
Social, 2012).
Com a publicação da CF/88, conhecida como ‘Constituição
Cidadã’, o controle social adquiriu força jurídica no Brasil que, elaborada sob grande influência da sociedade civil através de emendas
populares, estabeleceu a descentralização e a participação popular
como marcos no processo de construção das políticas públicas, especialmente nos campos das políticas sociais e urbanas, consagrando, assim, uma conjuntura favorável à participação da comunidade
nas tomadas das decisões políticas fundamentais ao bem-estar da
população (Controladoria-Geral da União – Controle Social, 2012).
Vê-se, por isso, que o controle social nada mais é do que uma forma
de distribuição do poder de decisão sobre as políticas públicas entre
o Estado e a sociedade, em que esta para a interagir com aquele participando ativamente da definição, elaboração e acompanhamento
das prioridades em políticas a serem implementadas pelos entes
administrativos.
A transparência e o acesso à informação, de outra parte, são
pontos primordiais para o fortalecimento do regime democrático e
da boa gestão pública, já que se constituem em eficazes mecanismos de prevenção da corrupção na medida em que viabilizam o acompanhamento ético daqueles que, em nome do povo, exercem o
poder. O acesso aos dados públicos permite que os cidadãos acompanhem e fiscalizem, respectivamente, a implementação das políticas públicas e a correta aplicação dos recursos. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação põem o cidadão, em
tempo real, com os dados de que necessita para exercitar este importante papel que a cidadania lhe possibilita.
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No âmbito do Estado do Ceará, o Portal da Transparência propicia a todos o controle social ao disponibilizar informações públicas do governo, bem como oferece ferramenta para solicitações de
informações por meio da Lei de Acesso a Informação (Controladoria-Geral do Estado – CGE).
O controle social, associado ao processo de transparência pública, permite, por isso mesmo, contribuições evidentes ao processo
de democratização da informação. No entanto, para que este continue sendo efetivo, é importante reavaliar, sempre, a necessidade de
um melhor aperfeiçoamento destes instrumentos de participação
social possibilitando uma melhor interlocução com a Sociedade e o
Estado, fortalecendo, dessa forma, o “time” de interessados na correta aplicação dos recursos públicos.
Muito, ainda, há que ser melhorado na gestão dos recursos públicos e na fomentação nas ações do controle social, cumprindo recomendar, neste aspecto, que a população saia da inércia participando, com maior interesse, na tomada de decisão da Administração Pública e na fiscalização de seus gastos. Para tanto, é de extrema significação a reflexão década indivíduo sobre sua participação
na comunidade e dos benefícios coletivos que com ela poderão ser
alcançados.
Nesse contexto, para encerrar, é pertinente lembrar Montesquieu quando diz: “É experiência eterna a e que todo homem que
tem o poder é levado a abusar dele. Caminha até que encontre limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder”. E quem tem o poder
de fazer isso, é o povo.
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O TEATRO NO DI
DIREITO
Marcus José Fernandes de Oliveira 5 *
RESUMO: Inegavelmente existe um estreito laço entre o Teatro e o
Direito. O advogado especialmente afeito ao Tribunal do Júri que no Brasil é
definido como um conjunto de cidadãos, escolhidos por sorteio, que servem
como juízes de fato no julgamento de um crime ou, segundo os países onde
predominam as Cortes do “common law” nas quais o julgamento nos Júris se
dá através de decisões dos tribunais, no que respeita aos costumes e nos precedentes e não mediante atos legislativos e executivos, há, em última instância, a tendência para a teatralização nos julgamentos quando o advogado de
defesa e o Promotor se utilizam dos efeitos da retórica, da perfeita dicção, da
inflexão das palavras e de numa encenação teatral para aplicar o escorreito uso
da lei na defesa de seu constituinte ou na acusação do réu.
Palavras-Chave: Teatro, Direito, Interação.
ABSTRACT: There is undeniably a close bond between Theater and
Law. The lawyer specially assigned to the Court of the Jury, which in Brazil
is defined as a set of citizens, chosen by lot, who serve as de facto judges in
the trial of a crime or, according to the countries where the common law
courts predominate, in which Judgment in juries occurs through court decisions, with regard to customs and precedents and not through legislative and
executive acts, there is ultimately a tendency for theatricalisation in trials
when the defense lawyer and the Prosecutor are use the effects of rhetoric,
perfect diction, inflection of words, and a theatrical stage to apply the skilful
use of law in the defense of its constituent or in the accusation of the defendant.
Key words:Theater, Law, Interaction.
RESÚMEN: Inefablemente existe unestrecho vínculo entre el Teatro
y el Derecho. El abogado especialmente afectado al Tribunal del Jurado que
en Brasil es definido como un conjunto de ciudadanos, elegidos por sorteo,
que sirven como jueces de hechoeneljuicio de uncrimen o, segúnlos países
donde predominanlas Cortes del common law, eljuicioenlos Jurado se da a
través de decisiones de lostribunales, enlo que respecta a lascostumbres y enlos precedentes y no mediante actos legislativos y ejecutivos, hay, en última
instancia, latendencia a lateatralización en los juicios cuando elabogado defensor y el promotor que utilizanlos efectos de la retórica, de laperfectadicción, de lainflexión de laspalabras y de una escenificación teatral para apli-
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car elescaso uso de laleyenla defensa de suconstituyente o en la acusación
del reo.
Palabras Clave: Teatro, Derecho, Intracción.

P

ode a priori, o título do presente artigo deste periódico em seu
primeiro lançamento, parecer esdrúxulo, sobretudo para profissionais do direito que desconhecem que o advogado tem obrigação
de usar uma linguagem jurídica respeitosa, correta e, sobretudo demonstrar ser um profissional culto. Não se desconhece que muitos
causídicos, mesmo após anos de conclusão do seu curso de Direito,
não sabem ainda redigir uma petição correta, dentro das exigências
da sistemática jurídica e se enveredam às vezes pelos ermos caminhos de um linguajar falado ou escrito, chulo, trivial, desrespeitoso
e até antiético.
O Teatro e o cinema nos deixam como legado deveras importante, uma perfeita dicção, as inflexões verbais, a perfeita interpretação dos fatos, quer por escrito ou falado e a consciência do repasse de uma mensagem teatral que toca fundo o entendimento do povo para os problemas sociais, da plateia quando assiste a um Júri,
do Magistrado que o preside e máxime, do Conselho de Sentença
quando da aplicação da lei para com a pessoa que se encontra em
julgamento.
O Teatro é por definição o “lugar onde se vai para ver”, expressão do grego “theátron”, surgido há 550 a.C, mais tarde substituída pela palavra latina, “teatrum”, sem dúvida absorvida pelos
romanos por influência dos extraordinários oradores atenienses como Demóstenes que colocava pedrinhas debaixo da língua para minimizar a sua gagueira nos primitivos Tribunais Populares do Júri.
O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos, os quais além da presença de Júris, eles apresentavam músicas, danças e mímicas.
Ao observarmos o ambiente arquitetônico do teatro grego como o de Delfos e o Teatro de Dionísio e a indumentária dos atores,
comparados com o ambiente onde se verifica um Júri, igualmente
com uma plateia, um corpo de jurados, um Juiz que preside e disciplina os trabalhos, um Promotor que faz a acusação do réu e do outro lado o (s) advogado (s) de defesa, todos vestidos de beca, os
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quais representam os “atores” do “texto-processo”, são deveras semelhantes.
No Brasil, com repercussão mundial, podemos exemplificar a
teatralização do caso do Playboy internacional “Doca Street” acusado de ter assassinado Ângela Diniz, na praia de Búzios no Rio de
Janeiro. Na defesa o advogado Evandro Cavalcanti Lins e Silva atraiu uma nímia quantidade de pessoas interessadas e outras curiosas para assistirem ao brilhante advogado do Piauí, Evandro Lins,
que ocupou vários cargos no Governo João Goulart. Evandro Lins
fez a defesa do seu constituinte iniciando com uma frase de impacto
teatral e poética:
- Senhores jurados. Quiseram os fados, quis o destino,
que a última defesa, o “canto do cisne” de um velho advogado criminal se desse nesta cidade, recanto inimitável e deslumbrante do Brasil e do mundo, onde, como no verso do
poeta, “a mão da natureza esmerou-se enquanto tinha”. E,
após acirrados debates quando da tréplica, Evandro, deleitou-se na oratória e numa encenação dramática ao concluir a
sua defesa falando do réu: “Esse moço, Senhores jurados, é
um passional, na conhecida classificação de Enrico Ferri. É
um criminoso de ocasião, não é um delinquente habitual.
Chego ao fim deste Júri. Tenho o pudor das despedidas mais
dramáticas, talvez outros beijassem a Tribuna para se retirar.

Era assim que se fazia antigamente, de modo teatral, quando o
promotor agredia o réu, ele retirava a beca e a jogava sobre a cabeça
do acusado, para que as injúrias não o atingissem e usavam o latim
habitual na época: “Reo res sacra est”. O Conselho de sentença aceitou a tese do “excesso culposo no estado de legítima defesa” e o
juiz fixou a pena de dois anos de detenção do réu, concedendo-lhe o
direito ao “sursis”. A plateia aplaudiu ruidosamente de pé a proclamação do resultado. Posteriormente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou o julgamento, mandando Raul Fernando do Amaral Street (Doca Street) a novo Júri de modo que nesse segundo julgamento, sem mais a participação do advogado Evandro Lins, o réu foi condenado a cumprir pena de homicídio. Evandro Lins ficou famoso com a defesa do seu constituinte dando
posteriormente ao lume entre outras obras, o livro: “A Defesa tem a
palavra”.
Os gregos exerceram uma capital influência cultural e artística
sobre os romanos. O grande exemplo repousa nos arrebatados ora51

