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No início de fevereiro de 
2019, tomei posse no 
Conselho Federal da 

OAB para um mandato de 03 
anos, representando a Banca-
da do Ceará. É a minha primei-
ra experiência exercendo um 
cargo eletivo no Sistema OAB. 
Estou tendo a oportunidade, a 
honra e a alegria de representar 
os(as) advogados(as) cearenses 
na OAB Nacional.

Desde então, tenho trabalhado 
em prol da Advocacia cearense 
e brasileira, tendo como guias 
as finalidades político-institu-
cionais e político-corporativas 
estabelecidas no Estatuto da 
Advocacia e da OAB.

O que também orienta a mi-
nha atuação são os compro-
missos que assumi e estão 

registrados na Carta à Advo-
cacia Cearense, distribuída 
aos(às) colegas de profissão 
durante a campanha eleitoral 
de 2018, na qual escrevi: “Es-
tou preparado e disposto a as-
sumir o cargo de Conselheiro 
Federal da OAB para defen-
der, dentre outras propostas, 
as prerrogativas da advocacia 
perante qualquer instituição 
pública e privada... E, ao mes-
mo tempo, lutar pelas liberda-
des democráticas, os direitos 
fundamentais e o Estado De-
mocrático de Direito.”

Tenho buscado retribuir a 
confiança depositada na mi-
nha pessoa por cada advoga-
do(a) cearense por meio de va-
riadas atividades, iniciativas, 
artigos, ações judiciais, votos 
e diálogos institucionais com 

PRESTANDO CONTAS

ANDRÉ COSTA
André Costa é advogado com atuação no ramo do direito público, 
com ênfase em direito eleitoral, direitos políticos, direito adminis-
trativo e direito municipal. Foi conselheiro federal da OAB represen-
tando a delegação do Ceará no Conselho Pleno, na Primeira Câmara 
e no Órgão Especial (2019/2022). No mesmo período, foi presidente 
da Comissão Especial de Advocacia Municipalista - criada por sua 
iniciativa, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral, da Co-
missão Especial de Assuntos Regulatórios e da Comissão Especial de 
Direito Administrativo, todas da OAB Nacional. Entre 2019/2020 foi 
membro da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política e da 
Comissão Especial de Avaliação das Eleições no Sistema OAB, ambas 
do Conselho Federal da OAB.

É autor da proposta, aprovada pela OAB Nacional em 14/12/2020, de ação 
afirmativa nos órgãos da OAB (Conselho Federal, Conselhos Seccionais, 
Subseções e Caixas de Assistência do Advogado) através da fixação de cotas 
para advogados(as) negros(as) de 30% pelo prazo de 30 anos, a partir das 

os poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário. Os objetivos 
são sempre a defesa dos di-
reitos e das prerrogativas dos 
advogados e das advogadas; 
a melhoria das condições es-
truturais para o exercício das 
nossas atividades; a demo-
cratização interna do Sistema 
OAB; a garantia do acesso à 
Justiça; e a aproximação entre 
o nosso mandato e a advocacia 
cearense e brasileira.

Fomos todos surpreendidos 
com a tragédia da pandemia 
da Covid-19, situação que exi-
giu uma atuação firme e altiva 
da OAB em defesa da sociedade 
brasileira. São mais de 578 mil 
mortes. Não são apenas núme-
ros. São pessoas. Pais, mães, fi-
lhos, parentes, amigos, colegas 
e conhecidos. A Ordem, com 
coragem e determinação, en-
frentou os negacionismos, as 
incompreensões e a banaliza-
ção do absurdo ajuizando várias 
ações judiciais para garantir o 
direito à saúde e o direito à vida 
da população brasileira. Tenho 
convicção que a OAB cumpriu o 
seu papel de defender a ordem 
jurídica do Estado Democrático 
de Direito.

Simultaneamente, a Ordem luta, 
diuturnamente, pela valoriza-

ção da advocacia. São inúme-
ras ações e medidas tomadas 
para fazer valer os nossos di-
reitos. Como sempre afirmo, 
respeitar as prerrogativas da 
nossa classe é mais que pro-
teger uma atividade profis-
sional. É assegurar a defesa 
dos direitos fundamentais 
de qualquer pessoa envolvida 
em processos judiciais ou ad-
ministrativos. Prerrogativas 
não são privilégios. É a ga-
rantia do eficaz acesso à jus-
tiça. É uma forma de prote-
ger o exercício da cidadania, 
afinal, sem advogado(a) não 
há Justiça e sem Justiça não 
há democracia.

