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E D I T O R I A L

Caros,
É com a visão aprumada no futuro, que tratamos, nesta publicação, da atuação 

da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará nesses últimos anos. Uma atua-

ção que nos motiva, nos orgulha, e que vem consolidando espaços e apontando 

caminhos, sem se deixar domar pelas dificuldades, como assim é o espírito da ad-

vocacia. 

A OAB Ceará construiu, nessa etapa, alicerces fortes, garantiu conquistas impor-

tantes e, sobretudo, buscou e continua buscando melhores condições para o pleno 

exercício do trabalho dos advogados e advogadas cearenses. Daí a importância do 

resgate e do registro dessas ações. 

Os eixos do trabalho que vem sendo realizado pela Ordem cearense podem ser 

constatados em cada matéria idealizada pela nossa Coordenadoria de Comuni-

cação, que procurou traduzir, em palavras, a obstinação e as vitórias inerentes à 

atuação dessa gestão. 

Para além disso, a  Revista OAB Ceará coroa um ano em que essa instituição com-

pleta 85 anos de uma história contada em páginas especiais: a trajetória dos milha-

res de advogados e advogadas que são a OAB em luta, vitórias e superação. 

Não se constrói uma nação sem o respeito à justiça. Cada vez mais, faz-se ne-

cessário conservar o espírito de combate, de se interromper qualquer  desrespeito 

contra os advogados e advogadas. Cada vez mais, faz-se necessário defender a 

sociedade civil, que enfrenta medidas duras, impedida de exercer seus direitos e 

deveres na totalidade. 

A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, representa 

o fim de uma era violenta e atroz para o país, uma realidade que jamais pode ser 

novamente vivenciada pelo povo brasileiro. Agora, caminhando para a maturida-

de da nossa Carta Maior, não podemos e nem devemos retroceder. 

Convidamos, então, você a percorrer as páginas da nossa publicação. Convida-

mos você a conferir ações que resultaram em conquistas não só para  a advocacia, 

mas  para a sociedade, até porque não se constrói uma nação, se não pautada 

no respeito a todos, na conservação de políticas sociais e na garantia de direitos 

sociais, sobretudo para os mais necessitados.

Ao leitor

Boa leitura! 
Marcelo Mota

Presidente da OAB Ceará

Diretoria da OAB Ceará
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E N T R E V I S T A

A Ordem não 
se furtará de 
enfrentar qualquer 
desrespeito
Com uma gestão marcada pela defesa das prerrogativas da 

advocacia e por aproximar a Ordem cearense do interior do Estado 

e da sociedade em geral, o presidente Marcelo Mota fala à Revista 

OAB Ceará sobre conquistas e desafios de um período que colocou 

à prova a altivez da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará, 

mas em que a entidade saiu vitoriosa. Com diplomacia, Marcelo 

encabeçou lutas como a redução das custas judiciais e a não extinção 

de comarcas no Interior do Estado, pautado no diálogo e, sobretudo, 

na firmeza pela defesa da classe e dos direitos da população 

cearense. Para além disso, mesmo em um período econômico 

desafiador, Marcelo entrega, nesse semestre, a nova sede da Ordem, 

que irá atender a advocacia com mais dignidade.
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Revista OAB Ceará - Dr. Marcelo, 

um dos grandes desafios dessa gestão 

foi a conclusão da nova sede. Como o 

senhor enxerga a importância desse 

equipamento?

Marcelo Mota - É bom destacar que 

enfrentamos uma grande dificuldade 

porque a sede anterior não comporta 

a representatividade da advocacia do 

Ceará. Toda a estrutura organizacional 

da Ordem fica prejudicada, especial-

mente as comissões temáticas, que não 

têm espaço adequado para reuniões. O 

desafio é grande, mas com o pouco re-

curso que temos, conseguimos dar conti-

nuidade, com o auxílio decisivo do Con-

selho Federal da OAB, que  possibilitou 

a concretização desse sonho. Estamos 

bem próximos da conclusão. A estrutu-

ra física está quase toda concluída e 

isso demandou esforços muito grandes. 

Toda a nossa gestão foi, praticamente, 

voltada a concluir essa nova casa. Uma 

estrutura que contempla ainda a nossa 

Escola Superior de Advocacia (ESA) e, 

futuramente, a Caixa de Assistência do 

Advogado (Caace). É importante desta-

car que já tínhamos conseguido quatro 

milhões e meio de reais na gestão pas-

sada, e agora o presidente Claudio La-

machia destinou cinco milhões de reais.

ROC - A atual situação econômica do 

País foi um dificultador nesse processo?

MM - Atravessamos um período ex-

tremamente difícil, em que o País pas-

sa pela sua maior crise ética, política e 

financeira. Mas temos a felicidade de 

atravessar esse triênio sob a liderança 

de uma pessoa especialíssima, devota-

do à OAB, um defensor intransigente das 

prerrogativas profissionais, o presidente 

Claudio Lamachia. Uma pessoa que se 

volta 24h para servir cada advogado e 

advogada do Brasil. Pessoa que tenho 

particular admiração e amizade, e que 

desenvolvemos um laço forte de bem 

querência e, acima de tudo, de poder-

mos, juntos, trabalhar para que a OAB-

-CE possa ser, cada vez mais, fortalecida 

e dotada de serviços. Colocamos boas 

práticas para que outros estados tenham 

possibilidade de adotar, ajudamos mui-

to.Então, é fundamental esse apoio do 

presidente Claudio Lamachia, para que  

juntos possamos estar fortalecidos e en-

frentarmos também, por exemplo, essa 

explosão de cursos de direito no país, 

cursos tecnológicos, em que as pessoas 

não são preparadas adequadamente.

ROC - Quais projetos o senhor gosta-

ria de ter implementado?

MM - Fizemos muito com pouco recur-

so. Tivemos nessa gestão uma elevação 

expressiva de inadimplência, o que veio 

a prejudicar o planejamento inicial que 

tínhamos feito, e falo isso com proprie-

Claudio Lamachia e Marcelo Mota Colaboradores da OAB Ceará
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dade, pois estive como diretor tesoureiro 

na gestão passada. Sei, por experiência, 

dos números da Ordem. Essa crise alar-

mante, na questão econômica, atingiu a 

advocacia. O advogado e a advogada 

não conseguem honrar com o paga-

mento da anuidade, que começa com 

640 reais, mesmo sendo uma anuidade 

baixa, quando comparada com outros 

estados.  Gostaria de ter avançado na 

questão estrutural, pois ainda temos 

subsecções que não possuem sede pró-

pria. Queríamos mais salas de apoio, 

pois entendemos que se temos um Judi-

ciário moroso, se não temos celeridade 

processual, como característica, deve-

mos fazer com que o advogado tenha 

um vetor de trabalho. Essas salas de 

apoio são muito importantes no interior 

do estado. Há alguns pontos que querí-

amos ter avançado, mas não aconteceu 

devido à questão financeira da OAB.

ROC- Há outros planos que o senhor 

deseja concretizar?

MM - Sim, do ponto de vista institu-

cional, mas depende do Legislativo.  O 

primeiro é a criminalização da violação 

das prerrogativas, projeto aprovado no 

Senado Federal e que eu tive a honra, 

juntamente  com o presidente Claudio 

Lamachia, de participar do nascedouro, 

com a senadora Simone Tebet do Mato 

Grosso do Sul, nossa colega advogada 

e uma pessoa fundamental para que 

o projeto seguisse adiante no Senado. 

Estamos trabalhando fortemente para 

que, nesse segundo semestre, tenhamos 

um bom presente para  a classe. Outro 

ponto que batalhamos, em nível estadu-

al, é o piso salarial. O governador Ca-

milo Santana se comprometeu conosco 

e estamos cobrando dele para que o 

Ceará tenha um piso ético.

ROC - Um dos maiores destaques 

dessa gestão foi a maior aproximação 

com o interior do estado. Poderia falar 

sobre isso?

MM - Talvez esse seja o maior legado 

da nossa gestão. Sempre tivemos em 

mente que a OAB deve estar capilariza-

da de uma forma muito intensa e tenho 

tocado em um ponto: se aqui em Fortale-

za, com a estrutura da capital do estado, 

temos grandes dificuldades no exercício 

profissional, essa realidade é potencia-

lizada no interior. Estarmos juntos com o 

advogado do interior, sou um entusiasta 

dessa ideia, sempre a pratiquei, desde 

o primeiro momento que participei do 

movimento de Ordem como conselheiro, 

diretor tesoureiro e agora como presi-

dente. Estamos avançando muito nisso. 

A OAB Itinerante é uma ideia simples, 

mas que ao mesmo tempo aproxima a 

OAB, instituição, da advocacia, pois saí-

mos de Fortaleza e percorremos em um 

Nova sede da OAB Ceará
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mês todas as subsecções para ouvirmos 

sugestões, críticas e aprimorarmos nos-

sa gestão.  Essa troca de experiências 

é rica, conseguimos constatar e ouvir 

quem está efetivamente no exercício da 

profissão, vendo e sofrendo na pele to-

das as dificuldades, tendo que superar 

barreiras, desafios constantes, e isso é 

muito rico, pois conseguimos captar in-

formações que não só podem melhorar 

a gestão como contribuir com ações do 

Poder Judiciário. Fizemos levantamen-

tos, protocolamos no Tribunal de Justiça 

e isso tem surtido efeito. A OAB itinerante 

é união, é realmente estarmos presentes 

de corpo e alma no interior do estado 

para darmos a cara e irmos saber onde 

a OAB pode melhorar.

ROC - Outra bandeira forte sempre 

foi a de aproximação com a socieda-

de, correto?

MM - Se de um lado, trabalhamos in-

tensamente para que o advogado e a 

advogada tenham um livre exercício 

profissional, fazendo com que lutas – e 

aqui destaco as maiores como o com-

bate à lei que aumentou abusivamente 

a tabela de custas judiciais e à lei que 

queria extinguir 60 das 149 comarcas 

existentes – fossem vencidas. Temos essa 

prerrogativa de defender a sociedade, 

pois essa é, também, a nossa maior mis-

são. A OAB é porta voz da cidadania, 

somos verdadeiramente defensores da 

democracia. Temos essa missão de estar 

junto ao povo. Fizemos grandes movi-

mentos em praça pública – seja em For-

taleza ou no interior do Estado – levan-

do informação, serviço, aproximando a 

OAB da população, além das audiên-

cias públicas com temas do dia a dia. 

Debatemos temas como saúde pública, 

segurança pública, sistema carcerário, 

penitenciário, defesa do consumidor. E 

tudo isso sem medo, sem sombras, en-

frentando o tema. A bandeira da OAB 

é a independência. Nosso partido é a 

Constituição Federal. Fizemos aqui, é 

importante destacar, uma Conferência 

Internacional de Direitos humanos, uma 

pauta extremamente importante e ci-

dadã, trazendo pessoas de todo o país, 

para que o Estado do Ceará fosse a ca-

pital dos direitos humanos.

ROC - O senhor falou em indepen-

dência e citou a luta pela redução das 

custas judiciais e pela não extinção 

de comarcas como exemplos disso, 

OAB Itinerante
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tendo em vista que a OAB se posicio-

nou com altivez perante o Judiciário. 

Poderia falar sobre isso? 

MM - Em nenhum momento a Ordem 

se furtou ou se furtará de enfrentar qual-

quer tipo de vilipêndio e desrespeito à 

legislação, ou até mesmo aos princípios 

que regem o direito. Nós sabemos que 

pesa a carência de recurso. Tivemos 

sempre uma atuação marcante, fomos 

combater o bom combate com lealda-

de, ética, mas sempre com independên-

cia e altivez. E tratamos isso da forma 

mais democrática possível, respeitosa, 

mas, acima de tudo, estando do lado da 

advocacia, fomos eleitos para defender 

o advogado e a advogada, ao lado da 

sociedade. Não admitiremos de forma 

alguma um caminho diferente. Tivemos 

alguns embates, respeitosos é verdade, 

institucionais. Não iremos nos calar e 

nunca nos calaremos.

ROC - Um episódio que particular-

mente chamou muito a atenção da 

advocacia do Ceará, da mídia de uma 

forma geral, e que também teve uma 

forte resposta da OAB Ceará, foi o da 

advogada Sabrina Veras. Poderia fa-

lar sobre isso?

MM - Um episódio lamentável e que 

originou um grande ato de desagravo 

público que fizemos aqui no Ceará. Pre-

senciamos, infelizmente, um juiz da 2ª 

vara de família aqui de Fortaleza, humi-

lhar, destratar uma mulher, uma jovem 

advogada com menos de um ano de 

inscrição. Foi essa mulher, a jovem advo-

gada Sabrina Veras, que fez com que a 

opinião pública entendesse: a agressão 

a ela representa uma agressão a toda 

advocacia, transformando-se em um 

verdadeiro marco. Queremos respeito 

e o cumprimeiro do estatuto da advo-

cacia. Queremos ser tratados de forma 

digna, respeitosa e não achincalhados 

dentro de uma audiência, de um Fórum, 

por parte de quem quer que seja. Sabe-

mos que essa é uma realidade vivida 

por muitos outros colegas. Por isso cria-

mos nessa gestão o Tribunal de Defesa 

das Prerrogativas, encabeçado pelo ad-

vogado Cleto Gomes, sendo o terceiro do 

país, que projeta o Estado do Ceará com 

a vanguarda que sempre tem na defe-

sa das prerrogativas, e temos o Centro 

de Apoio do Advogado e da Advocacia, 

que vem fazendo um brilhante trabalho, 

tendo à frente, o advogado José Navar-

ro, reconhecido nacionalmente. E qual-

quer advogado e advogada, do interior 

ou da capital, jovem ou experiente que, 

eventualmente, tenham seu direito vili-

pendiado, saibam que estaremos juntos 

para que isso não se repita, e a punição 

seja feita.

Presidente é entrevistado durante desagravo público
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Desagravo público em favor da advogada Sabrina Veras

13

C A P A

Sua 
Excelência, as 
Prerrogativas!

As prerrogativas funcionais são como 

cláusulas pétreas constitucionais. 

Inegociável e imutável, a defesa 

das prerrogativas é essencial para 

o desempenho da advocacia 

e, portanto, para a defesa da 

sociedade. Entenda como o episódio 

da advogada Sabrina Veras dá o 

tom da importância de defesa das 

prerrogativas e ilustra  a posição 

enérgica da OAB Ceará nessa luta.
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O respeito é um dos gestos mais sim-

bólicos que traduz homens e mulheres,  

independentemente da função que 

exercem. O respeito à profissão de ou-

tro, mais que representar cidadania, 

demonstra caráter e sensibilidade. A 

advocacia cearense vivenciou tristes 

momentos em março de 2018, quando 

o episódio que envolveu a  advogada 

cearense Sabrina Veras comprovou o 

desrespeito que, muitas vezes, ocorre 

para com advogados e advogadas do 

Oiapoque ao Chuí. 

Sabrina foi profundamente desrespei-

tada pelo juiz Solon Mota Junior, da 2ª 

Vara de Família de Fortaleza. Desde no-

vembro de 2017, a profissional pedia ur-

gência, sem sucesso, para ser recebida 

pelo magistrado. O caso que patrocina-

va tratava-se da transferência da guar-

da de duas crianças para o pai, pois a 

mãe as espancava.