dores, jurisconsultos latinos de rara eloquência. A oratória foi um
dom precioso dos juristas romanos representados antes de Cicero,
pelos oradores: Catão, os Gracos, Cipião Emiliano, Lélio, Galba,
Antônio Grasso e Hortêncio. No entanto, um dos maiores de todos
foi na verdade MARCUS TULLIUS CICERUS, que estudou Retórica e Filosofia com o acadêmico Filon e o estoico Diodotos e Direito com os Cévolas, quando fez no Tribunal do Júri a defesa de
Árquias Licínio, poeta grego que o influenciou em sua juventude.
Em 80 a.C, Cícero pronunciou seu primeiro discurso judiciário se
valendo de conhecimentos do teatro de sua época, como as expressões faciais, a gesticulação dos braços e das mãos espalmadas mostrados nas suas estátuas no Museu do Louvre, da dicção e inflexões
verbais, e da oratória no Tribunal do Júri Popular. No ano 81 a.C.,
Cicero celebrizou-se como advogado de defesa e coragem ao atacar
o réu liberto de Sula, eminente político romano, discurso que recebeu o título: In Catilinam Oratio Prima. Foram de sua lavra de orador expressivo as sentenças: “Quosque tandem abutere, Catilina,
patientia nostra? Quamdiu etiam furor istetuus nos eludet ? Quem
ad finem sese effrenata jactabitaudacia?"
De repente advogados nos juris, se transformam em atores, se
espelhando em Cicero, fazendo valer mediante a impostação da
voz, e a inflexão das palavras do texto jurídico, como um intérprete
de uma verdadeira peça teatral, quer seja de cunho trágico ou de
caráter dramático. E é exatamente nestes momentos em um Tribunal Popular do Júri que o advogado habilidoso, estreita os laços apertados da teatralidade com o direito. Temos particularmente participado na qualidade de advogado de defesa de inúmeros Júris aqui
e alhures.
Observarmos certa vez um Promotor de Justiça que ao fazer
virulenta acusação ao réu, usou à guisa de um ator, uma verdadeira
encenação teatral quando amassou um copo plástico, jogando-o ao
solo e se dirigindo à plateia expressou palavras acusatórias com o
dedo em riste na direção do miserável réu de mãos algemadas. Foi
notório em um desses Júris onde um digno e inteligente Promotor
de Justiça do Ceará que a cada Júri do qual participava atraía um
exército de estudantes, quando fez uma indagação a ré, acusada que
foi, de ter mandado assassinar o seu próprio esposo.
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Ela o traía com um oficial da polícia militar, jovem alto, belo,
de corpo apolíneo, loiro de olhos azuis, mais parecendo um oficial
do Grande Império romano. Em determinado momento o Promotor
se dirigiu à ré e exclamou : - A senhora negou peremptoriamente
em seu depoimento na justiça de ter participado do assassinato do
seu esposo! Por que então naquele nefasto dia do seu assassinato a
senhora deu quarenta telefonemas para o seu amante e em um deles,
combinava para se encontrarem em um motel para comerem pizza e
assistirem agarradinhos o filme: “Dormindo com o inimigo”? (Ora,
este filme nunca foi rodado !). Neste instante, e em outros momentos do Júri em que o Promotor fazia hilariantes indagações à ré, utilizando-se de gesticulações próprias dos atores de teatro, a plateia
que o assistia se contagiava com risos. Nos Estados Unidos podemos observar em imensos “out doors”, principalmente em Las Vegas, anúncios de dois tipos de advogados: o “lawyer” e o “attorney”, com alusões às suas especialidades. O primeiro se refere ao
advogado de pequenas causas, enquanto o segundo, é o tipo do advogado afeito aos Júris, portador do conceito de teatralizar o processo. É aquele verdadeiro artista que arranca aplausos da imensa
plateia. Não raro, a “sétima arte”, tem produzido películas que retratam casos que culminam com Júris fantásticos onde o “attorney”
usa todos o recursos que lhe oferece a oratória, inclusive pantomimas, tornando o Júri em uma verdadeira peça de teatro, pelo sentido
dramático que imprime ao direito de defesa do seu constituinte.
O Professor Regis Frota, docente e Doutor em Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará, um exímio conhecedor
do cinema mundial e atual Presidente da Academia Cearense de
Cinema, candidato forte a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, fez aprovar em seu Departamento na Faculdade de
Direito, a disciplina, CINEMA E LITERATURANA CONTEMPORANEIDADE que trata de conhecimentos de Cinema no Direito. Diretores, atores, críticos da casta de Yan Michalski e escritores
teatrais sabem muito bem do relacionamento que há entre o Teatro
e o Direito ao ponto de darem ao lume peças infantis preparando as
crianças de hoje para serem os futuros advogados éticos do amanhã.
No Ceará, o advogado Manuel Eduardo Pinheiro Campos
(Manuelito Eduardo), escreveu para o Teatro a peça infantil “O
Julgamento dos animais”, e Pernambuco de Oliveira escreveu “A
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revolta dos brinquedos” cujos textos giram em torno de Tribunais
do Júri e o autor deste artigo, participou como ator nos dois espetáculos. Foi deveras interessante o Projeto desenvolvido em Santa
Catarina, para a montagem do espetáculo lúdico e atraente, “O Julgamento na Floresta” com a simulação de uma audiência, onde as
crianças da plateia eram chamadas a interagir e tomar decisões. O
Projeto do espetáculo teatral foi idealizado a partir do convite da
Associação dos Magistrados Catarinenses e teve a sua estreia em
2001 no Fórum de Joinville, sendo assistido pela população em geral para mostrar que o espaço da Justiça, muitas vezes, está associado à imagem de um lugar onde o indivíduo é chamado quando deve
algo para a sociedade. Bem o contrário, este espaço deve ser encarado como local de conquista de direitos do cidadão. A peça teatral
teve como objetivo o de mostrar esta faceta do Fórum para os futuros adultos.
Conclusões
O conhecimento do Teatro, a mercê dos seus laços de aproximação com o Direito, oferece às atividades docentes e advocatícias
do homem, mormente aos especialistas em Tribunais do Júri, subsídios importantíssimos para o êxito na sua vida profissional.
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O CONTRATO DE TRABA
TRABALHO
X
SUBORDINAÇÃO JURÍDI
JURÍDICA
Grijalba Miranda Linhares*
RESUMO: O direito do trabalho, assim como os demais ramos do direito, sofre a cada dia evoluções, especialmente àquelas causadas nas relações
de trabalho decorrentes da globalização. A globalização, influenciada pelo neoliberalismo econômico, ao promover as integrações regionais, também impõe uma redução da função estatal. A autonomia privada ressurge com força
e critica a intervenção estatal que, segundo esta corrente de pensamento, tem
propiciado obstáculo ao crescimento econômico. O momento histórico advindo da recém eleição (outubro de 2018) do novo presidente da República
Federativa do Brasil, ilustra que nos encontrávamos sob o dilema de escolha
entre a corrente neoliberal “versus” a corrente social; Estado-mínimo “versus”
Estado-providência. O ser humano se organiza em sociedade por meio de relações concretas, sendo indispensável a ordenação da comunidade. No caso
do Brasil, o Direito positivo do trabalho, através da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, agrupou em uma mesma qualificação de empregado, os
trabalhadores urbanos manuais, técnicos e intelectuais, os quais vinculam-se
ao seu empregador, pessoa jurídica ou física, mediante um instrumento denominado de contrato de trabalho. Ao tratar do tema, nossa legislação atual
apresenta, quanto a duração, três modalidades de contrato onde, como regra
geral, àquele cuja duração será por prazo indeterminado, em respeito ao princípio da continuidade de relação de empregado, pois rescindir um contrato,
sempre trará ao empregador um custo bastante elevado, razão pela qual, a lógica e o bom senso recomendam ser tal meio de contratação o mais adequado.
PalavrasPalavras-chave:
chave Direito trabalhista, contrato de trabalho, leis trabalhistas.
ABSTRACT: Labor law, as well as other branches of law, is constantly
changing, especially to those caused by labor relations arising from globalization. Globalization, influenced by economic neoliberalism, in promoting regional integration, also imposes a reduction of state function. Private autonomy resumes strongly and criticizes the state intervention that, according to this
current of thought, has been hindering economic growth. The historical moment of the new president of the Federative Republic of Brazil (October
2018) illustrates that we were in the dilemma of choosing between the neoliberal current versus the social current; State-minimum "versus" welfare state.
The human being is organized in society through concrete relationships, and
the ordination of the community is indispensable. In the case of Brazil, positive labor law, through the Consolidation of Labor Laws (CLT), grouped in a
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single employee qualification, manual, technical and intellectual urban workers, who are related to their employer, legal entity or physical , by means of an
instrument called a contract of employment. In dealing with this matter, our
current legislation presents, in terms of duration, three modalities of contract
where, as a general rule, the one whose duration will be for an indeterminate
period, with respect to the principle of continuity of employee relationship,
since terminating a contract, will always bring to the employer a very high cost,
reason why, the logic and the common sense recommend to be such means of
hiring the most appropriate.
Key words: Labor law, labor contract, labor laws.
RESUMEN: El derecho del trabajo, así como las demás ramas del derecho, sufre cada día evoluciones, especialmente a aquellas causadas en las relaciones de trabajo derivadas de la globalización. La globalización, influenciada por el neoliberalismo económico, al promover las integraciones regionales,
también impone una reducción de la función estatal. La autonomía privada
resurge con fuerza y critica la intervención estatal que, según esta corriente de
pensamiento, ha propiciado un obstáculo al crecimiento económico. El momento histórico que viene de la recién electa (octubre de 2018) del nuevo
presidente de la República Federativa del Brasil, ilustra que nos encontrábamos bajo el dilema de elección entre la corriente neoliberal "versus" la corriente social; Estado mínimo "frente" Estado providencia. El ser humano se organiza en sociedad por medio de relaciones concretas, siendo indispensable la
ordenación de la comunidad. En el caso de Brasil, el Derecho positivo del
trabajo, a través de la Consolidación de las Leyes Laborales - CLT, agrupó en
una misma calificación de empleado, los trabajadores urbanos manuales,
técnicos e intelectuales, los cuales se vinculan a su empleador, persona jurídica o física mediante un instrumento denominado contrato de trabajo. Al tratar
el tema, nuestra legislación actual presenta, en cuanto a duración, tres modalidades de contrato donde, como regla general, a aquel cuya duración será por
plazo indeterminado, en respeto al principio de la continuidad de relación de
empleado, pues rescindir un contrato, siempre traerá al empleador un costo
bastante elevado, por lo que la lógica y el sentido común recomiendan ser tal
medio de contratación lo más adecuado.
Palabras clave:
clave Derecho laboral, contrato de trabajo, leyes labora.

Introdução

O

direito do trabalho, assim como os demais ramos do direito,
sofre a cada dia evoluções, especialmente àquelas causadas nas
relações de trabalho decorrentes da globalização, que alteram o conceito de subordinação jurídica, assim como dependência econômica
entre empregado e empregador.
A globalização, influenciada pelo neoliberalismo econômico,
ao promover as integrações regionais, também impõe uma redução
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da função estatal. Na verdade, estabelece uma nova relação de Estado-mínimo, em contraposição ao Estado-providência, reclamado pelos aderentes ao Estado social. A autonomia privada ressurge com
força e critica a intervenção estatal que, segundo esta corrente de
pensamento, tem propiciado obstáculo ao crescimento econômico.
O momento histórico advindo da recém eleição (outubro de
2018) do novo presidente da República Federativa do Brasil, ilustra
que nos encontrávamos sob o dilema de escolha entre a corrente
neoliberal “versus” a corrente social; Estado-mínimo “versus” Estado-providência.
É notório, portanto, os efeitos da economia de mercado sobre
os conceitos de dependência econômica e subordinação jurídica nos
contratos de trabalho no Brasil.
A presente reflexão tem como objetivo analisar a evolução
do contrato de trabalho e suas consequências no que se refere natureza jurídica da subordinação como elemento caracterizador da relação de emprego celetista, além de apontar os reflexos que estes problemas podem trazer ao Direito Individual do Trabalho.
O Contrato de Trabalho
O ser humano se organiza em sociedade por meio de relações
concretas, sendo indispensável a ordenação da comunidade, a fim de
que tal convivência seja a mais amigável possível. As pressões sociais,
bem como a convivência em comunidades, possibilitam a produção
de padrões da sociedade nas mais diversas áreas, cabendo ao Direito
o ônus se fazer valer como instrumento necessário de adaptação social.
No caso do Brasil, o Direito positivo do trabalho, através da
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, agrupou em uma mesma
qualificação de empregado, os trabalhadores urbanos manuais, técnicos e intelectuais, os quais vinculam-se ao seu empregador, pessoa
jurídica ou física, mediante um instrumento denominado de contrato
de trabalho, como se extrai do artigo 3º, § Único do referido diploma legal, ao afirmar que: “Não haverá distinções relativas à espécie
de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.”
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Neste diapasão, a CLT não determinou que o contrato deva
ser feito apenas por escrito, assim, entende-se que é válido, mesmo
verbal ou tácito, quando estabelece no seu artigo 443, que: “O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.”
Ao tratar do tema, nossa legislação atual apresenta, quanto a
duração, três modalidades de contrato onde, como regra geral, àquele cuja duração será por prazo indeterminado, em respeito ao princípio da continuidade de relação de empregado, pois rescindir um
contrato, sempre trará ao empregador um custo bastante elevado,
razão pela qual, a lógica e o bom senso recomendam ser tal meio de
contratação o mais adequado.
O Tribunal Superior do Trabalho, já pacificou o entendimento consubstanciado pela Súmula 212, que assim estabelece: O ônus
de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.
Por outro lado, o legislador entendeu existirem situações no
mercado de trabalho, que a necessidade de contratação poderia ocorrer com uma duração fixa, a depender da natureza do serviço ou
atividade do empregador, para tanto, apresentou como exceção à
regra geral, o contrato por prazo determinado.
Esta modalidade de contratação, certamente deverá atender
alguns parâmetros próprios que os diferenciam dos contratos cuja
duração é por tempo indeterminado. A CLT, de forma bem didática
apresenta o que deverá ser observado, como se pode verificar no
artigo 443, § 2º que estabelece:
O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a
predeterminação do prazo;
b) de atividades empresariais de caráter transitório;
c) e contrato de experiência.
Desta forma, fica explícito os três pontos a serem necessariamente observados pelo empregador que pretender utilizar o contrato
cuja duração seja por prazo determinado, sendo como primeiro pa58