Por fim, quero registrar que a 
motivação que me levou a pu-
blicar essa retrospectiva des-
tinada aos advogados e às ad-
vogadas cearenses é a certeza 
que qualquer pessoa que exerce 
um mandato eletivo e represen-
ta um determinado grupo tem 
a obrigação e o dever ético de 
prestar contas de sua atuação 
àqueles(as) que o elegeram.

E mais que uma prestação de 
contas, esse Informativo é um 
convite ao diálogo em defesa 
da advocacia.

Boa leitura!

eleições de 2021. É autor da propositura do “Prêmio Luiz Gama” da OAB 
Nacional, aprovada em 17/08/2020. É coautor da proposição para instituir 
o “Prêmio Esperança Garcia” da OAB Federal. É coordenador do Grupo de 
Trabalho sobre a Implantação do Piso Salarial da Advocacia da OAB-CE.

É cofundador e presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral 
(ICEDE), criado em 2015. É membro da Academia Brasileira de Direi-
to Eleitoral e Político (ABRADEP). Foi homenageado com a “Medalha 
do Mérito Eleitoral” pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Ceará por sua atuação profissional (2015). Foi agraciado com a “Me-
dalha Deputado Aroldo Mota” pela Assembleia Legislativa do Esta-
do do Ceará por sua “destacada atuação no âmbito do Direito e da 
Justiça Eleitoral” (2019). É membro da Frente Nacional Antirracista 
(FNA). Integrou a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados 
destinada a avaliar e propor estratégias normativas com vistas ao 
aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e 
institucional no país (2020/2021).

@andrecostaadvocacia

“ “Respeitar as prerrogativas da 
advocacia é garantir o eficaz 
acesso à Justiça. Sem advoga-
do(a) não há Justiça e sem Jus-
tiça não há democracia.
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 PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA

Em fevereiro de 2019, na sede da OAB Na-
cional, em Brasília, André Costa foi empos-
sado como conselheiro federal pela banca-
da do Ceará.

André Costa apresentou um Pedido de 
Providências a fim de que sejam toma-
das todas as devidas diligências pela 
OAB Nacional para modificar a inter-
pretação fixada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, com o objetivo de tornar re-
gular o pagamento, com recursos oriun-
dos do Fundo Partidário, de honorários 
advocatícios pela defesa de filiados em 
quaisquer processos vinculados à defe-
sa do mandato eletivo. 

Em setembro de 2020, André Costa assu-
miu o Órgão Especial do Conselho Pleno 
da OAB Nacional. O órgão é composto 
por um Conselheiro Federal integrante 
de cada uma das 27 delegações estaduais, 
sem prejuízo de sua participação no Con-
selho Pleno, e pelos ex-Presidentes, sendo 
presidido pelo Vice-Presidente e secreta-
riado pelo Secretário-Geral Adjunto. Cli-
que aqui e veja competência do órgão.

Compondo a Primeira Câmara da OAB 
Nacional, André participou do julga-
mento de diversas  pautas envolvendo 
o incidente de idoneidade, inscrição na 
OAB, Exame de Ordem, impedimentos 
e incompatibilidades com o exercício da 
advocacia, pedidos de desagravos e ques-
tões vinculadas à defesa das prerrogati-
vas da Advocacia.

Clique e acesse 
a matéria completa. 
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Em setembro de 2019, André Costa foi designado, pela Presi-
dência da OAB Nacional, como presidente da Comissão Especial 
de Advocacia Municipalista. A criação da CEAM foi uma propos-
ta de sua autoria.

Na qualidade de conselheiro federal da OAB, André Costa parti-
cipou da reunião virtual entre a OAB-CE e a direção do TRE-CE 
para tratar sobre o funcionamento em regime de plantão du-
rante as eleições municipais de 2020 e a garantia das prerro-
gativas da advocacia.

Acatando sugestão do conselheiro federal André Costa, a OAB 
Ceará enviou ofícios, em fevereiro de 2021, ao Tribunal de Justi-
ça do Estado do Ceará, ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Ceará; ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE), e à 
Justiça Federal no Ceará, solicitando que observem e tomem pro-
vidências acerca dos profissionais da advocacia que estão atuando 
em mais de cinco causas anuais fora da Seccional em que são ins-
critos, sem a devida e necessária inscrição suplementar.