Em janeiro de 2018, uma das meninas 

morreu. Indignada com a situação, a 

advogada insurgiu-se com servidoras 

da unidade. Em audiência, o juiz foi 

desrespeitoso quanto às prerrogativas 

da profissional e chegou ao ponto de 

repreendê-la, quando ela o tratou por 

“você”, exigindo ser chamado por “ex-

celência”. O mesmo tratamento, porém, 

não foi disponibilizado, pois o magistra-

Sessão do Conselho que discutiu o caso da advogada Sabrina Veras
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do a chamou de “minha filha”, além de 

tê-la acusado de não ter conhecimento 

técnico necessário ao desempenho da 

profissão.

“Desqualificada”. “Você se queimou 

comigo”. “...E vai se queimar com tantos 

quanto eu fale essa história”, foram al-

gumas expressões usadas pelo juiz con-

tra Sabrina Veras. O triste episódio, além 

de ter abalado a advocacia, deixou 

evidente para a sociedade  a relevân-

cia de se respeitar as prerrogativas dos 

advogados e advogadas. “Defender as 

nossas prerrogativas profissionais não 

é um privilégio, é um direito. Reafirmo 

que não toleramos esse tipo de compor-

tamento”, disse o presidente da OAB-CE, 

Marcelo Mota, em sessão do Conselho 

Pleno, em 14 de março de 2018, que aca-

tou, por unanimidade, pedido de desa-

gravo público contra o magistrado.

Na ocasião, manifestou voto favorável 

também o advogado Cleto Gomes, re-

lator da matéria e presidente do Tribu-

nal de Defesa das Prerrogativas (TDP). 

“Trabalhamos juntos e irmanados, e es-

taremos vigilantes. A partir deste caso, 

esperamos que a magistratura possa 

compreender o que é exercer a advo-

cacia. Não iremos mais tolerar abuso de 

poder com os advogados e advogadas 

no exercício da profissão”, destacou.

O secretário-geral adjunto e correge-

dor da OAB-CE, Fábio Timbó, lamentou o 

ocorrido e apontou que casos como esse 

acontecem diariamente. “Muitas vezes, 

o advogado não tem coragem de fazer 

a denúncia, e aqui parabenizo a Sabri-

na pela bravura. O caso da advogada 

é emblemático e agravou a situação. É 

uma covardia por parte da magistratu-

ra com o jovem advogado e com a mu-

lher advogada”, disse.

Desagravo público
De Norte a Sul do país, o caso envol-

vendo Sabrina Veras indignou advo-

gados e sociedade. Em sessão extraor-

dinária, o Conselho da OAB aprovou 

desagravo público. A iniciativa reuniu 

centenas de advogados e advogadas 

em frente ao Clóvis Beviláqua. “O senti-

mento que tenho hoje é de felicidade. 

Me sinto honrada em estar sendo essa 

voz de muitos advogados e advogadas, 

em defesa das nossas prerrogativas”, 

disse Sabrina Veras na ocasião, ladea-

da pelos presidentes Claudio Lamachia 

e Marcelo Mota, além de membros da 

Diretoria da OAB-CE e OAB Nacional.

“Este ato tem um simbolismo muito 

grande. Ao defender essa jovem advo-

gada, estamos defendendo todos os ad-

vogados brasileiros. A nossa movimenta-

ção não é corporativa, mas em nome da 

sociedade e para a sociedade. Nós, ad-

vogados, temos a prerrogativa de defen-

der o cidadão e a cidadã brasileiros. E 

na medida em que temos um advogado 

desrespeitado, em seu exercício profis-

sional, quem está sendo desrespeitado é 

o cidadão. A sociedade tem que enten-
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der isso. Fico feliz de estar no Ceará, um 

estado que tem a Ordem dos Advogados 

do Brasil tão forte, capitaneada por essa 

grande liderança que é o presidente 

Marcelo Mota, uma liderança nacional 

da OAB”, destacou o presidente da OAB 

Nacional, Claudio Lamachia.

Em seu discurso, Marcelo Mota enal-

teceu a presença do presidente Clau-

dio Lamachia e ressaltou a coragem 

de Sabrina Veras. “Essa jovem advoga-

da teve a sensibilidade, a lucidez de 

gravar a agressão a que estava sendo 

vítima. Toda a agressão inserida pelo 

juiz a ela pôde ser conferida de forma 

inequívoca”, disse, e complementou. 

“Esse não é um ato de tensionamento 

entre a advocacia e os magistrados, 

muito pelo contrário, mas em relação 

à atuação desse juiz. Infelizmente, 

sabemos que, em todo o país, casos 

assim ocorrem com muitos outros ad-

vogados. Devemos, então, estar uni-

dos. A advocacia cearense, neste ato 

de hoje, tendo a honra da presença 

do presidente Claudio Lamachia e da 

Caravana Nacional de Prerrogativas, 

discute a defesa desse, que é um di-

reito de todos os advogados e advo-

gadas. Com este ato, estamos pedin-

do respeito não só para a advocacia, 

mas para cada cidadão que precisa 

do serviço público”, destacou.

Caravana das 
Prerrogativas
Em audiência pública, o Tribunal de 

Defesa das Prerrogativas (TDP), OAB-CE 

e a Caravana das Prerrogativas, discu-

tiram participação do sistema OAB na 

defesa da advocacia, em 21 de março 

de 2018. “A OAB Ceará é reconhecida 

nacionalmente pelas lutas que trava em 

favor da nossa classe. Com relação à 

advogada Sabrina Veras, temos que res-

saltar que ela nos deu um exemplo de 

atuação profissional e de coragem, bem 

como nos mostrou que tem efetivamente 

no seu DNA o exercício profissional da 

advocacia”, disse Claudio Lamachia.

O presidente da Ordem cearense, 

Marcelo Mota, exemplificou algumas 

lutas travadas pela OAB durante essa 

gestão. “Somos uma entidade corajosa. 

Não permitimos o retrocesso social da 

extinção de comarcas no interior do Es-

tado em 2017 e lutamos em defesa das 

prerrogativas dos profissionais da nossa 

classe. Em nome da colega, quero pa-

rabenizar a advocacia cearense e todas 

as mulheres desse país que não têm se 

curvado diante de todo o preconceito e 

dificuldade enfrentados ainda nos dias 

de hoje”, ressaltou.

Tribunal de Defesa 
das Prerrogativas
O caso da advogada Sabrina Veras é 

só um exemplo da atuação que a OAB 

Ceará realiza em prol da defesa das 

prerrogativas da advocacia. De acor-

do com o Centro de Apoio e Defesa do 

Advogado e da Advocacia, dezenas de 

processos foram abertos nesta gestão.  A 

criação e instalação do Tribunal de De-

fesa das Prerrogativas (TDP), em 29 de 

agosto de 2017, foi outro passo essencial 

desta gestão na defesa das prerrogati-
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vas. Tal criação representa a essência 

da preocupação da gestão com a ques-

tão, tão cara à advocacia. A solenidade 

de posse, dos membros do TDP, ocorreu 

na Federação das Indústrias do Ceará 

(Fiec) e foi conduzida pelo presidente 

Marcelo Mota.

“Mais uma vez, a OAB Ceará avança 

em prol da advocacia e da sociedade, 

especialmente, de algo que é muito 

caro para nós, advogados, as prerro-

gativas. O Ceará se lança ao patamar 

de excelência nesse aspecto. O TDP vem 

dar mais efetividade nessa proteção. 

Vivenciamos um momento muito impor-

tante, pois o Congresso Nacional pode, 

nos próximos meses, aprovar uma lei 

que criminaliza a violação das prerro-

gativas. Celebramos uma das maiores 

páginas da OAB Ceará, que é essa ins-

talação. Quero parabenizar a todos, es-

pecialmente a esses profissionais devo-

tados, que estão aqui para defender a 

advocacia. Esse trabalho será marcante 

e servirá de exemplo em todo o país”, 

disse Marcelo Mota.

À frente do TDP, o advogado Cleto Go-

mes destaca que “a ideia da criação 

veio para dar celeridade à apreciação 

dos pedidos de providências dos ad-

vogados. Todas essas matérias, em vez 

de serem submetidas ao Conselho Sec-

cional, serão apreciadas pelo TDP. Que-

remos assumir, perante a classe, esse 

compromisso. Prerrogativas é o que o 

advogado mais precisa. Não podemos 

retardar a apreciação”. 

Defesa das prerrogativas
Outro caso de defesa das prerroga-

tivas, por parte da OAB, envolveu o 

advogado José Célio de Aquino, que 

labora em Pereiro, interior do Estado. 

O profissional foi contratado pela pre-

feitura local, por meio da modalidade 

de licitação convite, o que é permiti-

do, de acordo com o entendimento do 

Conselho Federal da OAB. “Ocorre que 

o Ministério Público do Estado (MPCE) 

ajuizou ação civil pública contra a 

contratação do advogado, que pre-

cisou ser afastado. A OAB Ceará, por 

meio do Centro de Apoio e Defesa do 

Advogado e da Advocacia, interpôs 

recurso no Tribunal de Justiça do Ce-

ará (TJCE) e conseguiu reverter a deci-

são, ou seja, obteve decisão favorável, 

de modo que o advogado continuou 

prestando serviço ao executivo local”, 

destaca o coordenador do Centro de 

Apoio, José Navarro. Para José Célio 

de Aquino, “o apoio da OAB foi fun-

damental para a defesa das minhas 

prerrogativas profissionais. Que sirva 

de exemplo para que outros profissio-

nais saibam que podem contar com o 

apoio, em um momento tão relevante 

para a profissão, que é a violação das 

prerrogativas, algo que não se pode 

mais tolerar, nem aceitar”, disse. 

Solenidade de posse do TDP
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O Que é o TDP
Órgão de assessoramento do Conse-

lho Seccional, Diretoria e Presidência da 

OAB/CE, integrante do Conselho da Or-

dem dos Advogados do Brasil Seccional 

do Estado do Ceará, destinado a defen-

der as prerrogativas do advogado e va-

lorizar a advocacia, no Estado do Ceará, 

sempre que ocorrer restrições ao livre 

exercício da profissão e, quando tiverem 

as suas prerrogativas violadas.

Como funciona o TDP
Reúne-se, ordinariamente, duas vezes 

ao mês para conhecer e julgar os pro-

cessos em pauta e para tratar de temas 

atinentes às prerrogativas e defesa da 

advocacia. O TDP/OAB/CE realiza ses-

sões em data não coincidente com a 

sessão do Conselho Seccional, do Órgão 

Especial do Conselho, das Câmaras de 

Julgamento, do TED/OAB/CE, conforme 

calendário elaborado pelo Presidente 

do Tribunal, podendo, inclusive no pe-

ríodo de recesso, mediante convocação 

deste, reunir-se, extraordinariamente, 

quando entender necessário.

Como pedir providências
O advogado irá peticionar, por meio 

do site da OAB-CE, requerimento de pro-

vidências, quando tiver suas prerrogati-

vas violadas. Ao receber qualquer pro-

cesso de competência do TDP/OAB/CE, 

seu presidente ordenará a distribuição, 

após despacho de recebimento. Os fei-

tos serão autuados, obedecendo às se-

guintes classes: I – pedido de desagravo 

público (PDP); II – pedido de providência 

(PDP); III – consulta sobre prerrogativas e 

valorização da advocacia (CPVA); e, IV - 

feitos não-especificados (FNE).

Cleto Gomes, presidente do TDP
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O que eles pensam 
sobre o TDP 
1. José Eurian Teixeira, presidente 

da subsecção de Itapipoca. “Acho que a 

criação do TDP é uma coisa muito valio-

sa para nós. Se os colegas contribuírem, 

é um avanço grande para instituição e 

para nós profissionais”.

2. José Gonçalves Lima, presidente 

da subsecção de Inhamuns. “A atuação 

transparente do TDP, além de muito be-

néfica, promove a credibilidade que a 

advocacia deve ter perante a socieda-

de, como a única profissão liberal pre-

vista na Constituição Federal”. 

3. Tarso Magno, presidente da sub-

secção de Juazeiro do Norte. “O Tribunal 

de Defesa das Prerrogativas deve agir e 

com firmeza, pois a advocacia é essen-

cial à administração da Justiça, logo, 

ante a tamanha relevância deve ser 

preservada”.

4. Marcelo Gleidson Cavalcante, 

presidente da subsecção de Crateús. “O 

TDP desempenha função altamente re-

levante para a credibilidade da classe. 

Necessário se faz a sua atuação com in-

dependência e transparência para que 

o seu mister tenha o êxito necessário. Faz 

bem para o advogado, faz bem para o 

cidadão”.

5. Armando Basílio, presidente da 

subsecção do Cariri. “É  muito importan-

te a criação do Tribunal de Defesa das 

Prerrogativas, pois se trata de um instru-

mento para exercício livre da advoca-

cia”.

6. Jairo Cidade, presidente da sub-

secção de Quixadá. “A criação do TDP 

ilustra a importância que a gestão do 

presidente Marcelo Mota dispõe para a 

defesa da advocacia. Trata-se de uma 

ferramenta essencial para a advocacia 

cearense”. 

7. Raphael Pessoa Mota, presiden-

te da subsecção da RMF. “O respeito às 

prerrogativas da advocacia consolida o 

Estado Democrático de Direito. A recen-

te criação do TDP assessora o Conselho 

Seccional da OAB-CE nessa luta. É essen-

cial para todos”.

1
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L U T A

A derrubada 
das custas

Manifestação de advogados e advogadas na Assembleia Legislativa
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Ao conseguir derrubar os valores que elevaram as 
custas judiciais no Estado do Ceará às mais caras do 
Brasil, quiçá do mundo, na qual um único processo 
podia chegar a mais de R$ 300 mil, a OAB Ceará 
garantiu o pleno exercício da advocacia no Estado, 
então ameaçada pelo Judiciário cearense. 
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A julgar pelo que relata o advogado, 

especializado em direito imobiliário, 

Herbert Reis, o início de 2016 trouxe uma 

surpresa indigesta para o exercício da 

advocacia cearense. A golpes de surre-

alismo, entrou em vigor a Lei 15.384/2015, 

do Tribunal de Justiça do Ceará, que au-

mentava em mais de 280.000% as custas 

judiciais no Estado, ou seja, de um teto 

de R$ 1.235, as custas passaram a cus-

tar, com o perdão do trocadilho, até R$ 

87.191. 

O impacto foi imediato. Em resposta 

ao aumento exorbitante, escritórios de 

advocacia passaram pelo drama de en-

carar uma queda drástica no fluxo de 

ações ajuizadas. “Só era resolvido o que 

era ‘febre’. Quem pleiteava algo na Justi-

ça pensava dez vezes e acabava não en-

trando. Um cliente meu, que estava com 

o pagamento do aluguel  (do inquilino)  

atrasado, disse para mim: ‘Não doutor, 

vou tentar negociar mais uma vez’. E olha 

que o outro cidadão estava com cinco ou 

seis meses de inadimplência. Mas como 

é que o proprietário iria colocar a ação 

de despejo se para isso teria que desem-

bolsar quase 12 mil reais?. Imagine você, 

então, causas maiores’’, destaca Herbert.  

Cercada de incompreensões, a nova 

legislação também assustou a família do 

administrador Alexandre Lima. Às voltas 

com as papeladas de um inventário de 

cerca de R$ 500 mil, ele viu o valor da 

petição inicial aumentar, absurdamen-

te, de uma consulta para outra. “Já ha-

víamos consultado um advogado, bem 

antes do aumento, mas estávamos com 

alguns detalhes a serem resolvidos. Foi 

surpreendente saber para quanto havia 

subido o custo de se entrar na Justiça. No 

nosso caso, várias vezes mais do que es-

tava previsto no início”’, comenta.  