râmetro a ser observado: o serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo, como por exemplo, uma empresa que explore serviço que, pela sazonalidade venha a carecer de
uma demanda complementar de serviços ou tenha necessidade de
substituição transitória de pessoal permanente.
Para Martinez (2018, p. 341), a transitoriedade justifica tal
predeterminação quando se está diante de um serviço sazonal, assim
entendido aquele não é exigível no dia a dia do empreendimento.
Por outro lado, é possível uma segunda hipótese de utilização
do contrato por prazo determinado, qual seja: em atividades empresariais de caráter transitório, em que o empregador pode constituída
uma empresa para atender apenas e tão somente uma situação pontual, como por exemplo, fabricação de ovos de pascoa, cuja atividade
terá uma curta duração.
E finalmente, a terceira hipótese em que o contrato por prazo
determinado poderá ser utilizado, seria por experiência, quando em
qualquer serviço ou atividade o empregado pode ser contratado, haja
vista que, o empregador precisa minimamente a oportunidade de
verificar as aptidões daquele pretendente a uma vaga de emprego.
Para Garcia (2016, p. 216-217), o contrato de experiência é sujeito a termo final. No entanto, na origem do instituto, o contrato de
experiência seria uma condição (em princípio de adequada prestação
de serviços) que, se verificada, faria com que o pacto continuasse a
vigorar.
Evidentemente que, a contratação feita por duração determinada, quando deixar de atender os moldes acima estabelecidos, automaticamente passará a ser enquadrado n regra geral, cuja contratação é por duração indeterminada, gerando ao empregador todas as
obrigações decorrentes da desvirtuação.
Na teia evolutiva do contrato de trabalho, além das duas modalidades existentes na legislação consolidada até o advento da reforma trabalhista que passou a ter sua vigência em 11.11.2017, surge
uma nova forma de pactuasão, consubstanciada no contrato intermitente, o qual foi incorporado ao ordenamento jurídico com a finalidade tirar uma gama de trabalhadores da informalidade e incorporalos no trabalho formal.
A essência do contrato intermitente, é possibilitar ao empregador contar os préstimos do empregado apenas quando houver ne59

cessidade premente da prestação dos serviços, evitando que o empregado, dentro da jornada de trabalho, venha a ter momentos de
inatividade remunerada, como ocorre especificamente na atividade
empresarial que explorada restaurante, onde existem momento de
pico em que a presença do trabalhador é indispensável e momento
em que seria dispensável sua presença, consequentemente estaria o
trabalhador livre deixar o local de trabalho, deixando de receber a
remuneração, posto que havia a prestação do serviço.
Tal instrumento, por ser uma novidade que ainda se encontra
em fase de adaptação, não é possível que se possa fazer uma avaliação positiva ou negativa, sendo necessário aguardar os seus reflexos
no mercado de trabalho.
Ademais, não se pode deixar de observar algo da mais extrema importância sobre o contrato de trabalho, que sendo um negócio
jurídico, possui suas características próprias e que necessariamente
precisam ser respeitadas, sob pena de sua descaracterização, em especial a subordinação que será objeto de exame a seguir.
Formas de Subordinação e Dependência
Na esteira internacional, o Direito Romano criou a noção elementar do contrato de trabalho que sofreu modificações súbitas,
transpondo-se, o objeto do contrato, da pessoa humana para a energia do trabalho. Abandonou-se, assim, a noção de “locatio hominis” que se viu substituída pela “locatio operae”, tendo-se em vista a
repugnância que se foi generalizando quanto à sujeição do homem a
outro homem.
Ilustra-se, de outra forma, as palavras de Cícero¹ (1964), que
exultava o trabalho intelectual, voltado aos nobres de sua época, in

litteris:
E os jurisconsultos? e os pontífices? e os augures? e os filósofos idosos? De quantas coisas não se lembram! A inteligência
permanece nos velhos, contanto que o estudo e a atividade
permaneçam; e tal acontece não só entre os homens ilustres e
honorários, mas, igualmente, na vida privada e inativa.
[...] Acaso, pois, a velhice forçou a Sófocles, a Homero, a Hesíodo, a Simônides, a Estesícoro, a Isócrates, a Górgias, que já
nomeei há pouco,aos príncipes dos filósofos, Pitágoras, Demócrito, Platão, Xenócrates, mais tarde Zenão, Cleanto ou
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Diógenes, o estóico, que vós também vistes em Roma, a emudecer nos seus estudos? Acaso, em todos esses homens
notáveis, o amor pelo estudo não durou tanto quanto a sua
vida?

A nova orientação alcançou o trabalho servil, passando-se do
“servos locare” para o “operas servorum locare”.
A definição trazida a baila colacionada por José Carlos Moreira Alves traduzia-se em locação, uma vez que não era conhecida a
nomenclatura específica de contrato de trabalho, assim, a locação de
serviços no período áureo romano era o contrato em que alguém,
mediante remuneração “merces”, obrigava-se a proporcionar a outrem a prestação de um serviço “locatio conductio operarum”, ou a
realizar-lhe uma obra “locatio conductio operis”.
Na concepção nacional, Maurício Godinho Delgado, é um
dos que disserta sobre o tema da subordinação como elemento de
caracterização do contrato de trabalho. Em sua obra, assevera que a
subordinação
marcou a diferença específica da relação de emprego perante
as tradicionais modalidades de relação de produção que já foram hegemônicas na história dos sistemas socioeconômicos
ocidentais (servidão e escravidão). Será também a subordinação o elemento principal da diferenciação entre relação de
emprego e o segundo grupo mais relevante de fórmulas de
contratação de prestação de trabalho no mundo contemporâneo (as diversas modalidades de trabalho autônomo).

O autor ilustra com exemplos a importância da subordinação
no direito brasileiro, mormente na diferenciação dicotômica entre o
trabalho celetista e o trabalho autônomo.
O marco distintivo firmado pela subordinação, no contexto
das inúmeras fórmulas jurídicas existentes para a contratação
da prestação de trabalho, permite ao operador jurídico cotejar
e discriminar, com êxito, inúmeras situações fático jurídicas
próximas. O cotejo de hipóteses excludentes (trabalho subordinado versus trabalho autônomo) abrange inúmeras situações recorrentes na prática material e judicial trabalhista: trabalhadores autônomos prestando serviços habituais a empresas (como profissionais de consultoria, auditoria, contabilidade, advocacia, etc); trabalhadores autônomos pactuando a
confecção de obra certa para determinado tomador (empreitada); representantes comerciais ou agentes e distribuidores
regidos por legislação própria; contratos de parcerias rurais,
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etc. Em todos esses casos, a desconsideração do contrato civil
formalmente existente entre as partes supõe a prova da subordinação jurídica, em detrimento do caráter autônomo aparente de que estaria se revestindo o vínculo.

O conceito de subordinação, portanto, não se confunde com
dependência econômica, nem com submissão.
Ser submisso não é o mesmo que ser subordinado. “Submissão” vem de ‘missão’, enquanto “subordinação” vem de ‘ordem’.
Alguém submisso coloca voluntariamente os seus próprios interesses, ou diga-se “missões”, em segundo plano, a fim de contribuir
na missão de quem, ou do que, ela escolheu para seguir. Não que
para isso o indivíduo não possa mais fazer escolhas; ele prioriza a
ideia que segue, e é feliz por participar. A palavra ’submissão’ cada
vez mais adquire uma conotação negativa, visto o caminhar à individualidade e à “liberdade” que a sociedade tem trilhado.
Já uma pessoa subordinada recebe uma ordem e a cumpre,
por obrigação, não por escolha. E ordem após ordem ela as cumpre,
porém sem necessariamente entender ou querer contribuir para o
alvo primário. É algo desgastante. Isso ocorre numa liderança imposta, numa enrascada da vida, enfim, em situações adversas.
Desta forma, imprescindível classificar nesta doutrina, das especificações mencionadas acima, que a relação de trabalho é gênero da
qual a relação de emprego é a espécie. Na relação de emprego sempre há a relação de trabalho.
Mozart Russomano define a relação de emprego segundo o
vínculo obrigacional que une, reciprocamente, o trabalhador e o
empresário, subordinando o primeiro às ordens legítimas do segundo através do contrato individual do trabalho.
A análise dos conceitos e a observação prática pela casuística
confere ao Magistrado os elementos bastantes para, tendo em vista o
caso concreto, discernir sobre a existência ou não dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego.
A subordinação jurídica expressa-se, ademais, pela determinação da retribuição em proporção com determinado horário de prestação de serviços e prescindindo total ou parcialmente do resultado
econômico, de modo que o trabalhador é remunerado normalmente
também pelo período em que permanece em estabelecimento do
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empregador à sua disposição, embora este não utilize dos seus serviços.
Outro elemento caracterizador da subordinação jurídica é a execução do trabalho no estabelecimento do empregador, com o fim
de permitir-lhe fiscalizar a efetividade do trabalho prestado durante o
horário convencionado e de dirigir-lhe conforme a sua vontade, nos
limites do contrato.
Da mesma forma, a pessoalidade na prestação dos serviços é
uma das características indicativas da subordinação do empregado ao
seu empregador, desde que não se pode falar em subordinação hierárquica se não no campo das relações pessoais.
Um critério para identificação do contrato de trabalho visado
na dependência econômica é sustentado por Savatier, para quem o
contrato de trabalho envolve, no seu conteúdo, tanto a antiga locação
de serviços como uma fração importante da locação de obra, formando uma síntese nova, em que a posição do assalariado se caracteriza pela sua fraqueza, ou seja, pela sua subordinação ao seu empregador. Mas, adverte, a subordinação de que cogita não é apenas a
puramente jurídica, aquela que decorre do direito do empregador
dar ordens e instruções, mas adita que mesmo que se o fizer para
profissionais como arquitetos ou agentes de câmbio, uma vez que
são economicamente independentes, por isso, estes trabalham por
sua conta e risco.
A dependência social reúne a econômica e a jurídica, que podem ser encontradas simultaneamente no contrato de trabalho, na
generalidade dos casos. Por exceção, contudo, a dependência poderá
ser exclusivamente econômica ou exclusivamente jurídica.
Conclusão
O artigo jurídico em tela, procurou identificar a evolução do
contrato de trabalho e delimitar o poder de subordinação do empregador sobre o trabalhador, seja ele celetista ou sob outra forma de
contratação. O elemento subordinação foi tratado como requisito
essencial para a caracterização do laço empregatício e, portanto, fonte de direitos e deveres.
O empregador tem a liberdade de usar as formas de contratação que foram acima delineadas, desde que, sejam observadas as re63