Clique e acesse 
a matéria completa. 
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 PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA

A 1ª reunião do Tribunal de Defesa de Prerrogativas da OAB-CE 
contou, pela primeira vez, com a participação de um representan-
te do Conselho Federal. Na ocasião, André reiterou o seu compro-
misso em prol da defesa das prerrogativas e a participação ativa 
nos debates em defesa de toda a classe advocatícia.



ANDRÉ COSTA | 5

No mês de março de 2021, com o voto fa-
vorável do conselheiro federal André Costa, 
a OAB Nacional aprovou dois desagravos 
públicos em favor das advogadas Thalita 
Peixoto, presidente da Comissão da Mulher 
Advogada da subseção de Dourados-MS, 
detida de forma ilegal pela guarda munici-
pal em pleno exercício da atividade profis-
sional; e da alagoana Maricéllia Schlemper, 
vítima de atentado contra sua vida no exer-
cício legal da profissão, onde recebeu dis-
paros de arma de fogo em frente ao Fórum 
do Barro Duro e, no ataque, o seu marido, 

André Costa participou do desagravo pú-
blico realizado pela OAB-CE, em março 
de 2021, em favor da advogada Antonia 
Hemily dos Anjos Oliveira que, no exer-
cício da profissão, foi presa ilegalmente 
por policiais militares, em Aquiraz/CE, 
por suposta prática do crime de desacato 
aos PM’s do reservado, que buscavam de 
forma inteiramente irregular e à paisana, 
um celular roubado na área de uma loja 
de aparelhos eletrônicos, propriedade de 
seu esposo. O conselheiro federal pela 

Após participação na 4ª Sessão Ordinária 
do Conselho Pleno da OAB Ceará, realizada 
em março de 2021, André Costa também 
esteve presente na sessão virtual de desa-
gravo público em favor do advogado An-
tônio Levy Vasconcelos. O ato ocorreu em 
razão da agressão física e verbal realizada 
pelo sargento da Polícia Militar do Ceará, 
Kleber Teixeira Vasconcelos, na Delegacia 
do 10º Distrito Policial de Fortaleza, em fe-
vereiro do ano vigente, contra o advogado 
no exercício da profissão.

Clique e acesse 
a matéria completa. 

 PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA

Entre março e junho de 2019, o Conse-
lho Federal da OAB aprovou as Súmulas 
no 09/2019/COP, 10/2019/COP e 11/2019/ 
COP, sobre a caracterização de ausência 
de inidoneidade moral para inscrição nos 
quadros da OAB quando comprovada a 
existência de violência contra a mulher, 

José Benedito Alves de Carvalho, faleceu ao 
tentar lhe proteger.

Para André, os acontecimentos ressaltam 
que o problema vai além da questão de po-
der. “No mês para celebrarmos o respeito e 
valorização às mulheres, tivemos dois casos 
extremamente absurdos contra as prerro-
gativas de advogadas. Precisamos conti-
nuar dando voz e apoiando casos como es-
ses. Precisamos nos unir ainda mais para 
fortalecer a nossa classe e exigir respeito 
aos nossos direitos”, pontua. 

bancada cearense manifestou indignação 
com o caso. “Certamente levarei a pauta à 
discussão na OAB Nacional para que essa 
situação não fique impune. Estamos aqui, 
juntos, para lutar pelos direitos e garan-
tias da Advocacia”, afirmou.

violência contra crianças e adolescen-
tes, idosos e pessoas com deficiência f í-
sica ou mental ou violência contra pes-
soas LGBTQIA+ , respectivamente. As 
aprovações das súmulas contaram com 
o voto favorável do conselheiro pela 
bancada do Ceará, André Costa.
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André Costa é o coordenador do 
Grupo de Trabalho do piso sala-
rial da Advocacia em exercício 
profissional na iniciativa priva-
da, no âmbito do Estado do Cea-
rá, criado pela OAB Ceará desde 
fevereiro de 2021. O objetivo é 
acompanhar a tramitação do 
projeto e também dialogar com 
os diversos setores envolvidos 
direta e indiretamente com a 
fixação do piso.

Desde 2019, André Costa vem, 
junto com a OAB-CE, nas tra-
tativas para a aprovação do 
piso salarial da advocacia. Em 
janeiro de 2021, durante reu-
nião com o presidente Evan-
dro Leitão (PDT), na Assem-
bleia Legislativa do Ceará, o 
Conselheiro Federal da OAB 
solicitou celeridade na apro-
vação da Mensagem de Lei nº 
8.342, de 03/01/2019, que trata 
do piso salarial da advocacia. 
A matéria institui o piso sa-
larial da categoria em exercí-
cio profissional na iniciativa 
privada no âmbito do Ceará, Clique e acesse 

a matéria completa. 