A indignação de Herbert e Alexandre 

procede. Na matemática da nova tabe-

la, para além do custo inicial, uma ape-

lação, por exemplo, que custava R$ 31, 

passou a custar até R$ 87.191. Esse teto 

também servia para outras providên-

cias, como por exemplo, o recurso de 

agravo de instrumento, que antes tinha 

valor de R$ 57 e passou para os mesmos 

até R$ 87.191. Ainda conforme a decisão, 

uma simples expedição de alvará pas-

sou a ser taxada em 2% sobre o valor a 

ser levantado. 

“A verdade é que o Ceará passou a ter 

a pecha de campeão nacional das cus-

tas mais elevadas do país. Justo o Ceará, 

que apesar do povo aguerrido, traba-

lhador, é um estado pobre de riquezas. A 

nova tabela fugia da capacidade contri-

butiva do cidadão, um patamar que ras-

ga a Constituição Federal, especialmen-

te no seu artigo 5°, que trata do acesso 

à Justiça. Isso sem ao menos o Tribunal 

apresentar um estudo do orçamento que 

justificasse o aumento. Os efeitos dessa lei 

foram extremamente danosos e nocivos 

à sociedade, afastando o jurisdicionado 

do Judiciário e os advogados e advoga-

das de exercerem, plenamente e de for-

ma livre, a sua profissão”, avalia o presi-

dente da OAB Ceará, Marcelo Mota. 

Diante do cenário, a primeira provi-

dência da OAB foi partir para o diálogo. 
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Ressalte-se que o presidente Marcelo 

Mota já havia iniciado os primeiros con-

tatos com o TJCE, logo após sua posse, 

em janeiro. Em meio a visitas ao Tribu-

nal de Justiça e audiências públicas, 

a Ordem dos Advogados discutiu com 

o Tribunal, Ministério Público e Defen-

soria Pública sobre uma proposta de 

redução. A essa altura, a imprensa já 

traduzia para o público o prejuízo que o 

aumento das custas judiciais traria para 

o bolso do cidadão. O Tribunal, então, 

recuou, sugerindo que, em vez dos R$ 87 

mil, o teto passasse a R$ 50 mil, valor ain-

da considerado alto pela OAB Ceará. A 

partir daí, a Ordem decidiu judicializar 

a questão. 

Ação derruba as 
maiores custas do País
Em decisão soberana, o Conselho da 

Seccional cearense deliberou, em maio 

de 2016 pelo ajuizamento de Ação Dire-

ta de Inconstitucionalidade. Atendendo, 

então, a requerimento da OAB Ceará, 

o Conselho Federal da OAB protocolou, 

em fevereiro, a ADI no Supremo Tribunal 

Federal (STF), com pedido de liminar 

para suspender os efeitos da Lei, sen-

do o  processo distribuído para o então 

ministro Teori Zavascki. “Desde o início, 

resolvemos enfrentar esse tema, com 

muita coragem, serenidade. Juntamen-

te com o presidente Claudio Lamachia, 

fomos, inúmeras vezes, ao Supremo, nos 

reunimos com o ministro relator, Rodrigo 

Janot e com o então ministro Teori Za-

vascki, em favor de uma causa da ad-

vocacia e de toda a sociedade”, destaca 

Marcelo Mota. 

A primeira grande vitória ocorreu, 

quando em maio, o procurador-geral 

da República, Rodrigo Janot, emitiu pa-

recer favorável à redução. Na ocasião, 

ele destacou que “custas judiciais de-

vem ser proporcionais à despesa da ati-

vidade estatal e ter limite máximo, sob 

pena de inviabilizar, em decorrência da 

quantia cobrada, o acesso de muitos ao 

Judiciário, especialmente, no momento 

de retração econômica como a que o 

País vive”. 

Audiência pública na Assembleia Legislativa
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Manifestação na Assembleia

A decisão do STF não tardou. Por meio 

do ministro Teori Zavascki, o Supremo 

derrubou, em junho, a lei cearense que 

havia reajustado de forma abusiva as 

custas judiciais, reajustando o valor do 

teto para R$ 2.360. “Foi uma sensação de 

extrema felicidade, na verdade de alí-

vio, porque nos dedicamos muito: a Di-

retoria, o Conselho Federal, o Conselho 

Subseccional, os presidentes das subsec-

cionais, enfim, houve um trabalho inten-

so e que, efetivamente, foi reconhecido”, 

destaca o presidente Marcelo Mota. 

As palavras de Marcelo ecoam no dis-

curso do presidente do Conselho Federal 

da OAB, Claudio Lamachia. Para ele, os 

valores destacados na Lei ofendiam o 

sagrado direito à Justiça. “Eram valores 

inaceitáveis, destoantes e incompatíveis 

com a isonomia que deve ser assegu-

rada ao jurisdicionado. O cidadão não 

consegue buscar os seus direitos, se não 

tem como pagar as custas. O presidente 

Marcelo Mota e toda a OAB Ceará pres-

taram um serviço inestimável à advoca-

cia cearense, ao conseguirem reduzir 

tais valores, algo que reflete direto na 

saúde financeira da advocacia e no 

acesso da população à Justiça. Foi uma 

grande vitória”, destaca Lamachia. 

Para o diretor de relações institucio-

nais da OAB Ceará, Pedro Bruno Amo-

rim, “a redução talvez tenha sido o 

maior embate da OAB nesses 85 anos. 

Um assunto que ultrapassou o exercício 

profissional da advocacia e atingiu o 

exercício  pleno do direito  de acesso à  

Justiça. Não temos notícia de nenhuma 

parte do mundo que tivesse, proporcio-

nalmente, custas judiciais tão caras”. So-

bre o reajuste de R$ 1.235 para R$ 2.230, 

Pedro Bruno ressalta que a OAB sempre 

atestou que as custas estavam defasa-

das, prova disso é que não questionou 

a decisão do Ministro Teori. “Ele voltou à 

eficácia da lei anterior, mas reajustou. O 

problema é que o valor, antes indicado 

pelo TJ, era absurdo”, disse. 

Novo round 
Qual foi a surpresa da OAB, quando em 

meados do segundo semestre de 2016, um 

novo reajuste foi proposto pelo Tribunal 

de Justiça do Ceará. Desta vez, prevendo 

uma alta de 1.400% no valor das custas 

judiciais, o que totalizava um teto de R$ 

18 mil. “Na nossa visão,  o TJ descumpriu 

a liminar do ministro Teori. Essa nova lei, 

meio que burlou a anterior, dizendo que a 

liminar não mais cabia porque, suposta-

mente, tinha perdido o objeto, o que não 

procede”, avalia Pedro Bruno. 

A OAB Ceará não se vergou e travou 

mais esse embate, inclusive conse-
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guindo, por meio de manifestações da 

Diretoria e advogados na Assembleia 

Legislativa, além de um trabalho de 

conscientização dos parlamentares, re-

tirar o projeto de pauta em outubro de 

2016. Data em que ele seria posto à vo-

tação. A nova Lei de número 13.132/2016 

havia sido criada pelo TJ como substitu-

tiva da Lei 15.384/2015, para corrigir dis-

torções, mas o que se via eram números 

igualmente prejudiciais. 

Após um trabalho incessante que con-

tou com audiências públicas, visitas a 

deputados estaduais e federais, além 

do Governador Camilo Santana e, inclu-

sive, uma reunião entre  Claudio Lama-

chia, Marcelo Mota e o ministro do STF 

Alexandre de Moraes, substituto do fale-

cido ministro Teori Zavascki, a OAB Cea-

rá, mais uma vez, conseguiu reduzir as 

custas. E embora considere que o valor 

final seja maior que o esperado, minimi-

zou o prejuízo aos cidadãos e à advoca-

cia. O aumento que seria de 1.400% foi 

reduzido para 180%, ou seja, o teto de R$ 

18 mil caiu para R$ 6.360. 

“Fizemos ainda um pedido que o Tri-

bunal de Justiça ainda não implemen-

tou: o de o cidadão pagar, inicialmen-

te, a metade das custas e, em casos de 

acordo, não precisar pagar a outra 

metade. Estamos cobrando novamente 

para que ele implemente essa prática 

de maneira rápida, célere e aí possa-

mos ir para um  novo patamar,  o da 

fomentação da mediação e da conci-

liação. Esse sim seria o caminho natural 

das coisas, o que não pode é fechar as 

portas do Judiciário para  a popula-

ção”, conclui Pedro Bruno Amorim. 

Reunião com o ministro Alexandre de Moraes
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A C E S S O  À  J U S T I Ç A

OAB Ceará 
impede 
extinção de 
comarcas 
Já se passaram seis meses, desde que 

entrou em vigor a Lei nº 16.397/2017, que 

estabeleceu uma reorganização judiciária no 

Ceará. A nova legislação trouxe dificuldades 

para boa parte do Interior cearense, mas 

poderia ser ainda pior, já que a proposta 

inicial do Tribunal de Justiça do Ceará era 

a de extinção de comarcas no Interior do 

Estado. Foi por uma ação da OAB Ceará que 

tal projeto não foi aprovado, amenizando os 

danos à população e aos profissionais que 

advogam no Interior.

2727
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Duas Marias. Duas histórias. Várias 

demoras. Distantes cerca de 350 quilô-

metros uma da outra, Maria das Dores 

(Ibaretama-CE) e Antônia Maria (Al-

taneira-CE) são cearenses que não se 

conhecem, nunca se viram, mas têm 

esperas em comum: a conclusão de 

processos judiciais em comarcas do In-

terior do Estado. Esse cenário poderia 

ser ainda pior em diversos locais do Ce-

ará, se não fosse a atuação da Ordem 

dos Advogados do Brasil Secção Ceará. 

As demoras só não são ainda maiores e 

prejudiciais a mais pessoas, porque a 

intervenção da OAB Ceará impulsionou 

adequações na legislação aprovada 

– Lei nº 16.397/2017, que trata da reor-

denação do Poder Judiciário –, benefi-

ciando, pelo menos, 65.000 pessoas de 

diferentes cidades do Interior.

Foram mais de cinco meses de luta na 

tentativa de modificar o projeto inicial, 

que iria extinguir 34 comarcas e trans-

ferir outras 26 comarcas no Interior do 

Ceará. “Após incontáveis reuniões, dis-

cussões, audiências públicas entre a 

Diretoria da OAB-CE, juntamente com 

demais advogados e advogadas mili-

tantes da causa, com deputados, pre-

feitos, vereadores e entidades religiosas, 

a Ordem conseguiu reduzir os prejuízos, 

pois cinco cidades que teriam suas co-

marcas transformadas em vinculadas 

foram mantidas como cidades sedes: 

Mulungu, Meruoca, Frecheirinha, Cruz 

e Ibicuitinga”, comenta o presidente da 

OAB Ceará, Marcelo Mota.

Sem a intervenção da OAB, por exem-

plo, a população da cidade Mulungu 

teria que se deslocar em torno de 30 Km 

até Pacoti, em busca de uma comarca 

sede para aguardar atendimento judi-

cial, em meio a prazos, muitas vezes, in-

certos. “Conseguimos ainda a garantia 

de que todas as audiências e atos sejam 

realizados na comarca vinculada, bem 

Rodrigo Costa
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como que haja a presença do juiz nas 

vinculadas, além da virtualização total 

dos processos até 2020. Também, por 

meio da luta da OAB, ficou garantido 

que qualquer modificação do Código 

de Organização Judiciária ocorra so-

mente por Lei”, explica o diretor-tesou-

reiro adjunto, Rodrigo Costa.

O presidente da subseção da OAB/CE 

no Maciço de  Baturité, Felipe Augusto 

Barbosa Pinheiro, também comemora 

a conquista para a população local. “As 

alterações (negociadas pela OAB du-

rante a tramitação do projeto) evitam o 

deslocamento das pessoas mais humil-

des. Pessoas que sairiam da zona rural 

estão tendo a prestação jurisdicional lá 

mesmo”, destaca Felipe. 

A advogada Dandara de Oliveira 

Braz, especialista em Direito do Traba-

lho e Processual do Trabalho, e advoga 

nas áreas do Maciço de Baturité, ressal-

ta que a extinção das comarcas iria de 

encontro ao princípio constitucional tão 

importante do acesso à Justiça. “Nós, 

advogados, iríamos sofrer com a dis-

tância, teríamos que nos locomover até 

Pacoti e também alteraria o trâmite dos 

nossos processos, a rapidez, tendo em 

vista que acumulariam os processos de 

Mulungu e de Pacoti. E para a popula-

ção, prejuízos ainda maiores, tendo em 

vista que é uma população muito ca-

rente, teria que pagar transporte para 

ir até a Pacoti.  E Pacoti não é, estrategi-

camente, bem localizadas, em relação 

aos meios de transportes mais acessí-

veis”, complementa a advogada.

Dandara define que a atuação da 

OAB,em meio às longas discussões para 

modificar o projeto inicial, evitou retro-

cessos ainda maiores no Ceará. “A atu-

ação da OAB Ceará foi crucial para a 

manutenção da nossa comarca, acom-

panhado todo o processo de votação e 

confecção da lei de organização judici-

ária, na Assembleia Legislativa, e pleite-

ando pela manutenção das comarcas, 

buscando, de maneira forte e incisiva, o 

acesso de todos à Justiça e evitando o 

retrocesso que teríamos com a extinção 

das comarcas”.

 

Longas distâncias 
e esperas
No entanto, a realidade de Mulungu 

não é a mesma de cidades como Alta-

neira, que agora tem sua comarca sede 

na cidade de Nova Olinda. “A gente pre-

cisa ficar se deslocando cerca de 13 qui-

lômetros para chegar a Nova Olinda. E 

daqui não tem ônibus de linha. A gente 

precisa pegar topic ou arranjar um mo-
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totáxi”, explica Antônia Maria Rodrigues 

dos Santos, auxiliar de dentista, morado-

ra de Altaneira e que, assim como o res-

tante da população, precisará se deslo-

car até a cidade de Nova Olinda.

“Como cidadã, a gente se sente pre-

judicada, porque, muita coisa que for 

relacionada ao fórum, a gente precisa 

viajar, não podemos resolver aqui [em 

Altaneira]. O correto deveria ser continu-

ar em Altaneira, até pra ajudar aos mais 

carentes, igual a mim”, complementa 

Antônia Maria. Há três meses, ela acom-

panha o trâmite de seu processo sobre 

uma indenização cobrada a um banco 

e acredita que o ir e vir de advogados, 

clientes e processos judiciais entre uma 

cidade e pode aumentar a sua espera.

Também para Maria das Dores, do 

município de Ibaretama, se antes as 

dificuldades relacionadas ao proces-

so, do qual aguarda um julgamento, já 

eram nítidas, agora, a espera pode ser 

ainda mais longa, já que a cidade de 

Ibaretama deixou de ser uma comarca 

vinculada à cidade de Quixadá para se 

tornar vinculada à comarca a Ibicuitin-

ga – município que fica a cerca de 60 

quilômetros de Ibaretama. “Todo mundo 

aqui da Ibaretama, da redondeza, pro-

cura o fórum daqui”, destaca a dona de 

casa, que teve uma de suas audiências 

adiadas devido à falta de magistrado.

“Quando você tem ausência do poder 

[Judiciário], a sociedade se sente des-

protegida. Nós sempre fomos contra, em 

relação a essa questão da extinção de 

comarcas, bem como fomos contra em 

relação à aglutinação de comarcas. 

Isso causa sérios prejuízos, principal-

mente para a população”. O relato é do 

presidente da subseção da OAB-CE no 

Crato, Aderson Feitosa Ferro Terceiro. O 

advogado explica que o fato de todo o 

acervo processual de algumas cidades 

ser deslocado para a comarca sede, di-

ficulta o atendimento do jurisdicionado, 

pois, quando quer ter informações sobre 

seu processo, muitas vezes, precisa sair 

de sua cidade.