gras próprias para cada um deles, sob pena de sua descaracterização,
arcando o empregador com as consequências que legislação impõe
para cada caso.
Por outro lado, o empregador terá o poder de subordinar o
empregado às suas diretrizes com fundamento, portanto, no contrato
de trabalho, assim como no princípio constitucional de propriedade,
de forma que o contrato de trabalho pode justificar o poder hierárquico do empregador, o que lhe legitima a exigir a prestação de trabalho pessoal do seu empregado, bem como a aplicação de penalidades nas hipóteses de desvio de conduta.
Demonstramos, com fundamentos esposado na doutrina, que
há classificações várias do conceito de subordinação e de dependência. Apontamos que a dependência não é meramente econômica,
isto é, quando tratamos o termo dependência, não devemos imaginar
somente a figura do empregado em relação ao seu empregador; devemos sim cogitar a possibilidade de classificá-la como dependência
técnica, ou seja, o empregador em situação de sujeição ao seu empregado, em razão de determinado conhecimento científico, o que
traduz o contrato de trabalho como “intuitu personae”.
Finalmente é possível observar, que o poder de subordinação
deverá atender aos princípios constitucionais pactuados na Carta
Magna, uma vez que a forma em que é procedida se limitará às bases
da dignidade da pessoa humana, à moral e ao objeto social precípuo
da empresa.
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TRIBUNAIS DE ÉTICA E DISCIPLINA
DA OAB E PROCESSO DISCI
DISCIPLINAR
Neomésio José de Souza6*
RESUMO: Os Tribunais de Ética e Disciplina da OAB devem sua
criação ao advento do novo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), que alterou e disciplinou, com muito vigor e coragem, o exercício profissional da
advocacia, após a dura experiência vivida no regime constitucional de exceção. A competência dos Tribunais de Ética foi estendida também, pelo vigente Código de Ética e Disciplina da OAB. O direito disciplinar, tem natureza jurídica de direito administrativo e não de direito penal, razão pela qual
é possível a dupla sanção, penal e disciplinar. O processo disciplinar é uma
manifestação do poder de polícia, que a Ordem dos Advogados recebe do
Estado. Esse poder de polícia, em sua abrangência envolve a todas as atividades e interesses humanos e a sua legitimidade pressupõe apenas a necessidade de restabelecer o equilíbrio jurídico, social, moral ou econômico.
Palavras chave: Ética e disciplina, tribunais de ética, processo interdisciplinar.
ABSTRACT: The OAB's Ethics and Discipline Courts owe their
creation to the advent of the new Statute of Advocacy (Law no. 8.906 / 94),
which changed and disciplined the professional practice of advocacy with
great vigor and courage, after the hard experience of the regime
constitutional exception. The jurisdiction of the Ethics Courts was also
extended by the OAB Code of Ethics and Discipline. The disciplinary right
has legal nature of administrative law and not of criminal law, reason for
which it is possible the double sanction, criminal and disciplinary. The
disciplinary process is a manifestation of the police power, which the Bar
receives from the State. This police power, in its scope, involves all human
activities and interests, and its legitimacy presupposes only the need to
restore legal, social, moral or economic balance.
Key words: Ethics and discipline, courts of ethics, interdisciplinary
process.
RESÚMEN: Los Tribunales de Ética y Disciplina de la OAB deben
su creación al advenimiento del nuevo Estatuto de la Abogacía (Ley nº 8.906
/ 94), que alteró y disciplinó, con mucho vigor y coraje, el ejercicio profesional de la abogacía, tras la dura experiencia vivida en el régimen constitucional de excepción. La competencia de los Tribunales de Ética se extendió
también, por el vigente Código de Ética y Disciplina de la OAB. El derecho
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disciplinario, tiene naturaleza jurídica de derecho administrativo y no de derecho penal, por lo que es posible la doble sanción, penal y disciplinar. El
proceso disciplinario es una manifestación del poder de policía, que la Orden
de los Abogados recibe del Estado. Este poder de policía, en su ámbito abarca a todas las actividades e intereses humanos y su legitimidad presupone
sólo la necesidad de restablecer el equilibrio jurídico, social, moral o económico.
Palabras clave: Ética y disciplina, tribunales de ética, proceso interdisciplinario.

Aspectos Introdutórios

O

s Tribunais de Ética e Disciplina da OAB devem a sua criação
ao advento do novo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94),
que alterou e disciplinou, com muito vigor e coragem, o exercício
profissional da advocacia, após a dura experiência vivida no regime
constitucional de exceção.
Importa relembrar que no antigo Estatuto da OAB, a Lei n°
4.215/63, as questões ético-disciplinares eram submetidas à apreciação das Comissões de Ética e Disciplina, muito embora tivesse a
Lei facultado aos Conselhos Seccionais a instituição de Tribunais
de Ética e Disciplina para julgamento dos processos disciplinares
(art. 31). Mas a faculdade legal não chegou a ser posta em prática
pelos Conselhos Seccionais.
Os Tribunais de Ética e Disciplina, por expresso comando legal (art. 70, § 1°, do EAOAB) tem competência específica para o
julgamento dos processos disciplinares relativamente às infrações
cometidas no âmbito da base territorial do Conselho Seccional.
A competência dos Tribunais de Ética foi estendida também,
pelo vigente Código de Ética e Disciplina da OAB, ao aconselhamento quanto aos regramentos deontológicos e respostas às consultas formuladas em tese sobre questões éticas.
Processo Disciplinar
O processo (do latim processus, de procedere), em sentido geral, é
o meio estatal utilizado para a solução do conflito de interesses na
sociedade.
Em sentido jurídico amplo, segundo a lição de Silva (1993),
significa “o conjunto de princípios e regras jurídicas, instituído para
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que se administre a justiça” (Vocabulário Jurídico, vols. III e IV, 3ª
ed., Rio de Janeiro, Forense, 1993, verbete processo).
O direito disciplinar, no entender de Netto Lobo (1996), tem
natureza jurídica de direito administrativo e não de direito penal,
razão pela qual é possível a dupla sanção, penal e disciplinar
(p.238).
A independência de jurisdição, a que se refere o comentarista
do Estatuto da OAB, é assegurada pelo art. 71 do Estatuto da Advocacia, resultando a conclusão de que o profissional da advocacia,
mesmo sendo absolvido na esfera criminal pela prática de um determinado ato pode sofrer a punição disciplinar imposta pela OAB,
em razão desse mesmo ato, quando reconhecida a infração cometida
pelo advogado ou a ocorrência de violação aos preceitos éticos previstos no Código de Ética e Disciplina. Não há, em tal caso, de se
vislumbrar violação ao princípio do non bis in idem.
Importa assinalar que as normas da legislação processual penal
e da legislação processual civil, bem como o procedimento administrativo comum, são aplicáveis subsidiariamente ao processo disciplinar, por expressa previsão do art. 68 do Estatuto da Advocacia.
O insigne jurista Marcello Caetano observa que "o direito disciplinar destina-se à defesa dos interesses profissionais, inspira-se
no sentimento da dignidade corporativa e as suas sanções tem caráter moral e de correção do que repressivo e de coação." (CAETANO apud AZEVEDO, 2010, p. 322).
O processo disciplinar é uma manifestação do poder de polícia, que a Ordem dos Advogados recebe do Estado. Esse poder de
polícia, conforme destacado em outra oportunidade, em sua abrangência envolve a todas as atividades e interesses humanos e a sua
legitimidade pressupõe apenas a necessidade de restabelecer o equilíbrio jurídico, social, moral ou econômico, atingido pelo exercício
normal dos direitos individuais (SOUZA, 1984, p. 74).
Daí exsurge o entendimento de que, em razão desse poder de
polícia, “a Ordem recebe do Estado o poder de disciplinar a atividade profissional dos advogados, em típica função a ser exercida em
benefício da sociedade.” (OSÓRIO, apud AZEVEDO, 2010, p.
322).
Não é demais ressaltar que o processo ético-disciplinar deve
guardar fiel observância às preceituações constitucionais, como a
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garantia do direito de ampla defesa às partes em litígio e o respeito
ao devido processo legal (art.5º, LV, da Constituição Federal e art.
73, §, da Lei n° 8.906/94).
Interpretação e Aplicação das Normas Jurídicas no Processo
Disciplinar
O problema da interpretação no âmbito jurídico reveste-se de
transcendental importância, porque todos os outros problemas com
que o operador do direito (e em especial os que tem a missão
de julgar) se defronta dependem da interpretação das leis para o
deslinde do caso concreto.
A sábia lição de Domingues (1987), resume bem a questão:
A experiência de todos os dias ensina que uma boa parte, senão a maior parte, das dúvidas e controvérsias que se deparam no mundo jurídico procede unicamente da incerteza ou
divergência de opiniões acerca daquelas idéias ou critérios
gerais – acerca, portanto, da teoria da interpretação das leis.
E não será exagero dizer que, sem uma concepção firme neste domínio, não se pode ver claro e distinto, não se pode dar
um passo afoito e seguro em qualquer matéria de direito. (p.
10).

Interpretar, em palavras simples, é investigar o sentido e o alcance das normas legais. Para Maximiliano (2011, p.7),
interpretar é explicar, esclarecer; dar o significado, de vocábulo, atitude ou gesto, reproduzir por outras palavras um
pensamento exteriorizado, mostrar o sentido verdadeiro de
uma expressão; extrair, de frase, sentença ou norma, tudo o
que na mesma se contém.

A tarefa interpretativa não é simples, daí a oportuna advertência de Maximiliano (2011): “Deve o intérprete, acima de tudo, desconfiar de si, pesar bem as razões pró e contra, e verificar, esmeradamente, se é a verdadeira justiça, ou são idéias preconcebidas que
o inclinam neste ou naquele sentido, “Conhece-te a ti mesmo”, preceituava o filósofo ateniense. Pode-se repetir o conselho, porém
completado assim: - e desconfia de ti, quando for mister compreender e aplicar o Direito.” (MAXIMILIANO, 2011, p. 86).
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Esses ensinamentos transmitidos por grandes cultores da ciência Jurídica, não se tem dúvida de que são aplicáveis a todos os ramos do Direito, inclusive ao Direito Administrativo disciplinar em
matéria de interpretação e aplicação das disposições legais estatutárias e dos regramentos deontológicos da advocacia.
Mas, há de se ter o necessário cuidado e equilíbrio na interpretação de certos princípios jurídicos quando a questão posta envolve
processo disciplinar, muitas vezes aplicados tais princípios como
panacéia para todos os males, ou inadequadamente utilizados para
satisfazer interesses subjetivos inexplicáveis.
À vista da estreiteza de espaço e até por amor à objetividade,
aqui interessa – sem qualquer juízo de validez dos demais princípios jurídicos – empreender uma ligeira e despretensiosa digressão,
restrita ao princípio da razoabilidade como instrumento de interpretação e aplicação na seara do processo disciplinar da advocacia.
O princípio da razoabilidade, no ensinamento da doutrina, tem
sua origem no direito anglo-saxão e deriva do princípio do devido
processo legal. Esse princípio não se encontra expressamente previsto no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, porém é
possível extraí-lo da disposição implicitamente contida no art. 5°,
inciso LIV da Constituição Federal. Tem esse princípio larga aplicação no âmbito do Direito constitucional, especialmente quando a
discussão envolve interpretação de direitos fundamentais.
Assinala Coelho que
o princípio da razoabilidade, sob o prisma constitucional, é
derivado do direito norte-americano e é uma derivação do
princípio do devido processo legal. Este princípio tem por
escopo dirimir antinomias que envolvam os direitos fundamentais, buscando a prevalência dos direitos que, em relação
ao caso concreto, tenham um “peso” maior que o outro que
confronta.