DEFESA DO PISO SALARIAL

Jornal O Povo – coluna 
“Clóvis Holanda” (03/02/2021)

As reuniões com os integran-
tes do GT, coordenado por An-
dré Costa, vem promovendo a 
discussão e o alinhamento das 
ações para a aprovação desse 
importante direito social pre-
visto na Constituição Federal, 
que é o piso salarial da Advo-
cacia. 

Em diálogo permanente com 
a Jovem Advocacia, o conse-
lheiro federal da OAB segue 
pautando o piso salarial, as 
prerrogativas e a fiscalização 
da atividade profissional. A 
expectativa, segundo André 
Costa, é que ainda neste pri-
meiro quadrimestre de 2021 
seja aprovado o piso salarial.

estabelecendo os valores de 
R$ 1.900,00 mensais, para jor-
nada de até 4h (quatro horas) 
diárias ou 20h (vinte horas) 
semanais, e de R$ 3.100,00 
mensais para jornada de até 
8h (oito horas) diárias ou 40h 
(quarenta horas) semanais, 
reajustados, anualmente, pela 
variação do INPC. André tam-
bém defende o valor de R$ 
2.500,00 para 6h (seis horas) 
diárias ou 30h (trinta horas) 
semanais.

VIDA&ARTE
FORTALEZA - CE, QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

CLOVISHOLANDA@OPOVO.COM.BR  |  *ESTA COLUNA É PUBLICADA TODOS OS DIAS

CLÓVIS 
HOLANDA

ENTRE 
PODERES

Para a posteridade: primeira visita do 
presidente da Assembleia Legislativa, Evandro 
Leitão (PDT), ao governador Camilo Santana. 
Parlamentar foi com a mesa diretora num 
ato de cortesia institucional e reforçou a 
importância de trabalho conjunto entre 
poderes. A Assembleia, vale ressaltar, aprovou 
em 2020 cerca de 100 mensagens do Executivo. 

CONGRESSO E BBB

Maia chora, Fiuk chora, e nós fazemos o quê?
O Brasil da última segunda-
feira pediu licença ao 
coronavírus para realizar a 
eleição presencial-abarrotada 
dos presidentes das casas 
legislativas. O vírus negou, 
mas já era tarde... De todo 
modo, dizem que gente ruim 
não morre pela peste, será 
que se confiaram nisso?

Dado o planejamento 
organizadíssimo da equipe do 
PR, que incluiu uma artimanha 
antecipada do TCU para liberar 
aos deputados e senadores 
recursos não previstos no 
orçamento de 2021, ganharam 
os candidatos apoiados pelo 
Planalto. Para o que não tem 
preço, tem paláciocard. 

Interessante que para 
certas ações sobra poder 
de comando, organização e 
articulação política, já para 
outras... Desde as caravelas o 
modus operandi é assim...

Maia, “cancelado” pela direita 
e esquerda, deixou o comando 
do Legislativo com lágrimas 
emotivas, não diria de crocodilo 
posto que ainda não foi nem 
vacinado. Mas pelo mundo 
animal, “porco” e “suíno” foram 
alguns dos termos usados 
pela oposição nas redes ao 
se referir ao político - de 
carteirinha.

Mundo bolsoadicto, talvez 
alheio aos bastidores do poder, 
acreditando piamente (ou 
fingindo) na abertura de uma 
nova etapa da cena pública em 
Brasília, agora supostamente 
livre de amarras da “velha 
política” e pronta para as 
grandes mudanças.

Esta crença é similar aos que 
ainda aguardam a influência 
da Era de Aquários, desde o 
réveillon, sobre o planeta. Se 
formos olhar a vida como ela 
é, os coleguinhas de plenário 
já devem estar com os pires 
esvaziados esperando a 
primeira pauta entrar na 
ordem do dia.

Falando em pires vazio...

De repente a população 
brasileira quer discutir todas 
as questões sociais que 
permeiam a nossa história 
a partir dos diálogos do Big 
Brother Brasil. Nada contra, 
mas cabe incluir aí neste afã 
leituras mais aprofundadas 
para não ficar no campo da 
opinião apaixonada e movida 
unicamente pela tela da TV.