Aderson Feitosa ressalta que na cida-

de do Crato não são contabilizados pre-

juízos, pois as metas de atendimento es-

tão sendo atendidas, no entanto, admite 

que tanto os moradores quanto os advo-

gados que atuam em municípios como 

Salitre, Tarrafas, Potengi e Altaneira têm 

enfrentado sérios problemas nos últimos 

meses. “Isso está criando uma série de 

problemas que tem como consequên-

cia a lentidão da prestação de serviços”, 

pontua o presidente.

Para Aderson Feitosa, a atuação da 

OAB Ceará foi exemplar. “Se não fosse a 

OAB acompanhar, durante cinco meses, 
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diariamente, dentro da Assembleia Le-

gislativa a tramitação do projeto, para 

tentar evitar a extinção de 60 comarcas, 

hoje, teríamos muito mais prejuízos. Foi 

um ganho exponencial conseguir man-

ter comarcas. E nosso presidente Marce-

lo Mota esteve de forma altiva, presente, 

e conseguiu evitar esse dano maior.Foi 

a única instituição que fez a defesa da 

sociedade em relação a esse tema”, dis-

se o presidente da subseção da OAB-CE 

no Crato.

Já o presidente da subseção da OAB-

-CE, em Limoeiro do Norte, Gleydson 

Ramon Rocha Chaves, ressalta os pro-

blemas enfrentados pela população de 

lugares como, por exemplo, o município 

de Palhano, que é vinculado à comarca 

de Russas, a 33 km um do outro. “Pesso-

as mais carentes foram praticamente 

abandonadas. A presença do Poder 

Judiciário nas cidades é uma forma ini-

bidora de violência, é um fomento para 

as pessoas sentirem-se mais seguras 

e algumas dessas mudanças refletem 

realmente um transtorno do dever de 

obedecer à Constituição, que foi letal-

mente violada”, afirma Gleydson Ramon 

Rocha Chaves, que complementou: “A 

OAB ficou sozinha na queda de braço. 

A Ordem teve um posicionamento muito 

assertivo em defesa dos direitos da po-

pulação do Estado”.

Localidades atingidas 
pela legislação 
Após as mudanças ocasionadas com 

a sanção da Lei nº 16.397/2017, além da 

demora e dos deslocamentos, por parte 

da população atendida e dos profissio-

nais que advogam no Interior do Estado, 

a prestação de serviços, em comarcas 

vinculadas, tem dificultado ainda mais 

o acesso à Justiça. Funcionários que não 

têm informações precisas e a falta de 

equipamentos necessários para o bom 

funcionamento do Poder Judiciário no 

Interior são cenários recorrentes em di-

versos locais.

A advogada Paula Hayanne Chavier 

da Silva – que atua nas áreas cível e cri-

minal, em cidades como Nova Olinda, 

Farias Brito e Assaré – destaca as dificul-

dades dos profissionais que trabalham 

em cidades como Altaneira, agora com 

sua comarca sede em Nova Olinda. Em-

bora haja a realização de audiências 

em Altaneira, os autos dos processos fi-

cam disponíveis em Nova Olinda. “Não 

tem servidor do Judiciário o suficiente 

para a demanda. A maioria são servido-

res da Prefeitura e eles não têm capaci-

dade técnica. Existe muita demora para 

ter acesso aos autos e tem que esperar 

um dia, em que os servidores venham 

de Nova Olinda e, muitas vezes, há mais 

demora para despachar”. Paula Hayan-

ne também enfatizou o papel da OAB 

para tentar reduzir os danos à popula-

ção e destacou o quão “atuante” foi a 

Ordem durante o longo processo.
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C O M I S S Õ E S

A voz da 
sociedade

OAB na Praça
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Desde a sua criação, em 30 de março de 1933, 

a OAB fincou a sua bandeira nas causas sociais, de modo 

que no seu DNA percorrem os genes do envolvimento 

nas principais causas coletivas do país. Ao longo do tempo, 

essa característica foi sendo aprimorada, dia após dia, 

em cada defesa do hipossuficiente.
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Sob a essência da defesa da socieda-

de, são formadas as comissões temáti-

cas, em cujas veias percorre o que há 

de mais essencial à população. Não à 

toa, a OAB Ceará possui, atualmente, 

67 comissões compostas por quase 2 mil 

advogados e advogadas, e que versam 

sobre os mais variados tipos de assuntos, 

todos em defesa da coletividade.

Ao longo dos últimos dois anos, a atua-

ção das comissões da OAB Ceará foi sa-

gaz. Ao todo, foram 14 audiências públi-

cas, que debateram, frente à sociedade 

civil, assuntos como preço dos combus-

tíveis, das bagagens aéreas, a situação 

dos presídios no Ceará, direito e saúde, 

políticas públicas voltadas ao público 

LGBTI+, direitos dos animais, entre tan-

tas outras. 

“A posição sempre atuante das comis-

sões é fundamental, pois elas dão voz à 

sociedade, parcelas ou grupos que não 

têm oportunidade de lutar pelos seus di-

reitos. Muito nos orgulha o compromisso 

assumido pelas comissões nos últimos 

dois anos, o envolvimento com os mais 

diversos tipos de causas e os resultados 

obtidos, combustível essencial para a 

advocacia no Estado do Ceará”, destaca 

a coordenadora das comissões, a vice-

-presidente da Ordem cearense, Rober-

ta Vasques.

As palavras de Roberta ecoam no 

discurso do presidente da Comissão de 

Defesa do Consumidor, Sávio Aguiar. 

“A importância das audiências decor-

re de um estudo aprofundado, técnico, 

que as comissões temáticas da Ordem 

dos Advogados realizam sobre os mais 

variados temas, o que possibilita ha-

ver, sobre cada matéria analisada um 

entendmento fidedigno às normas e à 

realidade da sociedade. As audiências 

funcionam como um instrumento de 

aproximação com a população, para as 

demandas ligadas não só às causas da 

advocacia, mas da sociedade como um 

todo”, destaca o presidente da Comissão 

de Defesa do Consumidor, Sávio Aguiar. 

OAB na Praça
O envolvimento social das comissões 

da OAB-CE foi evidente com o projeto 

OAB na Praça, promovido em duas oca-
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siões na Praça do Ferreira. No primeiro, 

membros das comissões estiveram à dis-

posição da advocacia e da sociedade, 

das 8h às 14h, para explicar as ações 

desempenhadas pela entidade e pres-

tar diversos serviços,  entre os quais, 

emissão de documentos (RG e CPF); ca-

dastramento biométrico pelo Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE-CE); informações 

sobre imposto de renda, previdência so-

cial, nome social e direito trabalhista. 

No segundo, em razão da Semana 

Mundial de Saúde, os advogados e ad-

vogadas voluntários prestaram apoio 

ao dependente químico, promoveram 

realização de exames, como glicemia 

e hipertensão, prestação de serviços 

como massoterapia, atendimento jurí-

dico em diversas áreas e atendimento 

nutricional. Ações como essas prestaram 

atendimento a centenas de cidadãos 

cearenses.

De acordo com o presidente da Comis-

são de Saúde, Ricardo Madeiro, a reali-

zação de eventos como esse é relevante 

para ouvir a população e mostrar o pa-

pel social da OAB Ceará. “É um evento 

de grande relevância social. As comis-

sões temáticas constituem o braço social 

da entidade, por meio de um trabalho 

voluntário e sagaz, desempenhado por 

advogados e advogadas que integram 

essa grande corrente do bem”, destaca 

Ricardo que, com a Comissão de Saúde, 

também realizou um importante traba-

lho, visitando unidades de saúde e ve-

rificando as condições estruturais e de 

trabalho nos locais.

Christianne Leitão

Manuela Praxedes
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Para a secretária-geral da OAB-CE, 

Christianne Leitão, “a OAB na Praça se in-

sere no contexto de um esforço de aproxi-

mação de nossa entidade com a popula-

ção, na forma de prestação de serviços e 

construção de uma cultura de afirmação 

e preservação de direitos. Mais do que 

uma entidade corporativa, a OAB perten-

ce ao povo do Ceará”. Opinião compar-

tilhada pela presidente da Comissão da 

Mulher Advogada, Manuela Praxedes. 

“É importante que estejamos próximos 

da população, não só discutindo temas, 

mas levando informação, a fim de dimi-

nuir as disparidades”, considera. 

Além da Capital, o projeto OAB na Pra-

ça ganhou raízes também no Interior. Em 

12 de maio de 2018, a Subseção de Igua-

tu promoveu atendimento, por meio das 

comissões temáticas a dezenas de pesso-

as na Praça da Matriz, naquela cidade. 

Orientações jurídicas nas mais diversas 

áreas,  emissão de documentos e ser-

viços na área da saúde também foram 

contemplados.

“A advocacia, mais do que qualquer 

outra classe profissional, tem o compro-

misso com a causa cidadã, com essen-

cialidade reconhecida, inclusive, no 

âmbito constitucional, na pacificação 

social e concretização da Justiça. Even-

tos como o Dia do Trabalho na Praça 

reforçam, portanto, o papel da Ordem 

na valorização da dignidade da pessoa 

humana e das relações de trabalho”, 

disse a presidente da Comissão de Direi-

to do Trabalho, Katianne Wirna.

Combate ao Caixa 2
Outra ação relevante foi a campanha 

de Combate ao Caixa 2, nas eleições 

municipais de 2016, em todo o Ceará. A 

iniciativa do Conselho Federal da OAB 

Ceará foi encabeçada no estado pela 

Comissão de Combate à Corrupção. 

Foram contabilizadas 47 denúncias em 

todo o estado. Destas, dez foram envia-

das diretamente para a Comissão, por 

meio do site da OAB-CE, oriundas do 

interior e a respeito de compra de votos 
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e propaganda irregular. As demais de-

núncias foram feitas pelo aplicativo do 

Conselho Federal.

“A campanha deixou claro que o com-

bate à corrupção não pode e nem deve 

ficar restrito ao Poder Judiciário. Com-

bater a corrupção em todos os níveis é o 

exercício pleno da cidadania. Todos os 

casos denunciados foram encaminha-

dos às instâncias específicas para que 

fossem investigados. Queremos agra-

decer o apoio das várias entidades que 

colaboraram, das mais diversas formas, 

com a campanha”, destaca o presidente 

Marcelo Mota.

Lançada pela OAB Ceará, em parce-

ria com a CNBB (Conselho Nacional dos 

Bispos do Brasil) e todas as subseccio-

nais, a campanha de combate ao cai-

xa 2 contou, também, com o apoio de 

entidades como o Conselho Regional de 

Contabilidade do Ceará (CRC-CE), Fe-

deração das Indústrias do Ceará (Fiec), 

Associação dos Prefeitos do Ceará (Apre-

ce), Federação das Câmaras de Dirigen-

tes Lojistas do Ceará (FCDL) e o Sindica-

to das Empresas de Serviços Contábeis e 

das Empresas de Assessoramento, Perí-

cias, Informações e Pesquisas do Ceará 

(Sescap-CE).

Para o presidente da Comissão de 

Combate à Corrupção, Rafael Reis, é 

muito relevante o envolvimento da OAB. 

“Vivemos um momento de crise ética 

muito evidente. A união de instituições 

sérias para o lançamento de uma cam-

panha, que busca combater a corrup-

ção que assola o país, é fundamental 

para a manutenção da moral dentro da 

política”, pondera.

Rafael Reis

Vanilo de Carvalho

O hoje conselheiro do CNJ, Valdetário Monteiro, e o presidente Marcelo Mota
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O mesmo tom usou o coordenador da 

campanha no Ceará junto à CNBB, o ad-

vogado Vanilo de Carvalho. “A iniciativa 

buscou unir forças entre instituições for-

tes, como a OAB Ceará e a CNBB, naqui-

lo que as duas têm em comum, como os 

valores éticos e de cumprimento da lei, e 

também o valor de serviço à sociedade. 

Ressaltamos a força moral que a Igreja 

tem e a sensibilidade de atingir todos os 

públicos no sentido de dar voz àqueles 

que não têm voz”, ressalta.

Publicações
O incentivo à educação também é 

uma vertente das comissões. Nessa ges-

tão, foi publicada mais de uma dezena 

de obras de diferentes comissões, caso 

da Cartilha Seus Direitos em Todas as 

Cores. “O lançamento da cartilha veio 

coroar o sucesso das diversas atividades 

da Comissão no biênio 2016/2018. Além 

de reforçar nossa parceria com as orga-

nizações institucionalizadas e coletivos 

pela defesa dos direitos das minorias, 

historicamente, segregadas e privadas 

de direitos fundamentais”, destaca a 

presidente da Comissão de Diversidade 

Sexual e Gênero, Vanessa Venâncio. O 

comentário de Vanessa ecoa no discurso 

do presidente da Comissão de Direito do 

Idoso, Raphael Castelo Branco. “As publi-

cações são uma ferramenta de diálogo 

entre a OAB e a sociedade, principal-

mente, no que concerne à consciência 

sobre o engajamento do cidadão˜, des-

taca ele, que lança nesse semestre, pu-

blicação voltada à pauta da comissão. 

1.215 dias
Junior Gomes dos Santos é um dos tan-

tos brasileiros desprovidos de assistência 

do Estado, como se invisíveis fossem. O 

natural, porém, seria que Júnior Gomes, 

mesmo vivendo nas ruas, desfrutasse da 

sua liberdade, o seu direito de ir e vir, 

um dos direitos fundamentais e garanti-

dos pela Constituição de 1988.

Mas a vida dele saiu da normalidade, 

quando em razão de um homônimo, fi-

cou preso por longos três anos e quatro 

meses, em estabelecimento prisional na 

Região do Cariri, acusado por homicí-

dio qualificado e ocultação de cadáver. 

1.215 dias que jamais voltarão foram-lhe 

roubados pelo Estado.

O calvário cessou, quando a advoga-

da Evelyne Viviane, membra da Comis-

são de Direito Penal e Penitenciário da 

OAB-CE Subsecção de Juazeiro, desco-

briu a história dele, investigou e provou 

se tratar de um homônimo. 

No local, a comissão efetuava uma de 

suas tantas inspeções no sistema peni-

tenciário, realizadas ao longo dos últi-

mos dois anos, tanto na Capital como no 

Marcelo Mota e Vanessa Venâncio

Raphael Castelo Branco

Márcio Vitor Albuquerque
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Interior. Mais que os dias de liberdade, o 

Estado tirou de Júnior Gomes a sua dig-

nidade. “Ele, inocente, nunca participou 

de nenhuma audiência, ou foi intimado 

para quaisquer atos judiciais inerentes 

ao processo penal, nem tinha sido ou-

vido por qualquer juiz ou promotor de 

Justiça. Sendo assim, existiam dois pre-

sos com o mesmo nome, pagando pelo 

mesmo crime, mas detidos em cadeias 

diferentes”, explica Evelyne Viviane.

Após a atuação da comissão da OAB-

-CE, Júnior Gomes, uma das vítimas da 

inércia e descaso do Estado, pôde, en-

fim, voltar à sua vida normal. O episódio 

reflete a relevância das comissões da 

OAB e seu viés social e humanitário. “Fi-

zemos diversas inspeções em presídios 

da Capital e do Interior, entre as quais 

na CPPL IV, Centro de Triagem, CTOC, 

presíduo de Juazeiro, Cadeia Pública 

de Juazeiro, CODE, entre tantas outras. 