Segundo a autora, “deve o intérprete, então, analisar as colisões entre os princípios de forma razoável, limitando-os, mas o fazendo minimamente” (artigo divulgado na Internet, sob o título “O
princípio da razoabilidade e o método de interpretação conforme a
constituição”).
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O Prof. Luís Roberto Barroso, que enverga a toga de Ministro
do STF, oferece uma preciosa e elucidativa lição sobre o assunto:
O princípio da razoabilidade é um mecanismo de controle da
discricionariedade legislativa e administrativa. Ele permite
ao Judiciário invalidar atos legislativos ou atos administrativos quando: (a) haja relação de adequação entre o fim visado
e o meio empregado; (b) a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um direito individual; (c) não haja
proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde
com a medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha.
(BARROSO, 2003, p. 245).

Não se há de negar a utilização desse princípio na órbita do direito disciplinar, mas sempre observando as necessárias cautelas,
ponderação, equilíbrio e isenção interpretativa para adoção no caso
concreto em julgamento. É a observância de tais condicionantes que
restringirá a aplicação indiscriminada e subjetiva do princípio e evitará que o intérprete e julgador, numa situação sob o seu crivo, desborde das lindes do ordenamento jurídico-disciplinar.
Para uma decisão próxima do ideal de justiça, recomenda o
jusfilósofo J.R. Vernengo,
es necesario algún contacto con la realidad, com las consecuencias fácticas del cambio propuesto, para que la decisión
no quede em el limbo de lãs buenas intenciones. Las buenas
intenciones que producen malos resultados son malas decisiones. La mejor alternativa efectivamente ejecutable, la mejor
alternativa útil, es la decisión racional más elemental. (1977,
p. 118).

Pondera Pedro Bastos de Souza, que
As Tentativas De Se Quantificar O Princípio Da Razoabilidade, De Se Buscar Critérios Objetivos Para Defini-Lo, Não
Nos Parece Algo Muito Sensato. Se Os Princípios Jurídicos
Tem, Por Sua Natureza, Um Caráter Fluido, Mais Ainda O
Tem O Princípio Da Razoabilidade. Muito Mais Do Que Definido Em Fórmulas Apriorísticas, Razoabilidade É Algo Ligado A Racionalidade, Bom Senso. É Antítese, Pois, De Arbítrio Ou Discricionariedade Desmedida. (Extraído De Texto
Publicado Na Internet).
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As decisões dos Tribunais de Ética e Disciplina, fundadas nas
disposições inscritas no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética
e Disciplina, quando justas e dosadas de equilíbrio e bom senso,
certamente que são decisões providas de razoabilidade, à luz dos
direitos individuais.
Se ao revés, diante do caso de uma comprovada ausência de
prestação de contas, - para exemplificar - os julgadores desclassificarem a infração cometida pelo advogado para uma simples violação dos regramentos deontológicos, transformando numa alquimia
interpretativa, pelo evidente desvio de conduta cometido, a sanção
disciplinar de suspensão para censura, sob quaisquer pretextos argumentativos, tal decisão certamente que é desprovida de razoabilidade, além de claramente contra legem.
O precedente, resultante de decisões desse jaez, deixará aberto
um largo caminho para outras situações símiles, sob o manto utilitário do princípio da razoabilidade. E neste passo, como os membros
dos Tribunais de Ética atuam como julgadores, conquanto em sede
administrativa disciplinar, é valioso e oportuno relembrar este irretocável ensinamento de Ferrara (1987, p. 111):
O juiz é o intermediário entre a norma e a vida: é o
instrumento vivo que transforma a regulamentação típica
imposta pelo legislador na regulamentação individual das relações dos particulares; que traduz o comando abstrato da lei
no comando concreto entre as partes, formulado na sentença.
O juiz é a viva vox iuris. O juiz, porém, está submetido às
leis, decide como a lei ordena, é o executor e não o criador
da lei. A sua função específica consiste na aplicação do direito.

A convicção, o sentimento pessoal do julgador, na sua atuação
em qualquer órgão judicante, deve atender ao ideal de realização da
justiça, buscando a correta interpretação da norma jurídica, de modo a revelar, no dizer de Carlos Maximiliano, “o sentido apropriado
para a vida real, e conducente a uma decisão reta”.
E como remate à temática enfocada, para uma reflexão de todos quantos tem a difícil e espinhosa missão de julgar, seja na órbita da prestação jurisdicional estatal, seja nos limites de atuação dos
Tribunais de Ética e Disciplina da OAB, é oportuno ressaltar que o
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julgador é submisso à vontade e ao espírito da lei, a sua decisão deve guardar fiel observância aos princípios que a inspiraram. O juiz,
em síntese, é aquele que, ao julgar, com equilíbrio e isenção, determina o direito que haverá de prevalecer no caso concreto.
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O TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCI
DISCIPLINA
E A O.A.B.
Marcos de Holanda 7*
RESUMO: A Ordem dos Advogados do Brasil moldou o Advogado a
padrões éticos intransferíveis através da RESOLUÇÃO de nº 02/2015 que
aprovou seu Código de Ética e Disciplina. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência
jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.
PalavrasPalavras-chave: Código de ética, padrões éticos, deveres do advogado.
ABSTRACT: The Brazilian Bar Association has molded the Lawyer to
non-transferable ethical standards through RESOLUTION No. 02/2015
which approved its Code of Ethics and Discipline. The Code of Ethics and
Discipline regulates the duties of the lawyer to the community, the client, the
other professional and also the publicity, the refusal of the sponsorship, the
duty of legal assistance, the general duty of urbanity and the respective disciplinary procedures .
Key words:
words Code of ethics, ethical standards, duties of the lawyer.
RESÚ
RESÚMEN: La Orden de los Abogados de Brasil moldeó al Abogado
a patrones éticos intransferibles a través de la RESOLUCIÓN de nº 02/2015
que aprobó su Código de Ética y Disciplina. El Código de Ética y Disciplina
regula los deberes del abogado para con la comunidad, el cliente, el otro profesional y, además, la publicidad, el rechazo del patrocinio, el deber de asistencia jurídica, el deber general de urbanidad y los respectivos procedimientos
disciplinarios.
Palabras clave:
clave Código de ética, estándares éticos, deberes del abogado.

A Advocacia e o Advogado

S

em desejar desmerecer as demais profissões, todas honradas e
altaneiras, é a ADVOCACIA a que mais ressalta à vista desarmada no contexto da Constituição da República Federativa do Brasil de

* Conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-CE. Professor Mestre em Direito
Público pela Universidade Federal do Ceará (aposentado). Promotor de Justiça de Entrância
Especial do Estado do Ceará (aposentado). Membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas,
ocupando a Cadeira patronada por Joaquim Pimenta.
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cinco de outubro de 1988, in, por exemplo: “Art. 133. O advogado é
indispensável à Administração da Justiça, sendo inviolável por seus
atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da Lei.”.
Quis, com isto, o metro da realidade jurídica afirmar que “A
indispensabilidade da intervenção do advogado traduz princípio de
índole constitucional, cujo valor jurídico-político é absoluto em si
mesmo.” (In RTJ. 148.49; (STF).
E a Lei Federal de nº 8.906, de 4 de julho de 1994, o atual Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil acolhe,
como não poderia deixar de sê-lo, o dispositivo constitucional (Art.
2º) para ir mais adiante, “Parágrafo 1º. No seu ministério privado o
advogado presta serviço público e exerce função social.”.
Explicando, com clareza de sempre Paulo Lôbo:
O art. 2º, Parágrafo 1º do Estatuto atribui-lhe o caráter se serviço público, mesmo quando exercido em Ministério Privado”. Significa dizer que a advocacia não é função pública, mas
é regida pelo direito público. Como diz Martinez Val (1981,
p. 19), a advocacia é uma profissão “tremendamente pública,
ante cuja radical publicidade desnuda-se minuto a minuto a

intimidade da alma, mais que qualque3r outra.”.8

A Ética na Advocacia
Sob este carrancudo rigor institucional, a Ordem dos Advogados do Brasil moldou o Advogado a padrões éticos intransferíveis
através da RESOLUÇÃO de nº 02/2015 que aprovou seu Código de
Ética e Disciplina, ditando em linhas gerais o seguinte:
Art. 1º .................................................
Parágrafo Único. São deveres do advogado:
I – preservar em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e a indispensabilidade da advocacia;
II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;
III – velar pela sua reputação pessoal e profissional;
IV – empenhar-se permanentemente, no aperfeiçoamento
pessoal e profissional;

8

LOBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 10.ed. São Paulo: Saraiva,
2017.
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V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;
VI – estimular a qualquer tempo, a conciliação e a mediação
entre os litigantes, prevenindo sempre que possível, a instauração de litígios;
VII – desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica;
VIII – abster-se de:
a) Utilizar influência indevida em seu benefício ou do
cliente;
b) vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos (NR) 2;
c) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a
moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana;
d) entender-se diretamente com a parte adversa que
tenha patrono constituído, sem o assentimento deste;
e) ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos
negociais ou familiares;
f) contratar honorários advocatícios em valores aviltantes.
IX – pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela
efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos;
X – adotar conduta consentânea com o papel de elemento
indispensável à administração da Justiça;
XI - cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem
dos Advogados do Brasil ou na representação de classe;
XII – zelar pelos valores institucionais da OAB e da Advocacia;
XIII – ater-se, quando no exercício da função de defensor
público, à defesa dos necessitados.

A questão da ÉTICA na Advocacia é matéria de acentuada extensão, tanto que o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei Federal de n. 8.8906, de 04.07.1994 é bem presente com Capítulo, o VII
que dita, resumidamente, mas dita-o:
Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne
merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da
classe e da advocacia.
§ 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância.
§ 2º. Nenhum receio e desagradar a magistrado ou a
qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão.
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
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Parágrafo Único. Em caso de lide temerária, o advogado será
solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado
em ação própria.
Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os
deveres consignados no Código de Ética e Disciplina.
Parágrafo Único. O Código de Ética e Disciplina regula os
deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o
outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.