Além disso, realizamos no início do ano, 

audiência pública para tratarmos sobre 

o sistema prisional e seus principais pro-

blemas”, destaca o presidente da Comis-

são, Márcio Vitor.

Ressalte-se que, em todas as questões 

relacionadas à segurança pública, as 

comissões de Direitos Humanos e Segu-

ranca Pública tiveram forte atuação. 

“Estamos acompanhando, fiscalizando 

e, principalmente, propondo medidas 

que possam refletir, positivamente, no 

enfrentamento da violência no Estado”, 

destaca a presidente interina da Co-

missão de Segurança Pública, Débora 

Lima, seguida do presidente da Comis-

são de DH, Deodato Ramalho. “É preciso 

que se supere esse momento de intole-

rância e ignorância que se vive o país. 

Para isso, é necessária a força conjunta 

da sociedade civil e do poder público”, 

conclui Deodato.

INSS Digital
A OAB Ceará, por meio da comissão 

de Direito Previdenciário, assinou convê-

nio com o INSS Digital, em 12 de março 

de 2018. A parceria possibilita aos advo-

gados e advogadas, de todo o Estado, o 

acesso digital aos processos administra-

tivos, bem como o protocolo dos requeri-

mentos ou revisões de benefícios, sem a 

necessidade de ir a uma agência.

 “Essa parceria vai dar a oportunida-

de para que os advogados conheçam 

esse processo, desde o nascedouro, 

acompanhem esse cliente, desde o iní-

cio, e peticione eletronicamente. É uma 

grande vitória, pois os profissionais po-

derão enviar a documentação e acom-

panhar o andamento de seus processos 

diretamente de seus escritórios”, conclui 

Regina Jansen, presidente da Comissão 

de Direito Previdenciário.

Débora Lima
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I N T E R I O R I Z A Ç Ã O

4141

OAB 
de Norte 
a Sul do 
Ceará

Nos últimos dois anos, a Ordem dos Advogados 
do Brasil Secção  Ceará esteve presente 
de Norte a Sul do Estado. A criação de laços 
da Diretoria com a advocacia do interior, 
ficou evidenciada, não somente com a presença 
física, mas com o papo olho no olho, uma atenção 
dispensada para ouvir, momento em que 
os advogados expressaram visões, dificuldades, 
sugestões e críticas. 
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A conversa franca, olho no olho, mais 

que dividir momentos, representa cum-

plicidade, união. Uma forma de entrar 

em sintonia com a classe do interior que 

conhece as dificuldades vivenciadas na 

concepção da palavra. Foi para conhe-

cer, dialogar e ouvir que a OAB-CE foi ao 

advogado do interior por meio de uma 

série de ações implementadas para a 

expansão da Ordem no Interior. 

Exemplo disso foi uma ação pioneira 

na história da OAB Ceará: a OAB Itine-

rante, cujo objetivo foi fortalecer a inte-

riorização das ações, bem como promo-

ver maior interação com a classe e ouvir 

as demandas da advocacia de todo o 

Estado. 

A comitiva da OAB-CE, liderada pelo 

presidente Marcelo Mota, percorreu por 

duas vezes as 15 subsecções: Baturité, 

Canindé, Quixadá, Limoeiro do Norte, 

Aracati, Região Metropolitana,  Iguatu, 

Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Ita-

pipoca, Serra da Ibiapaba, Sobral, Cra-

téus e Inhamuns.

A primeira edição do projeto ocorreu 

de 1º de fevereiro a 6 de março de 2017. 

Já a segunda de 15 a 28 de março de 

2018. Centenas de advogados foram 

ouvidos, participaram, sugeriram e  dia-

logaram com a Diretoria.  “As duas edi-

ções foram um sucesso, permitindo que 

fosse ouvida a advocacia interiorana. A 

intenção de aproximar cada vez mais a 

secção das subseccionais é louvável. O 

presidente Marcelo Mota está de para-

béns”, destaca o presidente da suseccio-

nal de Aracati, Egídio Barreto.

A advogada Alice Maria Souza, que 

advoga em São Benedito, na Serra da 

Ibiapaba, elogiou a iniciativa. “Nós, que 

advogamos no interior, às vezes nos sen-

timos longe da OAB. Com o projeto OAB 

Itinerante, a sensação é que essa pseu-

do distância diminuiu. Por isso é muito 

importante essa preocupação da Dire-

toria com a advocacia do interior, essa 

conversa que existiu serviu para que 

pudéssemos realmente expressar o que 

vivenciamos. Considerei uma iniciativa 

realmente relevante, de modo que a ex-

pectativa é que o projeto tenha efetiva 

continuidade”, disse.

Subsecção de Icó
Em votação histórica, o Conselho Sec-

cional aprovou, em 26 de junho de 2018, 

a criação da Subsecção do Vale do Salga-

do, em Icó. A iniciativa, que era uma rei-

vindicação dos advogados e advogadas 

da Região, reforça o papel de interioriza-

ção da OAB-CE.  “Representa um apoio, in-

centivo e respeito a todos os advogados e 

advogadas do interior. Essa nova subsec-

ção demonstra a prosperidade da famí-

lia OAB e reafirma o nosso compromisso e 

harmonia com a advocacia do interior”, 

destaca o presidente Marcelo Mota.

Egídio Barreto
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A subsecção congrega mais de 200 

advogados da Região. O diretor das 

subsecções, José Inácio Linhares, disse 

que a interiorização da Ordem é funda-

mental e destacou as ações futuras. “O 

papel da OAB, na sociedade ao longo 

do tempo, foi marcado, historicamente, 

por uma atuação pautada na valoriza-

ção da sociedade e luta pelos direitos 

fundamentais. Cada vez mais o traba-

lho é realizado a partir desse pensa-

mento, o que, para a advocacia do in-

terior, muito representa. O objetivo é que 

continuemos nessa toada, em busca de 

ainda mais valorização, pois advogado 

valorizado é cidadão respeitado”, expli-

ca Linhares. 

O mesmo entendimento é reforçado 

pelo presidente da subsecção de Igua-

tu, Marco Antônio Sobreira. “O nosso sen-

timento é de valorização da advocacia 

com essas ações que representam uma 

Inauguração da subseccional de Icó
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evolução para a classe no interior. A 

união de todos com a ramificação da 

Ordem, em todo o Estado, evidencia 

uma advocacia cada vez mais forte 

e perseverante no seu objetivo, que 

é não somente lutar pelos direitos da 

classe, mas da sociedade também”, 

disse Sobreira.  

A Presidência da subseção de Icó 

tem à frente o advogado Kleber Cola-

res. Ele elogiou a iniciativa da OAB e 

disse que a advocacia da região tem 

muito a ganhar. “É um marco para 

os advogados locais, bem como uma 

ação que efetiva ainda mais a rami-

ficação das ações da OAB também 

para o interior. A advocacia agrade-

ce”, disse. 

Capacitações
Investir em capacitação e contribuir 

para a qualificação da advocacia é 

um dos objetivos das subseções. Desse 

modo, em todas as 15 subsecções ocor-

rem promoções dos mais variados cur-

sos. Na Serra da Ibiapaba, por exem-

plo, foram ofertados cursos de direito 

imobiliário, novo Código de Processo 

Civil, entre outros, na sede da subse-

ção. A iniciativa teve a adesão de de-

zenas de advogados da região.

O mesmo ocorreu em Canindé, com 

capacitação sobre lei dos convênios e 

outros repasses, direito do trabalho, pre-

videnciário, entre outros temas. A sub-

secção de Crateús também promoveu 

cursos de capacitação, como a pós-gra-

duação em Direito Previdenciário e Di-

reito do Trabalho, além dos cursos sobre 

Oratória jurídica, palestra sobre “Os De-

safios da Jovem Advocacia e os Projetos 

da OAB Jovem Ceará” e “O Poder Judici-

ário e Carreiras Jurídicas”.

 O investimento em capacitação tam-

bém foi destaque na subseção de So-

bral. Foram realizados eventos como o 

III Congresso de Direito Previdenciário 

da Região Norte; o II Seminário de Prá-

tica Forense Trabalhista; o treinamento 

sobre o INSS Digital. Além do investimen-

to em capacitação, houve investimento 

em saúde, com a “Corrida Legal”, com 

distâncias de 3km, 5km e 10km.

“Expandir os laços 
da OAB para o 
interior por meio 
de capacitações, 
seminários, 
congressos, 
reuniões, entregas 
de carteiras, 
representa também 
valorização da 
sociedade, pois 
o advogado a 
representa a 
sociedade”, 
Roberta Félix
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 A subseção entregou ainda, aproxi-

madamente, 200 quilos de alimentos 

não perecíveis para a instituição Casa 

Viva a Vida, que recebe pacientes com 

câncer de toda a região norte. Os ali-

mentos foram arrecadados no IV Semi-

nário Regional de Direito Eleitoral, even-

to realizado pela OAB, em parceria com 

a Assembleia Legislativa e o Instituto Ce-

arense de Direito Eleitoral.

 A subseção também promoveu reu-

nião na Comarca de Coreaú. O objetivo 

foi promover diálogo e união de forças 

para o bom andamento da prestação 

jurisdicional, além de vacinação contra 

H1N1.

 

Interiorização
 Ações, como essas, reforçam o com-

prometimento da OAB com a interiori-

zação e a valorização da advocacia. É 

o que pensa a presidente da subseção 

de Canindé, Roberta Félix. “O nosso com-

promisso não é evidenciado somente 

com a categoria, mas com a sociedade 

também. Expandir os laços da OAB para 

o interior, por meio de capacitações, se-

minários, congressos, reuniões, entregas 

de carteiras, representa também valori-

zação da sociedade, pois o advogado 

representa a sociedade”, diz Roberta. 

 Para Rafael Ponte, presidente da 

Subseção de Sobral, o trabalho deve 

continuar. “Promovemos cursos de ca-

pacitação, tendo como foco diversos 

assuntos, todos de interesse da classe e 

da sociedade. O advogado valorizado 

e capacitado tem mais condições de 

oferecer um serviço de maior qualida-

de. O nosso interesse é continuar inves-

timento na valorização da nossa classe 

em toda a região”, disse Rafael Ponte.

 Alberto de Sá Fernandes, presidente 

da subsecção da Ibiapaba, reforça as 

palavras de Rafael, apontando que in-

vestir em capacitação é fundamental 

para o fortalecimento da advocacia 

do interior. “A qualificação constante 

é importante para toda profissão. No 

caso da advocacia, ainda mais, pois 

lidamos com uma ciência que não é 

exata. Esperamos continuar investin-

do forte na  qualificação profissional 

dos advogados da Serra da Ibiapaba”, 

concluiu Fernandes.
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D E F E S A

Posse dos conselheiros estaduais
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Soberania em 
defesa da sociedade

Conselho Seccional

O Art. 58, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), dispõe 

a respeito das atividades privativas do Conselho Seccional. 

Mais que isso, no entanto, intrinsecamente, ao Conselho cabe 

a defesa da sociedade, do Estado Democrático de Direito e 

dos direitos constitucionalmente garantidos. Assim agiu, nos 

últimos dois anos, o Conselho Seccional da OAB Ceará. 
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Com atuação firme, na defesa da 

classe, mas sem jamais deixar de avis-

tar no horizonte a defesa da sociedade 

e os seus anseios, o Conselho Seccional 

da OAB Ceará vem tomando decisões 

importantes no contexto social, em que 

vive o País, em busca de uma sociedade 

melhor e mais justa.

Não por menos, o artigo 48, do referi-

do Estatuto da OAB, diz que “o cargo de 

conselheiro ou de membro de Diretoria 

do órgão da OAB é de exercício gratuito 

e obrigatório, considerado serviço pú-

blico relevante...”. Isso quer dizer que 

sempre que nomeados, os advogados 

e advogadas estão obrigados a pres-

tarem serviços à Ordem e aos colegas, 

não devendo declinar de importante 

missão, salvo justo motivo. Fundamental, 

portanto, é o cumprimento dos deveres 

precisos de fiscalização do cumprimen-

to da lei.

“O Conselho é soberano. Todas as de-

cisões referentes à classe passam pelo 

crivo do Conselho que, em atuação con-

junta e democrática, decide o melhor 

caminho a trilhar. Penso que deixamos 

um legado, nessa gestão, de um Conse-

lho firme, forte, com voz, engajado e mo-

vido pela paixão à advocacia”, destaca 

o presidente da OAB-CE, Marcelo Mota.

“Indiscutivelmente, o Conselho atuou 

na defesa de uma sociedade mais jus-

ta. Pautado em uma visão consciente da 

relevância da sua atuação, consegue 

discutir e ter o discernimento necessá-

rio na tomada de decisões. O Conselho 

Seccional representa um elo de extrema 

importância da Ordem cearense com a 

sociedade”, reforça  a vice-presidente 

da OAB-CE, Roberta Vasques.

Atuações 
O conselheiro João Teobaldo de Sou-

sa entende que o Conselho Seccional 

manteve atuação firme, nos últimos 

dois anos, pautado frente a diversas 

matérias, mas tendo como principal 

bandeira a defesa das prerrogativas. 

“O Conselho é a representatividade da 

Sessão do Conselho
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advocacia cearense, o órgão maior. Nos 

últimos dois anos, a importante chave 

esteve evidenciada na defesa intransi-

gente das prerrogativas do advogado. 

Sem a garantia das prerrogativas, não 

há como advogar na amplitude da sua 

liberdade, logo, o Conselho tem dado 

prioridade nesse aspecto, que é muito 

caro à classe”, disse.

A atuação do Conselho, na defesa 

das prerrogativas do advogado, tem 

sido direta e independente de provoca-

ção, pois, quando toma conhecimento, 

age de ofício para garantir a dignida-

de do advogado. “Entendo que tal atu-

ação tem de ser preservada ao longo 

dos anos. Além do Conselho atuante na 

defesa das prerrogativas, também tem 

sido no fortalecimento das comissões te-

máticas, de modo que importantíssimas 

decisões em prol dos advogados foram 

tomadas, nos últimos anos, em benefí-

cio da classe”, acrescentou Teobaldo de 

Sousa.

Na mesma toada, segue o conselhei-

ro Andrei Aguiar, ao lembrar a atuação 

firme do Conselho Seccional contra o 

aumento das custas judiciais, no início 

do ano de 2017.  À época, o Conselho 

decidiu fazer frente ao projeto de lei, por 

entender que o aumento iria propiciar 

dificuldades ao advogado no exercício 

da advocacia. 

“O Conselho da OAB-CE tem desenvol-

vido, nessa gestão, um trabalho mar-

cado pela luta em defesa das prerro-

gativas da advocacia, notadamente, 

quando teve atuação decisiva, manifes-

tando sua contrariedade aos projetos de 

lei, remetidos à Assembleia Legislativa 

pelo TJCE, que elevava, absurdamente, 

o valor das custas processuais e que ex-

tinguia diversas comarcas, dificultando 

sobremaneira o trabalho dos advoga-

dos, bem como o próprio acesso ao Po-

der Judiciário”, destaca. 

Luta em prol da sociedade
A luta do Conselho não se evidenciou 

somente na defesa da classe, mas em 

prol da sociedade também, afinal, ad-

vogado que não tem as prerrogativas 

Sessão do Conselho
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respeitadas representa o cidadão viola-

do em seus direitos fundamentais. 