O Tribunal de Ética e Disciplina
Todas as infrações éticas e disciplinares no âmbito da OAB são
apuradas, nos termos constitucionais por meio do devido processo
legal (PAD) da alçada do Tribunal de Ética e Disciplina. Órgão inserido, ab initio, no CED, sob color do seu Art. 71. “Compete aos
Tribunais de Ética e Disciplina: I – julgar em primeiro grau, os processos ético disciplinares;”.
As infrações disciplinares e suas sanções (Arts. 34 usque 43 do
EAOAB) são da alçada do TED. Quais são elas?
• Puníveis com CENSURA: Exercício da profissão por impedidos ou incompatibilizados; participação em sociedade irregular;
utilização de agenciador de causas; angariar ou capturar causas; autoria falsa de atos; advogar contra literal disposição de Lei; Quebra de
sigilo profissional; entendimento com a parte contrária; prejuízo causado à parte; nulidade processual culposa; abandono de causa; recusa da assistência jurídica; publicidade e trabalho pela imprensa; manipulação fraudulenta de citações; imputação de fato criminoso; descumprimento a determinação da OAB; prática irregular de ato pelo
estagiário; violação ao Código de Ética e Disciplina; violação de preceito do Estatuto.
• Puníveis com SUSPENSÃO: Ato ilícito ou fraudulento;
aplicação ilícita de valores recebidos de cliente; recebimento de valores da parte contrária; locupletamento à custa do cliente; recusa injustificada de prestação de contas; extravio ou retenção abusiva de
autos; inadimplemento para com a OAB; Inépcia profissional; conduta incompatível; reincidência.
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• Puníveis com EXCLUSÃO: Falsidade dos requisitos de
inscrição; inidoneidade moral; reincidência; crime infamante.
É íntima a ligação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB
com o seu Conselho Seccional, quando, por exemplo, o Art. 114, §
1º do Regulamento Geral disciplina: “Os membros dos Tribunais de
Ética e Disciplina, inclusive seu Presidente, são eleitos na primeira
sessão ordinária após a posse dos Conselhos Seccionais, dentre os
seus integrantes ou advogados de notável reputação éticoprofissional, observados os mesmos requisitos para a eleição do
Conselho Seccional.”.
Este liame do Conselho Seccional com o TED implica, necessariamente e ex-vi legis de todo apoio logístico ao Sodalício.
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A REALIDADE DA LITERA
LITERATURA
Paulo Antonio de Menezes Albuquerque*9
RESUMO: O texto busca delimitar a literatura como sistema social
produtor de sentido. Para tanto distingue a participação da literatura na comunicação da linguagem do senso comum e no intercâmbio com outras formas sociais que interpretam a realidade, de modo a reconhecer a especificidade da própria realidade ficcional. Toma-se o caso particular do romance
para demonstrar a tese de que a função literária prende-se ao controle do limite entre o que é aceito ou não aceito como compossibilidade frente ao
mundo real, influenciando a complexidade e variabilidade de modelos de
comportamento dos indivíduos.
Palavras-chave: Literatura, Realidade Ficcional, Romance.
ABSTRACT: The text aims to distinguish the limits of literature as a
meaning-producer social system. From that point of view it distinguishes the
participation of literature in common sense communication and in others social structured interpretative forms, in order to recognize the specificity of
the socalled fictional reality. The particular case of romance is taken in contrast for the thesis that literature´s function goes in direction of controlling
what may be accepted or not as compossibility toward the real world. By
that means literature comes to influenciate the complexity and variability of
individual behavior.
Key words: Literature, Fictional Reality, Romance.
RESÚMEN: El texto busca delimitar la literatura como sistema social
productor de sentido. Para ello distingue la participación de la literatura en la
comunicación del lenguaje del sentido común y en el intercambio con otras
formas sociales que interpretan la realidad, para reconocer la especificidad
de la propia realidad ficcional. Se toma el caso particular de la novela para
demostrar la tesis de que la función literaria se refiere al control del límite
entre lo que es aceptado o no aceptado como compossibilidad frente al mundo real, influenciando la complejidad y variabilidad de modelos de comportamiento de los indivíduos.
Palabras- clave: Literatura, Realidad Ficcional, Romance.

D

entre as peculiaridades do ser humano encontra-se a de que
seu modo de percepção da realidade é-lhe ao mesmo tempo

* Professor Associado IV da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Procurador Federal. Procurador Geral da Universidade Federal do Ceará. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Doutor em Direito pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
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elemento acrescido e co-constitutivo, acompanhando a busca pelo
sentido das coisas e o lidar com a própria incompletude. Existem
portanto alguns paradoxos e aporias inerentes a essa condição:
1. não somos capazes, enquanto indivíduos conscientes exatamente por sermos partes de um todo - de abarcar o conjunto de
tudo o que existe;
2. os aspectos internos da subjetividade/consciência reagem
a elementos que lhe são externos, sem que com eles se confundam;
3. nosso mundo interior resiste a explicações lógicas e racionais, denotando a presença de emoções, bloqueios, lapsos, imunizações cognitivas e configurações sócio-normativas em relação às
quais não temos domínio nem consciência plenos;
4. por fim, apesar de todas essas limitações e dos equívocos
e conflitos a elas inerentes, a improbabilidade da comunicação ocorre, sendo a linguagem (ou as linguagens) seu instrumento fundamental.
Considerando, portanto, que o que denominamos realidade ¹ 10
é fruto também de convenções e regras dadas – ao menos provisoriamente - como inquestionáveis, qual seria o fundamento da realidade da arte de maneira geral, e da literatura em particular? Uma das
respostas possíveis é: exatamente porque não é plenamente satisfatória a noção da realidade, como um quadro pronto e acabado, tal
como a supõe o senso comum. Ou, como disse o poeta Fernando
Pessoa: “a arte existe porque a vida só não basta”. De fato: de modo
mais amplo ainda do que fazem as religiões, que extrapolam pelo
campo do sagrado a conexão com o mundo do dia a dia e lhe fazem
contraponto, a arte existe para abarcar tudo o que poderia ser dito
de outra forma, para além dos limites do que é tido como óbvio, de
categorias fixas de tempo, de lugar, de espaço, de papéis sociais e
de convenções de maneira geral, inclusive as que assentam a gramática e a constituição do seu próprio sentido. Daí o potencial altamente “subversivo” da arte, capaz de reconfigurar o modo como
os indivíduos-leitores se relacionam consigo mesmos e com o mun1 Do ponto de vista da teoria dos sistemas, que se baseia na delimitação autorreferente em

relação ao meio ambiente como estrutura de produção de sentido, a realidade nada mais seria
do que um “símbolo para a dissolução exitosa de inconsistências internas” – cf. Niklas Luhmann, “Literatur als fiktionäle Realität”, in: Schriften zur Kunst und Literatur. Frankfurt Am
Main, Suhrkamp, 2008, p.288 ( tradução nossa).
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do que lhes cerca. Tem razão os donos do poder de todas as matizes
em desconfiar de filósofos e artistas, porque estes desafiam o conformismo de limites pré-estabelecidos e convidam a reconfigurar a
vontade e as fronteiras do pensamento.
No entanto, a literatura realiza tal prodígio de (re)criação estando presa ao papel (ou à tela digital), no âmbito do contexto histórico vivido pelo escritor e por seus leitores. Por mais crítico que seja, o artista é filho de seu tempo e reproduz percepções e preconceitos a ele inerentes. Portanto, mesmo que hipoteticamente conseguissem a façanha de libertar-se completamente de tais condicionamentos, vanguardas artísticas sequer seriam capazes de ser compreendidas sem tais vínculos, restando-lhes apenas, como triste consolo,
aguardar pela consagração póstuma, incerta por natureza. Por outro
lado, conquanto destinada a ser fugaz, a arte da literatura também
realiza milagres de permanência: são os livros clássicos, que permanecem atuais exatamente porque sempre podem ser lidos de maneira diferente no tempo, pelas diversas gerações de leitores.² 11
Pode-se distinguir, assim, ao menos duas dimensões dessa “realidade” da literatura : a que se refere a seu contexto históricosocial de intepretação, de um lado, incindível de sua existência no
espaço e no tempo; e a dimensão propriamente literária (o conceito
de literiariedade), de outro, que compõe o que se pode denominar
de face interna ou mundo próprio das narrativas literárias.³ 12Destaca-se aqui o romance como exemplo desta realidade específica
(“realidade ficcional”), pela capacidade de “mono diálogo”4 13que
estabelece entre o leitor e os personagens, bem como pela evolução
narrativo-semântica de estabelecer conexões entre as diversas dimensões da história que relata – envolvendo histórias paralelas de
personagens secundários; a demonstração da coerência e/ou incoerência dos personagens principais; as paradas descritivas que suspendem o tempo; a manipulação de expectativas do leitor e a sensação de pleno domínio sobre o que acontece (ainda que sujeita a filtros, afinidades e manipulações afetivas).

2 CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
3 CAMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. p.40.
4 Expressão criada por Carlos Drummond de Andrade em seu livro O poder ultrajovem e mais
79 textos em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1972, p.50.
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O que se configura como sobreposto acrescido à realidade social – na matriz do mundo europeu ocidental a partir do século
XVIII - é, desse modo, a capacidade, legitimada pela literatura, de
aceitar mundos que não mais necessitam corresponder a uma realidade factual (como antes ocorria nas novelas de cavalaria medievais, de que D. Quixote anunciou o fim). Isto só foi possível pelo
fato de que se tornam plausíveis várias formas de realidade virtual
514,isto é, de compossibilidades (e portanto também o limite entre
o que não é admissível como tal), que se fertilizam mutuamente, na
medida em que as diversas vivências de histórias revertem em formas plausíveis de comportamento. As recorrências de comunicação
combinada entre o que é visto, lido e experenciado refletem-se na
vida quotidiana, enriquecendo a esta em possibilidades de interpretação.
Se é possível, ao final deste texto, traçar alguma espécie de
conclusão acerca da realidade específica da literatura, portanto, esta
será no sentido de perceber que se constitui em um Sistema Social
Literário – tal como foi tematizado entre nós pelo crítico literário
Antonio Cândido. A literatura opera, assim, de modo relativamente
independente de circunstâncias materiais limitantes (o que explica o
surgimento de um Machado de Assis em um Brasil escravocrata,
agrário e atrasado; ou os círculos de leitura – tertúlias literárias – no
Ceará provinciano do século XIX), sendo igualmente capaz de retroceder de volta à realidade social a que se refere, enriquecendo-a.
Não é à toa, portanto, que a literatura estará diretamente ligada à
forma como os povos se percebem e projetam seu futuro, como sócios de um projeto de humanidade, continuamente refeito em meio
a tropeços e descontinuidades, mas também em iluminação e em
grandeza, tornadas de algum modo possíveis.

5 No sentido de “possibilidades de especial qualidade” (virtu), em contraponto à mera possibilidade estatística. Aqui vale registrar a Ironia histórica, representada no fato de que a literatura
da era moderna (secs XVIII e XIX) valeu-se do apelo à fantasia para abordar personagens e
eventos reais como se fictícios fossem, de modo a fugir à responsabilização legal penal. Já em
nosso mundo tecnológico onde se expande a denominada fake-news, fabricam-se “fatos” de
modo casuístico, envenenando o circuito de comunicação. O resultado é a marginalização do
conceito de verdade, o embotamento da capacidade de empatia com outros e a dissolução
mesma do sentido de responsabilidade, pela expansão incontrolada de desejos e frustrações.
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2016
Processo Disciplinar n° 8645/2016-20 - DESPACHO DO
CONSELHEIRO JOSÉ DAMASCENO SAMPAIO, PRESIDENTE
DO TED/OAB/CE
DECISÃO DE SUSPENSÃO INCIDENTAL CAUTELAR
AD REFERENDUM.
Considerando a delegação de competência instrumentalizada
na Resolução nº 07/2013 do CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO ESTADO DO CEARÁ;
Considerando que o Art. 44, I, da Lei 8.906/94 impõe à OAB
atuar para preservar os valores sociais com rápida e boa aplicação
da ordem jurídica constitucional e legal;
Considerando que o Art. 54, I e II, c/c Art. 57 da Lei 8.906/94
determina aos órgãos diretivos da OAB darem efetividade social às
finalidades institucionais da entidade, velando pela dignidade e valorização da advocacia;
Considerando que o Art. 70, caput, da Lei 8.906/94 estabelece o poder exclusivo do Conselho Seccional da OAB para exercer o
controle disciplinar dos advogados;
Considerando que o Art. 70, 1º, da Lei 8.906/94 atribui ao
TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/CE, competência para DECIDIR quanto a processos disciplinares;
Considerando que o Art. 34, XXV, c/c art. 37, I, da Lei
8.906/94 autoriza a SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO QUANDO O ADVOGADO MANTÉM CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA;
Considerando que o Art. 37, §1º, da Lei 8.906/94 permite a
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR ATÉ 12
MESES;
Considerando ser ínsito à efetividade social do exercício de
atribuições institucionais e legais, à pratica do ATO AD REFEREDUM para a obtenção de resultado administrativo que se faça urgente, guardando tal ato natureza provisória sujeita a confirmação
pelo órgão colegiado;
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Considerando que não se compadece com as finalidades e
deveres institucionais da OAB a inércia que permita o risco de agravamento da repercussão prejudicial já operada à dignidade da
advocacia;
Considerando que a inércia ou a reação tardia da OAB na defesa da dignidade da advocacia faz com que a competência disciplinar legalmente outorgada se faça uma superfluidade inútil;
Considerando a dificuldade material de operacionalizar a urgência necessária e adequada a convocação e obtenção de quórum
para funcionamento do órgão colegiado, de funcionamento periódico;
Considerando que a deliberação AD REFEREDUM assemelha-se à figura, inaugurada no plano legislativo, pela medida provisória, que a Constituição atual inscreve na competência do Chefe do
Poder Executivo (art. 62), considerando, exatamente que o motivo
determinante do ato é a “relevância e urgência” da medida extraordinária que passa a vigorar “com força de lei” a partir de sua publicação.
Considerando que a deliberação AD REFERENDUM presente não apenas na ordem constitucional, mas em toda ordem legal,
inclusive na Lei 8.906/94 e nos regulamentos e normativos destinados a operacionalidade interna da OAB, antecipa a prestação administrativa que alcança definitivamente mediante aprovação de seus
colegiados; foi instaurado processo disciplinar em vista de participação no chamado “esquema da venda de liminares em plantões
judiciais” desvendado pela Polícia Federal através da denominada
“Operação Expresso 150” que ensejou a abertura do Inquéritonº.
1079/DF/2015 pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, envolvendo desembargadores do TJ/CE e advogados, entre os quais os
nominados;
Considerando que os ditos advogados já foram apenados em
julgamento especial previsto no art. 70, §3º, da lei 8.906/94 em noventa dias de suspensão do direito ao exercício da advocacia em
decorrência de evidencias de participação em conluios criminosos
geradores de repercussão à dignidade da advocacia;
Considerando que já se exauriu essa suspensão preventiva de
90 (noventa) dias e que a duração ordinária do processo principal
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instaurado potencializa o risco de sequência desses advogados na
atividade com desvio de conduta;
Considerando que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
firme na prevenção de continuidade criminosa determinou o afastamento dos desembargadores indiciados no inquérito criminal,
com desfazimentos de seus gabinetes funcionais, o que reclama o
mínimo de correspondência da OAB quanto aos advogados envolvidos no denunciado esquema;
Considerando que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
em novo inquérito criminal instaurado por efeito da FASE
2/OPERAÇÃO CAPPUCCINO DA OPERAÇÃO 150 da Polícia
Federal, confirma a participação dos mencionados advogados e agrega elementos agravantes da conduta incompatível com o exercício da advocacia;
Considerando que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
nos respeito à sociedade, ouve por bem retirar o sigilo do inquérito
criminal que investiga a corrupção protagonizada por desembargadores e advogados em face das provas coligidas;
Considerando que este Tribunal de Ética e Disciplina, ainda
examina a dimensão da materialidade das participações de advogados imputados no inquérito criminal instaurado pelo STJ, mas, em
relação aos quatro advogados aqui nominados, já se tem suficiência
de elementos, situação que reclama reação disciplinar imediata;
Considerando, finalmente, que se tem comprovadamente destruída a qualidade do serviço público e da função social exigida
pelo Art. 2º, §1º da Lei 8.906/94 para atuação do advogado;
DECIDO, INCIDENTALMENTE, PARA EFEITO DE EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL QUE A OAB DEVE
REALIZAR QUANTO À ATIVIDADE DA ADVOCACIA, APLICAR AOS ADVOGADOS A SUSPENSÃO POR DOZE MESES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, diante da incriminação
feita pelo STJ, como participantes de organização formada para obtenção de liminares em habeas corpus em plantões judiciários realizados por desembargadores do TJ/CE, mediante suborno.
Processo Disciplinar n° 9965/2010-0 - EMENTA:Suspensão
do processo para diligências da parte. Requerimento em Alegações
Finais. Inaplicabilidade. Requerimento intempestivo e sem funda89

mentação. Retenção de valores do cliente. Frustradas as tentativas
de devolução inclusive por intermédio da ouvidoria da OAB/CE.
Recusa de prestação de contas com o cliente. Infração disciplinar
configurada. Art. 34, incisos XX e XXI da lei n. 8.906, de
04/07/1994. 1. Incabível pedido de suspensão do processo ético para realização de diligências pelo representado, sobremodo, quando
requerido a destempo, quando já intimado para a sessão de julgamento. 2. Ao advogado é defeso reter valores pertencentes ao seu
cliente, recebidos em decorrência de ação judicial que tenha patrocinado, sobremodo quando provocado pela ouvidoria da OAB, o
que milita em desfavor do advogado. 3. A ausência de prestação de
contas com o cliente cumulada com a retenção dos valores do cliente, implica em cometimento das infrações disciplinares previstas no
Art. 34, incisos XX e XXI, da Lei nº 8.906, de 04/07/1994. Sala das
Sessões, 11/05/2016 – Relator: Cons. Hugo Eduardo de Oliveira
Leão – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 407/2007-0- EMENTA: Para os fins
de dignidade profissional outorgada pela inscrição nos quadros da
Ordem, não se pode conciliar a conduta de cobrar valor para subornar autoridades prisionais, com o exercício da advocacia. A enganosa promessa feita a família de um recluso, traumatizada pela situação prisional, para obter proveito financeiro nominando destinatários da propina, além de ofender à honra alheia, atenta contra a dignidade humana dos familiares, revelando inidoneidade para o trato
social e, muito especialmente, para o exercício da advocacia. Esforço da defesa dativa com arguições técnicas não se presta à desconstituição de fatos ensejadores da situação disciplinar, qualquer que
seja. O desatendimento às intimações da OAB para prestar esclarecimentos, oferecer defesa prévia e formular alegações finais, milita
em desfavor do advogado, atraindo contra ele a tipicidade disciplinar contida no art.34, inciso XXV, da lei nº 8.906/94, ensejando
aplicação da pena de suspensão, no caso concreto. Sala das Sessões,
27/04/2016 – Relator: Cons. José Adriano Pinto – Presidente:
Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 11643/2014-0 - EMENTA: imputação de inércia e de promessa de resultado –prova de providencia –
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ausência de negativa da promessa - censura convertida em oficio
reservado. • Provada a adoção de providencia contratada, não cabe
punição disciplinar pela falta do resultado prometido, mas, essa
promessa é censurável. • Ausência de antecedentes disciplinares e a
prova da promessa resultando da falta de negativa do advogado,
autoriza a conversão da censura em advertência reservada. Sala das
Sessões, 29/06/2016 – Relator: Cons. José Adriano Pinto – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 107262008-0 - EMENTA: provas
robustas de cometimento de infração. Advogado não cumpriu o seu
dever. Profissional não pode no mesmo processo representar as duas partes. Primariedade reconhecida, correta pena de censura convertida em ofício reservado. Representação procedente. Sala das
Sessões, 11/05/2016 – Relator: Cons. Manuel Márcio Bezerra
Torres – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 18032012-0 - EMENTA: Comentários agressivos e desabonadores à honra e à dignidade profissional e
pessoal do advogado. Conduta reprovável e inaceitável do advogado que assim procede, ainda que fora do exercício da advocacia,
constituindo violação à ética profissional (art. 2º, parágrafo único,
inciso I, II e III, e art. 44, do Código de Ética e Disciplina do OAB),
punível com a sanção disciplinar de censura, convertida em advertência (art. 36, inc. II, parágrafo único, c/c. o inciso II, do art. 40, da
Lei nº 8.906/94). Sala das Sessões, 29/06/2016 – Relator: Cons.
Neomésio José de Souza – Presidente: Cons. José Damasceno
Sampaio.
Processo Disciplinar n° 44912009-0 - EMENTA: Retenção
de autos judiciais. Prova de existência de intimação pessoal para
devolução dos autos. Descumprimento da ordem judicial, caracterizando a retenção. Sala das Sessões, 17/08/2016 – Relatora: Cons.
Maria de Fátima Almeida de Castro – Presidente: Cons. José
Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 76442009-0 - EMENTA: Representação de juiz contra advogado. Infração caracterizada do art. 34,
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incisos IX e XI do estatuto da OAB por ter provado que o advogado
deixou de prestar a assistência devida em face de acordo celebrado
pelas partes. Configuração de abandono de causa. Conduta que configura infração disciplinar. Pena de censura convertida em advertência em oficio reservado sem registro nos assentamentos do representado, previsão do ART. 36, II e III, LEI 8.906/94. Sala das
Sessões, 17/08/2016 – Relatora: Cons. Maria de Fátima Almeida
de Castro – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 129562010-0 - EMENTA: “PALAVRAS INJURIOSAS”. O advogado que na defesa de seu cliente
junta que usa de palavras injuriosas contra advogado da parte adversa, bem como faz insinuações maliciosas contra o TED, comete
infração disciplinar prevista no art. 2º, convertida em advertência,
em ofício reservado, sem registro nos assentamentos da inscrita,
com fundamento no art. 36, inciso II, parágrafo único do estatuto da
OAB.Sala das Sessões, 21/09/2016 – Relator: Cons. Grijalba Miranda Linhares – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 135602014-0 - EMENTA: Advogado que aceita encargo sabedor que a parte já possui profissional
contratado – Manifestação em autos – Peça processual que não caracteriza medida urgente – Infração ao artigo 14 do CED – Pena
mínima – Censura – Representação procedente. Sala das Sessões,
19/10/2016 – Relator: Cons. Antônio Eduardo de Lima Machado
Ferri – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.