“Trilhando ainda o caminho da luta 

pela advocacia, realizou o maior desa-

gravo da história do Ceará, em razão 

de um claro desrespeito praticado por 

uma autoridade, em face da jovem ad-

vogada Sabrina Veras, contando com 

a presença, inclusive, do presidente da 

OAB Nacional ao ato. Fatos como estes 

citados, sem esquecer da necessária e 

importantíssima criação de um Tribunal 

de Defesa das Prerrogativas, ratificam a 

atenção prioritária do Conselho Seccio-

nal, destinada ao tema das prerrogati-

vas”, diz Andrei Aguiar.

Do mesmo entendimento, partilha o 

conselheiro Paulo Franco, ao ressaltar a 

defesa não somente das prerrogativas, 

mas a luta por uma Justiça mais justa e 

democrática. “O Conselho tem enfrenta-

do as questões que afetam, diretamente, 

a advocacia, principalmente quanto ao 

desrespeito às prerrogativas profissio-

nais, bem como a defesa intransigente 

da cidadania, principalmente, no que 

tange ao acesso do cidadão à Justiça e 

as demais garantias individuais consa-

gradas na Constituição Federal”, escla-

rece Paulo Franco.

Conselho Jovem 

O Conselho Jovem da OAB Ceará 

também promoveu importantes delibe-

rações nos últimos dois anos. A exemplo 

de matérias como o pedido de quebra 

de barreira; proposta de piso ético da 

advocacia; elaboração de plano es-

tadual de valorização da jovem advo-

cacia e pedido de criação de sala de 

apoio na Controladoria Geral de Disci-

plina dos Órgãos de Segurança Pública 

e Sistema Penitenciário do Estado do 

Ceará. 

Além disso, deliberou sobre a cria-

ção de um parlatório no Complexo de 

Delegacias Especializadas, pedido de 

avaliação criteriosa de novos cursos de 

direito e acompanhamento do nível de 

ensino das que estão abertas, combate 

ao aviltamento de honorários advocatí-

cios, principalmente, de honorários de 

correspondência, entre outros assuntos.

“O Conselho Jovem tem grande re-

levância perante a jovem advocacia 

alencarina, pois seria o canal direto 

daqueles que têm até cinco anos de 

inscrição com a Instituição. O Conse-

lho acompanha de perto as dificulda-

des do início de carreira, buscando, 

na sua função consultiva, debater e 

deliberar sobre diversos assuntos em 

prol da jovem advocacia”, destaca o 

presidente Marcelo Muniz.

A OAB Jovem Ceará é composta 

pelo Conselho Consultivo Jovem da 

OAB Ceará e pela Comissão de Apoio 

ao Advogado em Início de Carreira. O 

Conselho Consultivo Jovem é formado 

por 80 conselheiros. 

Trata-se de um órgão de represen-

tação da jovem advocacia, perante a 

entidade, presidido pelo presidente do 

Conselho Seccional e composto pela Di-

retoria do Conselho Seccional, pelo pre-

sidente da Comissão de Apoio ao Advo-

gado em Início de Carreira e por jovens 

advogados indicados pelas Comissões 

Temáticas da OAB-CE que estejam regu-

lares com as contribuições obrigatórias, 

e possuam, no momento da posse, até 

cinco anos de inscrição nos quadros da 

Ordem para mandato de três anos.
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Contas aprovadas 
Assim como ocorreu nas duas últi-

mas gestões, as contas da Ordem ce-

arense foram aprovadas pelo Conse-

lho Pleno nos dois últimos anos. 

Para o presidente Marcelo Mota, 

a aprovação reforça o cuidado com 

os recursos da OAB Ceará. “Sabemos 

da importância de zelar o valor que 

cada advogado dedica à Ordem. Ter 

as contas aprovadas é a prova dis-

so”, destacou Marcelo, que antes de 

ser presidente da OAB Ceará, foi dire-

tor-tesoureiro na última gestão. 

O diretor-tesoureiro da Ordem, 

Gladson Mota, ressalta que a gestão 

preza pela aplicação responsável 

da anuidade paga pelos advogados 

e advogadas. ”A aprovação sem res-

salvas das contas é fruto de um tra-

balho preventivo que a diretoria vem 

fazendo, olhando de perto todas as 

contas e custos da gestão.”

A função do Conselho é discutir e de-

liberar assuntos de interesse da jovem 

advocacia alencarina, que após apro-

vação, são encaminhados para apre-

ciação e decisão da Diretoria da Or-

dem e/ou do Conselho Seccional. 

Marcelo também preside a Comis-

são de Apoio ao Advogado em Início 

de Carreira, formada por 40 membros, 

sendo cinco diretores e 35 membros efe-

tivos. “A finalidade da comissão é reali-

zar projetos e eventos voltados para a 

jovem advocacia alencarina e os aca-

dêmicos dos cursos de Direito. Nos últi-

mos dois anos, foram implementados 

projetos como ‘Tutoria de Jovem Advo-

cacia’, ‘Ganhando Experiência’, ‘OAB 

Jovem Social’, ‘Interiorização’ e ‘OAB 

nas Universidades’”, promovendo assis-

tência necessária a Jovem Advocacia 

no exercício de suas atribuições profis-

sionais”, explica Muniz.
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Conselheiros Federais 
por uma advocacia 
fortalecida
Importante atuação também tiveram 

os atuais conselheiros federais da OAB 

Ceará, Ricardo Bacelar Paiva, Francile-

ne Gomes de Brito e Caio César Vieira 

Rocha. Alinhados à gestão, foram es-

senciais para o processo de defesa das 

prerrogativas e da classe junto ao Con-

selho Federal.

“Os conselheiros federais também 

foram fundamentais para que conse-

guíssemos realizar muitas coisas. Fo-

ram braços importantes da gestão em 

Brasília, com atuação firme, pautada 

na ética e com foco no melhor para a 

advocacia”, disse o presidente da OAB-

-CE, Marcelo Mota.

“Temos feito um trabalho focado nas 

questões das prerrogativas dos advo-

gados e buscando comunicação mais 

efetiva com a advocacia, para cada 

vez mais enaltecer a importância e res-

ponsabilidade da classe. Ilustra o co-

mentário, por exemplo, a luta pela re-

dução das custas judiciais no Estado do 

Ceará”, destaca Ricardo Bacelar.

Para Francilene Gomes, a OAB mante-

ve firme atuação ao longo dos últimos 

dois anos. “Além da defesa firme das 

prerrogativas, não exitamos em defen-

der o papel da mulher advogada e a 

sua relevância para o sistema de Justi-

ça”, salienta.

Caio Rocha, por sua vez, também lem-

brou a luta dos conselheiros em prol da 

classe e por custas judiciais razoáveis. 

“A advocacia está sendo testada como 

nunca e temos que responder. Conquis-

tamos com enfrentamento legislativo e 

judicial inúmeras vitórias que fortalece-

ram o exercício profissional da advoca-

cia, o que muito nos orgulha”, conclui o 

conselheiro.

Francilene Gomes de Brito Caio César Vieira Rocha

Ricardo Bacelar Paiva
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A Comissão Especial de Defesa da Criança e do Adoles-
cente tem, como missão,  mostrar o dever constitucional 
que é dar prioridade à criança e ao adolescente. Para 
isso, vem realizando seminários e ciclos de palestras em 
torno do assunto. Uma das questões que ganhou desta-
que foi a conscientização da população em relação à 
publicidade massificada infantil, voltada à venda de 
produtos como brinquedos, roupas e alimentos, que es-
timulam o consumo excessivo. O principal evento: o “I 
Ciclo de Palestra De Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente”, que tratou de temas como crimes contra 
crianças e adolescentes no Brasil e Ceará.

Tendo como objetivo principal orientar a sociedade con-
tra os maus-tratos e buscar conscientizar as pessoas a 
respeito da posse responsável dos animais, a Comissão 
de Direito dos Animais da OAB-CE atua e colabora com 
as autoridades e instituições afins. Dentre os principais 
eventos realizados, nessa gestão, ganham destaque a 
feira de adoção de animais na Praça dos Estressados, 
a entrega de rações adquiridas ao abrigo Arca de Noé, 
bem como uma audiência pública para debater a situ-
ação de abandono e maus-tratos.  A comissão também 
produziu e distribuiu cartilhas com pontos importantes 
de cuidado aos animais

Discussões sobre trabalho infantil 
e medidas socioeducativa

Combate aos maus-tratos 
aos animais

Giro Com uma diversidade de ações, 
a OAB Ceará fortaleceu, nos 
últimos anos, o seu papel de 
bandeira cívica da cidadania, 

período em que as comissões temáticas deram exemplo na defesa 
dos direitos da sociedade e da advocacia. Confira, nas próximas 
páginas, muitas dessas ações, exemplos claros da força da Ordem 
dos Advogados no Estado do Ceará. 
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A Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade realizou ações 
que promovem a conscientização para um trânsito mais se-
guro com os motoristas de ônibus. A campanha, que fez parte 
do projeto “Maio Amarelo”, teve o objetivo de reduzir o núme-
ro de acidentes de trânsito. Com o intuito de defender e fisca-
lizar as prerrogativas legais, pertinentes ao direito do trânsito, 
a comissão também realizou audiência pública sobre seguro 
DPVAT e outros assuntos.

A Comissão da Mulher Advogada realizou palestras, cine 
debates, campanhas como a da conscientização da popu-
lação sobre os direitos das mulheres, além de estar presen-
te nas ações de defesa das advogadas e das cidadãs, em 
casos de violência ocorridos na sociedade, tendo, inclusive, 
prestado  a devida assistência à vítima de cárcere priva-
do em Uruburetama, Maria Lúcia de Almeida Braga, de 36 
anos, que foi resgatada, em março de 2017, após ser manti-
da pelos próprios familiares, dentro de um quarto, sem con-
tato com outras pessoas, por 16 anos.

Realizado em maio de 2018, o II Fórum de Liberdade Reli-
giosa discutiu a liberdade religiosa como direito humano 
universal; liberdade religiosa no mundo corporativo; ódio 
religioso e legislação de proteção e defesa à liberdade reli-
giosa no Brasil, além de palestra sobre as mulheres e o Islã. 
A comissão também realiza, constantemente, discussões re-
lacionadas ao assunto, como por exemplo, um debate sobre 
intolerância religiosa, pois a missão da comissão é defender 
a ampla diversidade religiosa e promover ações que visem 
sua proteção.

Ações de conscientização 
no trânsito

Apoio à Mulher

Liberdade Religiosa

Com o intuito de tratar a importância da disseminação da 
cultura de paz, por meio da mediação e da conciliação, a 
Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem 
da OAB Ceará realizou diversos seminários, palestras, fóruns 
e cursos sobre o tema. Um dos principais eventos foi o deba-
te com o juiz norte-americano Randell Lee Wilkinson, que 
explanou sobre como é praticada a mediação nos Estados 
Unidos. Outra ação foi a seleção de artigos para compor o 
livro de mediação e conciliação, e trata dos novos paradig-
mas trazidos pela mediação de conflitos e o novo tribunal 
multiportas brasileiro.

Conciliação e mediação 
na cultura de paz
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A Comissão de Direito Ambiental busca desenvolver di-
versas ações para a preservação do meio ambiente e 
do desenvolvimento sustentável, tais como: realização 
de reuniões periódicas com os membros, encaminha-
mento de denúncias aos órgãos competentes para as 
devidas providências, participação em Conselhos e 
Comitês (CIEA,COEMA, CBH-RMF), participação em con-
gressos e seminários, proferindo palestras na temática 
ambiental, além de outras ações, em conjunto com ór-
gãos de proteção ao meio ambiente, como audiências 
públicas, educação ambiental, manifestações popula-
res, dentre outras.

Com o objetivo de avaliar a discussão e aprimorar as 
políticas relacionadas à segurança pública, a Comis-
são de Segurança Pública realizou diversas reuniões, 
seminários e audiências a respeito do tema. Nessa pers-
pectiva, ganhou destaque a audiência pública sobre as 
causas e as razões da hipercriminalidade vivenciada 
pela população cearense. Como resultado das reuni-
ões, foram apresentadas, juntamente com a Comissão 
de Direito Penitenciário,  medidas de urgência ao secre-
tário André Costa, com mais de 20 pontos, que tinham 
a finalidade de auxiliar no combate à criminalidade e 
insegurança no Estado do Ceará.

Com o objetivo de verificar a questão da estrutura fí-
sica dos presídios, salubridade do ambiente e super-
lotação, a Comissão de Direito Penitenciário vem rea-
lizando inspeções na CPPL4, no Centro de Triagem e 
Observação Criminológica (CTOC) e nos presídios do 
interior do Estado. Além disso, a Comissão já realizou 
diversas audiências públicas e debates acerca da atu-
al situação do sistema carcerário do Ceará, com insti-
tuições afins, e posicionou-se fortemente nos casos de 
violência registrados no estado. Dentre os principais 
pleitos da comissão, está a elaboração de mais con-
cursos públicos para agentes penitenciários, além da 
previsão das construções de novas unidades prisionais 
no interior do Estado.

Proteção ao meio ambiente

Comissão de Segurança Pública 
discute hipercriminalidade

Inspeções em presídios 
e audiências públicas



56

A Comissão de Direito Marítimo, Portuário, Aeroportuário 
e Aduaneiro realizou frequentes reuniões e audiências 
públicas sobre a questão da tancagem do Porto do Mu-
curipe, o que afeta, diretamente, o preço do combustível 
no Estado do Ceará.  Em outubro de 2017, a Comissão 
também esteve presente no VI Congresso de Direito Ma-
rítimo, Portuário e Aduaneiro, que ocorreu em Recife-
-PE. O evento discutiu problemas que afetam o setor do 
ponto de vista teórico e prático, seja no ensino das dis-
ciplinas correlatas ou na atividade dos advogados no 
setor de transporte marítimo, portos e comércio exterior. 
O objetivo dos comissionados é continuar divulgando a 
matéria, por meio de palestras e eventos, que discutam 
o assunto no Ceará e em outros estados.

Uma série de visitas a unidades hospitalares, com obras 
inacabadas e abandonadas, foi realizada pela Comis-
são de Saúde da OAB-CE. Além das obras, durante as 
inspeções, foram avaliadas as condições de trabalho 
dos funcionários da unidade, bem como a disponibi-
lidade de materiais, equipamentos e medicamentos, 
além da estrutura física. A iniciativa teve o objetivo de 
verificar o que poderia ser feito para que haja uma 
mudança da situação. Além disso, a comissão realiza 
audiências públicas com assuntos relevantes para a 
advocacia, médicos e sociedades, como Chikungunya 
e atendimento pediátrico.

Para debater e buscar soluções a respeito da temática, 
em junho, a Comissão de Direito Sindical da OAB-CE re-
alizou o II Congresso Brasileiro de Direito Sindical, que 
teve como tema “Reforma Trabalhista – Desafios e Pers-
pectivas”. O encontro reuniu juristas e grandes nomes 
nacionais e do cenário local, que estudam e discutem 
o tema. Dentre outras ações desenvolvidas pela comis-
são, também houve a realização de diversos seminá-
rios e o lançamento de um livro sobre as reflexões do 
direito sindical.

Alto preço da gasolina

Inspeções em hospitais

Mudanças na Lei Trabalhista
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Com diferentes painéis sobre incentivos fiscais, regi-
me tributário e parcerias público privadas, contratos 
internacionais, nova lei de migração, arbitragem na-
cional e internacional e direito marítimo, o Doing Busi-
ness In Ceará foi um evento promovido, pelo segundo 
ano consecutivo, pela Comissão de Direito Internacio-
nal da OAB-CE. O evento tem como objetivo tornar o 
ambiente de negócios mais favorável para o desen-
volvimento da região.  Além disso, a comissão realiza, 
semanalmente, encontros que resultam em ciclos de 
palestras sobre temas variadosl. 

Na luta pela formação continuada dos que militam na 
área da previdenciária e pelas prerrogativas dos ad-
vogados e advogadas previdenciaristas,  a Comissão 
de Direito Previdenciário da Ordem cearense alcançou 
uma importante conquista para a advocacia, ao fir-
mar parceria com o INSS Digital. Agora, advogados e 
advogadas terão acesso digital aos processos adminis-
trativos, bem como ao protocolo dos requerimentos ou 
revisões de benefícios, sem a necessidade de ir a uma 
agência. A comissão vem realizando debates e audiên-
cias públicas, sobre a Reforma Previdenciária e outros 
assuntos que vêm ganhando destaque no cenário do 
direito previdenciário.

Com o objetivo de estabelecer diálogo permanente com 
a militância trabalhista, seja no ambiente forense ou 
fora dele, a Comissão de Direito do Trabalho vem reali-
zando orientações jurídicas gratuitas na Praça do Ferrei-
ra.  Nessas ocasiões, os membros da Comissão atendem 
dúvidas sobre a assinatura de carteiras de trabalho, 
férias, seguro desemprego e demais questionamentos. 
Para além disso, a Comissão realiza, frequentemente, 
debates e audiências públicas sobre assuntos atuais, 
que giram em torno do direito do trabalho, com desta-
que para a reforma trabalhista.

Encontro Doing Business In Ceará

Parceria  com INSS Digital

Orientação jurídica gratuita
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Com o objetivo de articular a integração e o intercâm-
bio entre a OAB Ceará e os cursos de Direito, a Comis-
são de Ensino Jurídico da Ordem cearense realizou au-
diência pública, que discutiu a proliferação de novos 
cursos de direito no Brasil, cursos estes que receberam 
a devida autorização do MEC, mas não receberam pa-
recer favorável da OAB. A Comissão também divulgou, 
recentemente, o resultado da seleção de artigos para 
compor livro relacionado à temática da Educação Ju-
rídica, além de realizar discussões e palestras em torno 
da temática.

Presente em todas as reuniões do Conselho Municipal e 
Estadual do Idoso, a Comissão da Pessoa Idosa da OAB-
-CE realizou ações e intervenções que versam sobre os 
direitos da terceira idade. Campanhas anuais como 
“Idoso Não pode Esperar” e “Idoso em Ativa Idade”, que 
trabalham, respectivamente, a prioridade de trami-
tação para os processos administrativos e judiciais da 
pessoa idosa e tratam da presença da terceira idade no 
mercado de trabalho, refletem a luta da Comissão pelos 
direitos da Pessoa Idosa. Em paralelo a isso, foram rea-
lizadas palestras e audiências públicas que fortalecem 
esse movimento. 

Foi aprovado, na Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará, o projeto sugerido pela Comissão de Tecnolo-
gia de Informação da OAB-CE, que institui ao Poder 
Executivo, a criação da Delegacia de Polícia Especiali-
zada em Crimes Digitais de âmbito regional, com sede 
na cidade de Fortaleza. Para os membros da comis-
são, a criação de uma delegacia em Crimes Digitais é 
imprescindível ao Estado do Ceará, pois com os avan-
ços tecnológicos surgem situações como o aumento 
dos crimes praticados pela Internet. A comissão tam-
bém realiza, constantemente palestras a respeito do 
assunto, como por exemplo, alternativas ao bloqueio 
do Java no Firefox.

Debate sobre massificação 
do ensino jurídico

Pessoa idosa é destaque 
em Comissão 

Aprovação  de delegacia 
especializada em crimes digitais
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Com o papel de acompanhar o sistema político brasilei-
ro e suas instituições, a Comissão de Combate à Corrup-
ção pauta suas ações na defesa da ética e no enfrenta-
mento às práticas nocivas ao bem-estar da democracia. 
Ao todo, foram mais de 10 seminários realizados, nos 
quais cerca de 2 mil pessoas foram capacitadas. Den-
tre os eventos que ganharam destaque, no percurso da 
Comissão, durante essa gestão, estão os plantões de fis-
calização, realizados durante as eleições de 2016, o wor-
skhop sobre combate à corrupção e uma reunião para 
instruir os prefeitos eleitos, explicando como deveria ser 
feita a transferência da gestão municipal. 

 A missão da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero 
é promover debates e ações no campo do Direito Homo-
afetivo que venham garantir os direitos fundamentais 
da população LGBTI+. Uma das principais conquistas 
da Comissão foi a publicação de um ato normativo, que 
regulamenta a alteração do registro civil das pessoas 
trans, de forma extrajudicial, e independente de inter-
venção cirúrgica. O provimento vem de um pedido da 
comissão, que requereu reunião junto ao Tribunal de 
Justiça, a fim de tratar o tema, tendo em vista que os car-
tórios mostravam-se inseguros de fazer o procedimento 
sem ato normativo que instruísse todo o procedimento e 
estavam no aguardo de edição de portaria do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Com o papel de realizar discussões que têm como 
norte os fundamentos constitucionais, e que regem 
os direitos do consumidor, a Comissão de Defesa do 
Consumidor vem trabalhando pautas que abordam 
desde o aumento da gasolina no Estado, até o lan-
çamento do Código do Consumidor em Braille. Uma 
iniciativa que ganhou destaque foi blitz realizada no 
Aeroporto Internacional Pinto Martins, fortalecendo 
a campanha “Bagagem sem Preço”, na qual foi rei-
vindicada a não cobrança das companhias aéreas 
pelo preço da bagagem. A comissão também realiza, 
constantemente, audiências públicas que visam ava-
liar questões como cobranças de ICMS, legalização 
do Uber e da telefonia móvel. 

Comissão capacita mais de 
2 mil pessoas em seminários

Defesa da diversidade

Campanhas e audiências 
em prol do consumidor
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A Comissão de Direitos Humanos vem realizando pa-
lestras em faculdades e com estudantes, para discutir 
assuntos relacionados aos direitos fundamentais. Uma 
das ações é o concurso de Redação e Desenho para 
escolas públicas e privadas do Estado de Ceará, bem 
como para privados de liberdade em conflito com a 
Lei. O tema desta edição, para as respectivas catego-
rias, foi “A Importância dos Direitos Humanos para a 
Construção de uma Sociedade Mais Justa”. A Comissão 
também teve uma participação efetiva na VIII Confe-
rência Internacional de Direitos Humanos, realizada 
pelo CFOAB, em Fortaleza. 

Com o intuito de reportar a improbabilidade adminis-
trativa e a corrupção eleitoral, a Comissão de Controle 
Social dos Gastos Públicos da OAB Ceará tem realizado, 
nos últimos anos, audiências públicas e demais ações 
contra a corrupção, juntamente com entidades afins, 
como o TCM e o TCE, bem como palestras e encontros em 
universidades para tratar sobre o tema. Recentemente, 
a comissão elaborou uma cartilha que foi direcionada 
ao público geral, em que foram colocadas informações 
sobre os meios e órgãos que trabalham no combate à 
corrupção. A comissão também apoia anualmente a 
Marcha Contra a Corrupção e em Favor da Vida, que 
tem o objetivo de apontar indícios de irregularidades 
em obras públicas no interior do Estado. 

Ouvidoria da OAB Ceará

Garantia dos direitos 
fundamentais

Ações contra a corrupção

A Ouvidoria da OAB-CE prima pelo diálogo e busca 
proporcionar o entendimento para a solução das de-
mandas. Além de realizar atendimentos, diariamente, 
o setor tem se destacado na realização de projetos, 
ideias e eventos, como o o “Ouvidoria no dia a dia da 
advocacia”, que já está na 7º edição. A Ouvidoria da 
Ordem participa da Rede Ouvir-CE, composta por to-
dos os órgãos do Judiciário, Executivo e Legislativo. “A 
repercussão do trabalho da Ouvidoria tem alcançado 
bastante reconhecimento”, destaca a ouvidora Wanha 
Rocha. Ressalte-se que, em março de 2018, a ouvidora 
foi agraciada com uma comenda na Assembleia Legis-
lativa, pelo desempenho da Ouvidoria da OAB Ceará. 
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A questão da entrada do sistema de transporte indivi-
dual, via aplicativo em Fortaleza, principalmente do 
Uber e do 99 taxi, ainda causa muitas dúvidas na po-
pulação. A Comissão de Estudos e Defesa da Concorrên-
cia, que tem como objetivo trabalhar, constantemente, 
na busca da disseminação da cultura concorrencial e 
na fiscalização e monitoramento de mercados, realizou 
audiência pública, com instituições afins, para tratar do 
tema. Além disso, outras questões são avaliadas pela 
comissão, como a dinâmica no preço dos combustíveis. 
A comissão também realiza, constantemente, ciclo de 
palestras no interior e firmou um acordo de cooperação 
técnica com o Núcleo de Práticas Econômicas da Unifor.

Com o papel de promover informações e a observância 
dos direitos fundamentais, que garantem ao cidadão o 
efetivo acesso à Justiça, a Comissão de Acesso à Justiça 
lançou livro sobre as realidades e perspectivas de temas 
como o direito da criança e adolescente, direito da pes-
soa com deficiência, direito do trabalho, entre outros. 
Também ganhou destaque a palestra promovida pela 
comissão com o juiz federal, Nagibe de Melo, sobre o 
tema “Abrindo a Caixa Preta: Por que a Justiça Não Fun-
ciona no Brasil?”. 

Visando promover a valorização das expressões artís-
ticas e culturais e zelar pela plena obediência às leis, 
que regem a matéria, a Comissão de Direitos Culturais 
destacou-se por protocolar, junto à Secretaria da Cul-
tura do Estado do Ceará (Secult-CE) e ao Governo do 
Estado,  pedido de reconhecimento da obra do cantor 
Belchior como patrimônio imaterial do Ceará, visto que 
o registro desse patrimônio importa no reconhecimen-
to do valor cultural de bens portadores de referência 
à identidade e à memória da obra musical do artista. 
Para os membros da comissão, o reconhecimento da 
obra atende à necessidade de se tutelar a memória da 
música cearense.

Transporte individual 
via aplicativo 

Acesso à Justiça

Patrimônio cultural imaterial 
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Nesses últimos anos, a Comissão Estadual da Advocacia 
Pública vem realizando o Fórum de Debates da Advoca-
cia Pública, com a participação de advogados e estu-
dantes. Os temas abordados objetivaram explicar à so-
ciedade a importância do advogado público no Estado 
Democrático de Direito. Dentre outras ações, foi realiza-
do o ingresso de uma ação judicial para a proteção das 
prerrogativas da classe no que diz respeito à vedação 
do controle de ponto do advogado público, de acordo 
com o que determina a Súmula nº 9, do Conselho Fe-
deral da OAB, no qual algumas câmaras municipais do 
interior do Estado, principalmente de Maracanaú, es-
tavam solicitando o controle de ponto e frequência nas 
atividades diárias do advogado público.

A Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB-
-CE realizou o seminário “Prevenção ao Álcool e Outras 
Drogas”. O encontro trouxe para o debate temas como a 
proibição do álcool nos estádios de futebol. Na ocasião, 
dez personalidades foram homenageadas por seus tra-
balhos na prevenção e combate às drogas. Outro se-
minário destaque, realizado pela teve o tema “Drogas, 
o que não está sendo dito”.  O objetivo da comissão é 
motivar a sociedade para que haja um posicionamento 
proativo quanto ao debate sobre o uso e consumo de 
drogas lícitas e ilícitas.

Com o intuito de mediar o conflito e defender o direito 
do cidadão e do professor, a Comissão de Educação 
e Cidadania realizou audiências públicas e debates 
sobre a situação da greve dos professores no ano de 
2016. Desde então, a comissão realiza ações espe-
cíficas que colaboram para a maior efetivação no 
cumprimento dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
buscando aproximação com a comunidade, além da 
rede de ensino pública e particular. Outra iniciativa 
destaque foi a promoção de um cine-debate sobre o 
filme “O Destino de Uma Nação”, visando a troca de 
experiências e informações. 

Fórum de Debates da 
Advocacia Pública

Prevenção ao álcool 
e outras drogas

Greve dos professores

63

Dentre as iniciativas que ganharam força, durante os 
anos de trabalho da Comissão da Pessoa com Deficiên-
cia, o “Papo Eficiente”, roda de conversa realizada men-
salmente com pessoas com deficiência, foi destaque. 
Um dos principais assuntos discutidos, durante o evento, 
foi sobre a Instrução Normativa, nº. 128, de 13 de setem-
bro de 2016, que regulamenta o provimento de recursos 
de acessibilidade visual e auditiva, nos segmentos de 
distribuição e exibição cinematográfica e as condições 
de acessibilidade. Outra ação destaque da Comissão foi 
o pré-carnaval da inclusão, evento apoiado pela Comis-
são, que teve como tema principal a folia inclusiva.

A Comissão de Direito Militar visa o debate e o aperfei-
çoamento de tal seara, aproximando-se das instituições 
militares e correlatas, por meio de palestras, visitas às 
instituições, seminários e debates. Uma das ações da 
comissão foi o Encontro Cearense de Direito Militar, no 
qual foram abordadas questões relacionadas aos direi-
tos fundamentais, às operações de Garantia da Lei da 
Ordem (GLO) e à segurança pública e disciplina militar. 
O evento foi um intercâmbio de experiências e pontos de 
vista sobre os institutos militares e também tratou sobre 
cotidiano e os reflexos no âmbito jurídico. A Comissão 
também lançou o livro “Direito Militar: Memória e Pro-
posta de Trabalho”. 

Dentre as principais ações desenvolvidas pela Comis-
são da Sociedade de Advogados da OAB-CE, ganha 
destaque o lançamento do guia prático da sociedade 
de advogados, que traz informações sobre a sociedade 
simples, sociedade individual, advogados associados, 
e tributação. Além disso, a comissão também realizou 
convênio com Sistema Fecomercio, proporcionando aos 
advogados, a realização de atividades nestas institui-
ções, como hospedagem em hotéis e cursos com a mes-
ma tarifa dos comerciários. Outro convênio foi feito pela 
comissão que, juntamente com a Junta Comercial do 
Ceará, conseguiu integrar a OAB na REDESIM, evitando 
que os advogados e as advogadas desloquem-se às se-
cretarias da Prefeitura para regularizar o funcionamen-
to da sua sociedade.

Debates sobre acessibilidade

Encontro de Direito Militar

Guia prático da Sociedade 
de Advogados
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Com o papel de participar dos mais diversos eventos 
e organismos da administração fiscal, sempre atenta 
quanto à manutenção das garantias constitucionais, a 
Comissão de Estudos Tributários destaca-se por partici-
par de atividades que vão desde a prestação de servi-
ços jurídicos à população, até campanhas contra a ma-
joração dos tributos. Recentemente, a Comissão lançou 
o livro “Estudos Contemporâneos de Direito Tributário”, o 
qual tem o objetivo de agregar ideias, visando à possibi-
lidade de uma Reforma Tributária no país.

Com o objetivo de analisar as proposições de interesse 
dos advogados e da sociedade, junto ao Poder Legislati-
vo, a Comissão Especial de Acompanhamento Legislati-
vo tem o objetivo de avaliar temas que trazem dificulda-
de para a advocacia. Nessa percepção, acompanhou o 
caso da possível extinção das turmas recursais, no qual 
conseguiu prorrogação das atividades destas turmas 
até o ano de 2019. A comissão posicionou-se contra o au-
mento das custas judiciais, apresentando um novo valor 
para estas, bem como foi contra a redução dos valores 
de RPV. A proposta da comissão também é atuar junto 
aos parlamentares, ao lado de outras entidades, na de-
fesa de projetos de interesse social.