2017
Processo Disciplinar n° 2199/2010 – EMENTA: Conduta
Incompatível com o exercício da Advocacia (art. 34, XXV do EAOAB) configurada e provada pela prática do Crime de Furto (art.
155 do Código Penal Brasileiro), agravada com Prisão em Flagrante
na presença de representantes da própria Entidade de Classe na comarca do Crato-CE. Representação julgada procedente. Pena base
de 12 (doze) meses, ex-vi. Arts. 34, XXV c/c 35, II e 37, I e seu §1º
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do EAOAB. Sala das Sessões, 08/02/2017 – Relator: Cons. Marcos
de Holanda – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 3893/2010 – EMENTA: Abandono
de causa sem justo motivo configurado (art. 34, XI, primeira parte
do EAOAB). Prova sem dúvida. Representação julgada procedente.
Pena base de CENSURA que, ex-vi do art. 40, II do EAOAB se
transforma em definitiva com ofício reservado, sob o colôr, também
dos arts. 35, I; 36, Parágrafo único do citado Estatuto. Sala das Sessões, 01/02/2017 – Relator: Cons. Marcos de Holanda – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 11672/2015 – EMENTA: Profissional Faltoso – Deve atentar para cumprimento de prazo processual –
Ausência de Comparecimento Injustificado em Audiência – Configuração de infração a norma do artigo 34, XI do EAOAB. Procedência reconhecida, pena de censura. Sala das Sessões, 22/02/2017
– Relator: Cons. Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri –
Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 5959/2010 – EMENTA: Profissional deve tratar com respeito e urbanidade todos os clientes – procedência da representação – infração ao artigo 15 do código de ética e
disciplina – pena de censura nos termos do artigo 36 inciso II do
Estatuto da OAB. O tratamento de descaso é infração ética disciplinar e deve ser coibida. Procedência reconhecida, pena se censura.
Sala das Sessões, 08/03/2017 – Relator: Cons.Antônio Eduardo de
Lima Machado Ferri – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 16566/2014 – EMENTA: Recebimento de honorários pelo advogado sem prestação de serviços ao
cliente. Locupletamento ilícito. Injustificada ausência de prestação
de contas. Antecedentes do Representado revelando a existência de
cinco suspensões com trânsito em julgado. Ao advogado que já tenha sofrido por três ou mais vezes suspensões disciplinares, todas
com trânsito em julgado, deverá ser decretada a sua inidoneidade e,
de consequência, submetida ao Conselho Seccional a aplicação da
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sanção disciplinar de exclusão do Quadro de Advogados da OAB.
Procedência da representação (arts. 34, inciso XXVII e 38, inciso I,
e parágrafo único da Lei nº 8.906/94).Sala das Sessões, 22/02/2017
– Relator: Cons. Neomésio José de Souza – Presidente: Cons. José
Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 8463/2014 – EMENTA: Não apresentação pelo advogado de alegações finais em processo criminal.
Prejuízos à defesa do réu e à marcha processual. Conduta reprovável e inaceitável do advogado que assim procede, constituindo infração disciplinar, a teor do art. 34, inc. XI, do EAOAB, punível
com a sanção disciplinar de censura, convertida em advertência (art.
36, inc. III, parágrafo único, c/c. o inciso II, do art. 40, da Lei nº
8.906/94). Sala das Sessões, 16/08/2017 – Relator: Cons. Neomésio
José de Souza – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 2724/2010 – EMENTA: Constitui
infração disciplinar que caracteriza locupletamento o fato de o advogado realizar distrato contratual com seu cliente sem, entretanto,
devolver valores em decorrência de referido distrato. Tipificada, no
caso, a conduta prevista no art. 34, XX do EAOAB, razão pela qual
cabível é a suspensão por 30 dias. Sala das Sessões, 08/03/2017 –
Relator: Cons. Júlio de Assis Araújo Bezerra Leite – Presidente:
Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 4717/2012 – EMENTA: Seguro
DPVAT. Denúncia do Ministério Público acolhida pelo juízo competente. Existência de documentação robusta quanto à prática do
desvio de conduta. Não desconstituição. Infração aos incisos XX,
XXV e XXVII do art. 34 do EAOAB. Decretação da inidoneidade
para fins de exclusão. Sala das Sessões, 05/04/2017 – Relator:
Cons. Júlio de Assis Araújo Bezerra Leite – Presidente: Cons.
José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 20516/2015 – EMENTA: Falsificar
assinatura da própria defensora é atitude inadmissível por parte de
advogado. Falsificar assinatura é atitude que fere a honra, a dignidade, a lealdade, a nobreza, o decoro significando conduta incom94

patível com o exercício da advocacia. Merece ser duramente punido
advogado que falsifica assinatura da própria defensora de maneira
continuada e consciente. Falsificar assinatura da própria defensora é
agir contra sua própria reputação pessoal e profissional. Representação procedente. Aplicação da pena de suspensão por 12 meses das
atividades profissionais em todo o território nacional sem redução
por inexistir reconhecimento de qualquer atenuante. Sala das Sessões, 25/02/2017 – Relator: Cons. Adriano Josino da Costa – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 11913/2015 – EMENTA: o advogado não pode, em hipótese alguma, por mais louvável que seja a intenção, praticar qualquer ato em nome de qualquer pessoa sem possuir procuração. Mesmo tratando-se de simples notificação, comete
falta ética o advogado que assim procede sem possuir poderes do
notificante. Desentendimentos em processo de inventário não justifica notificar herdeiros visando conciliação sem ter poderes para
agir em nome dos notificantes. Menos grave o comportamento do
profissional, pois não chegou a praticar nenhum ato no processo de
inventário. Infração ética tipificada no artigo 2º, inciso II e III. Representação procedente. Sala das Sessões, 05/04/2017 – Relator:
Cons. Adriano Josino da Costa – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 86452016-20 – EMENTA: perda de
idoneidade para exercício da advocacia - advogado investigado em
conjunto com desembargadores do tribunal de justiça do Ceará pelo
conselho nacional de justiça em face da venda de habeas corpus para traficantes durante plantões judiciais – gravações telefônicas
comprometedoras obtidas da polícia federal por ordem judicial repercussão na mídia local e nacional, nas redes sociais e círculos
profissionais - conduta que levou à suspensão cautelar preventiva
de 90 dias e incidental de nove meses – ausência de desconstituição
dos elementos configuradores da inidoneidade para o exercício da
advocacia. A existência de prova indiciária no sentido de envolvimento do advogado em esquema de corrupção envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará determinante de instauração de processo criminal pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS95

TIÇA é suficiente à configuração da inidoneidade para o exercício
da advocacia.A ausência de desconstituição dos elementos probatórios desse envolvimento, a falta de apresentação de dados oferecidos no processo criminal que possam excluir o advogado da imputação disciplinar e o esforço defensivo conduzido para a provocação de agravamento da demora processual, constituem fatores convincentes da inidoneidade para o exercício da advocacia.Milita contra o advogado a sua anterior suspensão cautelar preventiva e subsequente suspensão cautelar incidental do exercício profissional.Sala das Sessões, 22/02/2017 – Relator: Cons. José Adriano
Pinto – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.

2018
Processo Disciplinar n° 2782/2016 – Ementa: Estabelecer
entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou
ciência do advogado contrário. Defesa previa apresentada. Alegações de desídia por parte do Representado em ação trabalhista. Ausência de comunicação com o advogado da parte adversa. Procedência da representação. 1) notícia do fato apresentado com elementos suficientes para dirimir o processo ético-disciplinar perante
o TED. 2) pretenso acordo com parte adversa sem comunicação
com o advogado da parte. 3) apresentação de defesa prévia, mas
sem alegações finais, por parte do Representado. 4) caracterizada a
conduta de acordo com a parte adversa sem comunicação ao advogado desta. 5) procedência da representação. Sala das Sessões,
07/02/2017 – Relator: Cons. Ivan César Félix Rodrigues – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 10100/2014 – Ementa: Retenção de
autos de ação criminal – prescrição – diligências instrutórias – conduta inconciliável com o exercício da advocacia – defesa perante o
juízo e junto à OAB – ausência de circunstância propiciadora de
proveito ilegítimo – desfiguração de abusividade – atenuação da
pena de suspensão para censura – conversão em advertência na própria sessão de julgamento – falta de potencial ofensivo. 1- não cabe
a OAB promover a diligências instrutórias a pedido do representado
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que tem esse ônus. 2 – a prescrição é matéria de defesa, sendo ônus
do representado demonstrar a ausência de atos interruptivos, ao invés de solicitar que isto seja feito pelo relator. 3 – quando o representado atende as intimações da OAB para vir defender-se, cumpre
um de seus deveres indeclináveis, emergente da natureza jurídica e
seu ministério privado (Lei 8.906/94, art. 44, I e II). 4 – em situações onde o advogado defendeu-se perante o juízo e junto a OAB
afirmando a devolução dos autos, embora não tenha tido a cautela
de colher recibo desta, não existe o potencial pernicioso ao exercício da advocacia. 5 – a defesa feita perante o juízo e junto à OAB,
ainda que carente de prova material da devolução, afasta a abusividade da retenção autorizando-se a atenuação da pena de suspensão
(Lei 8.906/94, art. 34, XXV) para censura (Lei 8.906/94, art. 40, II)
e, presente o representado à sessão de julgamento, faz-se razoável a
advertência verbal sem registro cadastral em face de renúncia ao
direito de recorrer. Sala das Sessões, 31/10/2018 – Relator: Cons.
José Adriano Pinto – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 11633/2017 – Ementa:Não prestação de contas com o cliente. Defesa produzida por defensor dativo.
Alegação de deficiência das provas apresentadas. Princípio da não
culpabilidade. Mitigação. Alegações insuficientes para desconstruir
a representação. Procedência da representação. 1) notícia do fato
apresentado com elementos suficientes para se constituir o processo
ético-disciplinar perante o TED. 2) não prestar contas com o cliente.
3) não apresentação de defesa prévia e alegações finais por parte do
representado. A defensora dativa nomeada não permaneceu inerte
nos autos, visto que apresentou defesa prévia, não havendo qualquer prejuízo processual para o Representado. 5) Caracterizada a
conduta tipificada no art. 34, inciso XXI do EAOAB. 6) Procedência da Representação. Sala das Sessões, 25/07/2018 – Relator:
Cons. Ivan César Félix Rodrigues– Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 8979/2012 – Ementa: representação
procedente – elementos aptos a reconhecer a representação – infração configurada – utilização de meio fraudulento para tentativa de
vantagem ilícita – prova documental extraída de feito e decisão ju97

dicial que prescindiu de exame grafotécnico. Sala das Sessões,
28/03/2018 – Relator: Cons. Antônio Eduardo de Lima Machado
Ferri – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 37514/2009 – Ementa: Advogado
acusado de conduta reprovável no exercício da advocacia. Acusação fundada em não devolução de documentos para resolver questão de interesse do cliente. Comportamento desidioso do advogado,
constituindo infringência aos regramentos deontológicos. Procedência da representação, ensejando a aplicação da sanção disciplinar de
censura. Sala das Sessões, 28/03/2018 – Relator: Cons. Neomésio
José de Souza – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 11756/2014 – Ementa: Representação contra Advogado. Ação trabalhista. Suposta retenção de documento e cobrança abusiva de honorários. Ausência de provas da
prática de conduta que afronta a ética. Representação improcedente.
A ausência de conteúdo fático-probatório importa na improcedência
da representação. Sala das Sessões, 31/10/2018 – Relatora: Cons.
Ana Maria Marinho Moura – Presidente: Cons. José Damasceno
Sampaio.
Processo Disciplinar n° 12324/2014 – Ementa: retenção abusivamente de autos com vista. Advogado devidamente notificado
não faz a devolução do caderno processual. Infração disciplinar caracterizada. Suspensão. A retenção abusiva de autos com vista, por
advogado devidamente notificado, é infração passível de suspensão
do exercício profissional, prevista no art. 34, XXII c/c art. 35, II e
artigo 42, todos da lei 8.906/1994. Sala das Sessões, 31/10/2018 –
Relatora: Cons. Ana Maria Marinho Moura – Presidente: Cons.
José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 20244/2016 – Ementa: Prestação de
contas. Valor incontroverso. Advogado que recebe dinheiro de cliente para ajuizamento de uma ação ou não o fazendo a tempo e modo, infringe o inciso XXI do art. 34 do EAOAB. Representação
acolhida. Suspensão de 30 dias, perdurando até que as contas sejam
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prestadas. Sala das Sessões, 24/10/2018 – Relator: Cons. Irapuan
Diniz de Aguiar – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 11342/2016 – Ementa: prestação de
contas – Comprovada a contratação e pagamento de honorários.
Não realização do serviço. Suspensão do exercício profissional. Sala das Sessões, 26/09/2018 – Relatora: Cons. Vera Maria Bezerra
de Menezes – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
Processo Disciplinar n° 5475/2014 – Ementa: representação
por provocação do judiciário contra advogada, a qual abandona a
causa sem justo motivo antes de decorridos 10 dias da comunicação
da renúncia, infração ao Estatuto da Advocacia e da OAB, em seu
art. 34, inciso XI. Procedência da representação. Censura. Sala das
Sessões, 11/04/2018 – Relator: Cons. Raimundo Farias Martins
Amorim – Presidente: Cons. José Damasceno Sampaio.
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