Com o objetivo de auxiliar os advogados e advogadas 
perante a legislação eleitoral, a Comissão de Direito 
Eleitoral participou e realizou diversas palestras, even-
tos, seminários para tratar do assunto. Uma das ações 
foi o Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede), 
evento que reuniu representantes de diversas esferas 
do Poder Judiciário e debateu sobre temas essenciais 
à legitimação, ao aperfeiçoamento e à eficácia das 
normas eleitorais. A comissão também está presente 
no interior do Estado ao realizar palestras permanentes 
nas subseccionais sobre direito eleitoral. Além disso, os 
membros da Comissão também participaram de plan-
tões nas eleições de 2016 e preparam-se para fazer o 
mesmo nas eleições de 2018.

Direito Tributário

Acompanhamento Legislativo

Palestras sobre 
direito eleitoral
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No intuito de acompanhar diversos pontos da reforma 
do Código Penal, a Comissão de Reforma do Código 
Penal realizou eventos e palestras em prol de uma 
discussão em torno do tema. A ação destaque foi a 
participação da Comissão no Seminário Internacional 
de Ciências Criminais, que promoveu o debate e o in-
cremento das teses no âmbito da defesa no processo 
penal, bem como da prática do garantismo, a fim de 
que sejam respeitadas as garantias dos réus, no mo-
mento do aperfeiçoamento processual, nos moldes do 
Estado Democrático.

Com o objetivo de incentivar as práticas esportivas entre 
os advogados, contribuindo para a melhoria da quali-
dade de vida e da integração entre a advocacia, a Co-
missão de Esporte e Lazer realiza, anualmente, a Copa 
OAB de Futebol Society, na qual advogados de diferentes 
faixas etárias têm a oportunidade de se divertir com co-
legas da profissão e praticar exercício. Outra ação foi a 
promoção do primeiro campeonato de beach tennis dos 
advogados e o 1º Circuito de Vida Saudável, com aulas 
de ritmos, muay thai, pilates e crossfit.

Reforma do Código Penal

Esporte e Lazer 
para a advocacia

O momento da entrega de carteiras é sempre um ins-
tante único para os novos advogados e advogadas 
que se formam. É depois da entrega da vermelhinha 
que o jovem advogado está pronto para exercer a pro-
fissão, com base em tudo o que aprendeu durante os 
anos de faculdade. Durante o triênio 2016/2018, foram 
entregues milhares de carteiras. Sempre na tomada 
de compromisso, o presidente Marcelo Mota e demais 
componentes da Diretoria mostram os serviços da Or-
dem cearense, a importância da ética profissional e 
a importância de zelar pela defesa das prerrogativas 
profissionais. É considerado um dos momentos mais im-
portantes da carreira de um advogado. 

Entrega de carteiras
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O Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB Cea-

rá nunca teve atuação tão concreta como nos últimos 

dois anos. Com a missão de julgar diversas condutas 

de advogados, que vão desde a inadimplência à apro-

priação indébita.

“O TED desempenha um papel muito importante 

para a OAB Ceará e para toda a advocacia cearense, 

na medida em que busca preservar a ética e a disci-

plina dos advogados, condutas essenciais à prática da 

profissão”, destaca o presidente Marcelo Mota. Ainda, 

segundo o presidente, é uma questão de honra para o 

Tribunal de Ética dar uma resposta à classe e à socie-

dade sobre a atividade dos advogados. 

Um dos julgamentos de maior destaque foi o relacio-

nado às operações da Expresso 150, Cappuccino e Car-

dume, todas da Polícia Federal. Os referidos inquéritos 

levantaram a suposta oferta de dinheiro para desem-

bargadores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em 

troca da soltura de seus clientes, por meio de habeas 

corpus, resultando na suspensão de advogados.

Ainda sobre esse caso, a Diretoria da OAB, juntamen-

te com o presidente do TED, José Damasceno Sampaio, 

participaram de coletivas de imprensa para explicar à 

sociedade a respeito do andamento dos processos e a 

contribuição da Ordem com a Polícia Federal.

“Buscamos, nesse processo, bem como em todos os 

outros que apreciamos, dar a maior transparência pos-

sível, respeitando os limites estabelecidos pela legisla-

ção e respeitando os direitos constitucionais dos envol-

vidos. O relevante é destacar a atuação do Tribunal, 

sempre firme no seu propósito”, disse o presidente do 

TED, José Damasceno Sampaio.

O secretário-geral adjunto e corregedor dos proces-

sos disciplinares, Fábio Timbó, explicou que foi dada 

celeridade total aos processos e que a Ordem fez a sua 

parte. “A OAB Ceará colocou como prioridade total o jul-

gamento desses casos, agora, os outros processos dão-

-se através da esfera criminal e fica por conta do Judi-

ciário. É nesta esfera, que alguns advogados poderão 

Tribunal de Ética e Disciplina: transparência e disciplina

ter penas significativas, continuamos os julgamentos 

no âmbito administrativo”.

O TED
O TED é um órgão que integra o Conselho Seccional 

da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado (OAB-

-CE), cuja função é zelar pelo fiel cumprimento do 

Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) e pelo 

Código de Ética Profissional, de modo a preservar a 

credibilidade da advocacia. O TED é formado por 40 

membros, que são advogados com mais de dez anos 

de exercício da advocacia. 
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A Gestão 2016/2018 da Caixa de Assistência dos Ad-

vogados do Ceará vem sendo caracterizada por seu 

empenho e realizações. Com a proposta de ações 

efetivas e mais integradas ao Estado, foram concreti-

zadas diversas atividades, como a celebração do Dia 

da Mulher; Campanhas de Vacinação; e cursos de In-

clusão Digital nos sistemas PJE e ESAJ. Em 2017, toda 

a advocacia passou a ser associada gratuitamente à 

CAACE. A carteira de associação foi distribuída para 

as residências cadastradas no sistema OAB/CE e per-

mitiu a utilização de diversos serviços e descontos.

Destaque para a responsabilidade de celebrar 

– por meio de parceiros e sem utilizar os recursos fi-

nanceiros da anuidade – o “Arraiá da Advocacia”, 

com mais de 5 mil pessoas no BNB Clube; e o Dia das 

Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças gratuitamente 

no Shopping Iguatemi Fortaleza. 

No quesito avanços estruturais, foi implantada a 

Farmácia e Espaço Caace, dentro do Fórum Clóvis Be-

Caace: ações em benefício da advocacia cearense

viláqua, bem como foi realizada a inauguração da 

Caace Conceito, no estacionamento do Fórum. Outra 

importante conquista para a advocacia trabalhista 

foi a instalação da Farmácia e Espaço Caace no Fó-

rum Autran Nunes. O projeto foi autorizado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por 

meio da então presidente Maria José Girão, e 

passa a ofertar a mesma ambientação das de-

mais unidades, com novos computadores, wifi, 

sala para aleitamento materno, serviço de en-

graxate, troca de virola, entre outros benefícios.

O presidente Erinaldo Dantas externa gratidão 

pelo trabalho desempenhado em conjunto com 

toda a equipe da Caixa de Assistência. “Estamos 

transformando a Caace em uma consolidada e 

expressiva instituição. É preciso agir, tornar pos-

sível as nossas ideias e valorizar efetivamente os 

profissionais advocatícios no Estado do Ceará”, 

concluiu.

Diretoria da Caace
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A radiografia de ações da Escola Superior de Advo-

cacia do Ceará revela uma gestão arrojada e compro-

metida com o ensino acessível, democrático e de qua-

lidade. Interiorização, tecnologia, conteúdo gratuito e 

o equilíbrio financeiro da Instituição foram os conduto-

res da gestão que tem à frente o advogado tributarista, 

Marcell Feitosa. 

“Com criatividade, investimos em reestruturação in-

terna e tecnologia. Além disso, nomeamos coordena-

dores da Escola nas Subseções da OAB/CE, aproximan-

do nossas ações e colhendo as demandas locais para 

orientar nossa política de oferta de cursos”, destaca 

Marcell.

Ainda conforme o presidente da ESA, entre outros 

projetos, “lançamos o programa ESA na Estrada e a pla-

taforma de ensino online, Ensino sem Distância. Tam-

bém passamos a monitorar periodicamente as nossas 

ações.  Hoje, a Escola encontra-se em pleno equilíbrio 

financeiro, bem como ampliou a oferta de cursos no 

interior, sem prejuízo aos colegas da Capital, além de 

contar com a facilidade do acesso permitido pelo ensi-

no a distância e com a manutenção da oferta de con-

teúdo gratuito”. 

No decorrer dos anos de 2016 e 2017, a ESA Ceará 

promoveu 753 cursos para a advocacia cearense. Do 

total, 587 foram ofertados gratuitamente. Um total de 

3.371 alunos foram beneficiados com desconto na anui-

dade da Ordem, somente nos cursos gratuitos. Dos cur-

sos presenciais, 155 ocorreram somente em Fortaleza 

e beneficiaram 8.500 alunos. A oferta da modalidade 

presencial, no interior, teve um incremento de 68% en-

tre os dois anos, contando 25 cursos em 2016 e outros 

42 em 2017. O investimento na interiorização da Escola 

revelou um aumento de 52% na quantidade de alunos 

beneficiados, somando 1.964 alunos no primeiro ano, 

contra 2.997 em 2017. A advocacia cearense ainda 

conta com cursos telepresenciais ofertados em todas as 

subsecções do Estado, beneficiando um adicional 7.153 

inscritos alunos inscritos nos 527 cursos promovidos du-

rante os dois primeiros anos de gestão.

ESA: dois anos de gestão 

Avançando nas soluções criativas para educação, 

a ESA/CE adotou, em 2017, a modalidade online de 

ensino, com conteúdo próprio. Uma nova plataforma, 

intitulada Ensino sem Distância, foi lançada durante a 

VII Conferência Estadual da Advocacia Cearense, nos 

dias 05 e 06 de outubro daquele ano, inaugurando um 

ciclo inovador da Instituição. Na esteira da interioriza-

ção do ensino jurídico, outro projeto de destaque tam-

bém foi lançado em 2017: o programa ESA na Estrada, 

que leva cursos presenciais com um mesmo tema para 

todas as subsecções do interior. Em 5 meses, a progra-

mação itinerante alcançou 5 subsecções e 322 alunos: 

Crateús, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu e Itapipoca. 

Uma nova edição já está sendo formatada para o ano 

de 2018. 

A ESA Ceará também lançou o Fórum de Ideias, um 

espaço online, reservado para advocacia cearense 

publicar teses, artigos e textos relacionados ao direito 

e ao mundo jurídico. E ainda na senda da colabora-

ção acadêmica com a ciência jurídica, a ESA/CE conta 

com 3 grupos de estudo e pesquisa, dos quais dois ofe-

recem adesão gratuita. 
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O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Ad-

vocacia, integra a OAB-CE, e foi criado para oferecer 

suporte aos advogados que estão sendo tolhidos, na-

quilo que diz respeito aos direitos e prerrogativas pro-

fissionais, minimizando as dificuldades que possam 

encontrar e garantindo um melhor desempenho na 

atividade profissional do advogado. 

O Centro de Apoio manteve-se atuante também no 

interior do Estado, tendo realizado diversas atividades 

em comarcas do Interior, como Eusébio, Horizonte, São 

Gonçalo do Amarante, Trairi, Paracuru, Paraipaba, Li-

moeiro do Norte, Canindé, além de visitas em todos os 

presídios do sistema prisional da Região Metropolita-

na de Fortaleza.

Em Limoeiro do Norte, por exemplo, dezenas de ad-

vogados foram atendidos pelo Centro de Apoio. “Um 

dos advogados reclamou da violência com a qual os 

policiais atuavam. Fizemos ofício e encaminhamos”, 

disse.

“Conversamos com os advogados das comarcas em 

Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia

que estivemos e atendemos todas as demandas. Em 

Canindé, por exemplo, um juiz aplicou uma multa a 

um colega em razão da sua participação em um júri. 

Ele se retirou e o juiz arbitrou uma multa. Entramos 

com uma ação e a multa foi cancelada pelo Tribunal 

de Justiça, resultado da nossa ação”, explica o coor-

denador, José Navarro.

Com relação aos presídios, o Centro visitou todas 

as CPPLs, onde tem atuação maior da advocacia. “Os 

advogados reclamavam da demora na apresenta-

ção do preso, quando recebia alvará de soltura. Em 

atuação, junto à comissão de Direito Penitenciário, 

oficiamos a Sejus e a situação melhorou considera-

velmente”, ressalta Navarro.

O Centro funciona 24h e atende pelos telefones 0800 

085 0800 ou (0xx85) – 3239-4146, ou na Rua Des. Floria-

no Benevides Magalhães, 220 – Edson Queiroz, Forta-

leza. O advogado também encontra atendimento na 

sala da OAB no Fórum Clóvis Beviláqua. O e-mail é: 

centrodeapoio@oabce.org.br.

Membros do Centro de Apoio
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O setor de comunicação da OAB Ceará potenciali-

zou a voz da Ordem dos Advogados do Brasil nos úl-

timos anos. Em todas as ações realizadas, como  au-

diências públicas, ações na Capital e no interior, a 

Coordenadoria de Comunicação da OAB  garantiu a 

divulgação dos temas, para que a sociedade enten-

desse a relevância das ações. 

“Foi o caso do episódio da luta pela redução das 

custas judiciais. Em um primeiro momento. o tema 

era algo que necessitava de uma maior compreen-

são por parte da população em geral. Por meio da 

notoriedade dada pela imprensa cearense, que em 

todo o processo contou com o apoio e sugestões da 

nossa comunicação, a população passou a entender 

o prejuízo que o aumento exorbitante das custas traria 

para o Ceará. E aqui deixamos nosso agradecimento 

a todos os veículos de comunicação, jornalistas, que 

garantiram a chegada dessas informações à socieda-

de. Assim como a OAB, a imprensa do Estado do Ceará 

é uma verdadeira guardiã da cidadania”, destaca o 

coordenador de Comunicação, Lucílio Lessa. 

Nesta gestão, os eventos e as ações da Ordem dos 

Advogados ganharam ainda um canal mais moder-

no, o programa TV OAB WEB, que garantiu o esclareci-

Comunicação integrada

mento de questões diversas, pertinentes à advocacia. 

Também foi destaque a potencialização das platafor-

mas de comunicação da entidade. 

“Por meio de ações de mercado e com um traba-

lho prático sistematizado, conseguimos implantar 

na OAB Ceará uma comunicação de resultados. Site 

novo com atualizações instantâneas, redes sociais no-

ticiosas, coberturas online locais e no interior, além 

de uma TV OAB moderna e antenada com as tendên-

cias da WEB. A essência do nosso trabalho é mostrar 

presença. Com uma equipe integrada e afinada com 

os objetivos da gestão, conseguimos construir uma 

comunicação completa”, destaca a coordenadora de 

Comunicação e apresentadora da TV OAB WEB, Polia-

na Ramalho. 

Para o presidente Marcelo Mota, o investimento em 

comunicação é essencial para que haja o maior en-

tendimento das ações que são realizadas pela enti-

dade. “É de suma importância o trabalho que a nossa 

Coordenadoria de Comunicação vem desempenhan-

do, sempre antenada com as boas práticas do jorna-

lismo, munindo a imprensa de informação e levando 

o nome da OAB Ceará para a sociedade e para a ad-

vocacia”, conclui Marcelo. 

Equipe do setor de Comunicação
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