A vontade que dá é fazer 
como Fiuk e começar a 
chorar. O filho de Fábio 
Júnior, um dos integrantes 
do reality show, derrama 
lágrimas por quase 
tudo. Tenta passar uma 
imagem de conectado 
com todas as correntes de 
militância contemporânea 
e praticamente já pediu 
desculpas até por existir. É 
um “Guerreiro Menino” como 
cantou Fagner, deseja colo, 

palavras amenas...

Eu acho que preferiria ter 
ficado brincando com os 
cachorros, como deve ter 
feito Célio Studart (PV-CE), 
o único deputado federal 
cearense a não comparecer 
à eleição da Câmara. Por 
onde andaria mesmo?

A irreverência da sessão no 
Senado ficou por conta de 
Kátia Abreu (PP-TO), que 
trajou saia confeccionada 
com 30 gravatas cedidas 
por colegas parlamentares, 
devidamente assinadas com 
os nomes de cada um.

A parlamentar disse que, 
na brincadeira de pedir o 
acessório, acabou ganhando 
mais do que o necessário e, 
em breve, vai circular com 
outros modelitos...

Só para fechar o tema 

Artistas repercutem 
comportamento de Conká

KAROL Conká protagonizou discussões 
durante primeira semana da edição

REPRODUÇÃO/REDE GLOBO

| BBB | Rapper tem sido criticada por perseguição a Lucas Penteado

De Marília Mendonça a 
Emicida, artistas de dife-
rentes linguagens artísticas, 
especialmente da música, 
têm reagido negativamente 
às atitudes da rapper Karol 
Conká no Big Brother Bra-
sil 21. Desde o início da atual 
edição do reality show, em 25 
de janeiro, a artista tem cha-
mado atenção por enfren-
tamentos com participantes 
como o ator Lucas Penteado 
(que foi chamado de “abusa-
dor” por Conká) e a advoga-
da paraibana Juliette (que foi 
alvo de comentários conside-
rados xenofóbicos).

A cantora Ludmilla, que 
já se apresentou com Conká 
no Prêmio Multishow, criti-
cou duramente a atitude da 
rapper de confrontar a fé de 
Lucas durante discussão na 
casa. “Quando ela for para o 
Paredão, eu faço questão de 
fazer um mutirão para ela 
sair, quem topa?”, convocou 
a funkeira. Amigo da artista 
confinada, o também rapper 
Emicida utilizou emojis de 

Lira-Pacheco, quem 
voltou a opinar sobre 
política foi a deputada 
federal afastada Flordelis, 
aqueeeeeeela.... Desde 
que deixou o cargo pela 
denúncia de envolvimento 
no assassinato do marido, o 
pastor Anderson do Carmo, 
ela se continha com sua 
carreira de cantora gospel.

Logo após a vitória de 
Arthur Lira, ela postou foto 
com o novo presidente da 
Câmara e os dizeres: “Agora 
a Câmara terá voz. Chegou 
o momento de avançar, de 
colocarmos e votarmos 
pautas que conduzirão o 
Brasil a dias melhores...”.  

...E tudo isso é sem 
Carnaval semana que vem. 
Estamos emparedados e 
sem concorrer ao milhão e 
meio do BBB. Acho que vou 
imitar o Fiuk...

Rodrigo Maia: lágrimas 
no discurso de despedida 

da presidência. 
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Fiuk no BBB: choro 
por causas variadas
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Senadora Kátia Abreu e 
sua saia de gravatas, se 

essa moda pega...
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PISO DA ADVOCACIA

Ano legislativo começa com demanda de 
parte expressiva da advocacia cearense 
sobre a mesa na AL. Mensagem de Lei nº 
8.342/2019, encaminhada pelo governador 
Camilo Santana, institui o piso salarial do 
advogado atuante da iniciativa privada. 
Proposição foi tema de audiência, na última 
semana, entre o conselheiro federal da OAB, 
advogado André Costa, e o então presidente 
daquele Poder, deputado Fernando Santana, 
hoje vice-presidente, que se comprometeu em 
apresentar a pauta à nova Mesa Diretora. André 
destaca que pelo menos dez estados do Brasil 
já possuem pisos para a categoria, o que faria 
muita diferença não para os grandes, mas aos 
pequenos e para os que atuam no Interior.
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SAÚDE
Fisioterapeuta 
Aline Vasques, 
mestre 
em Saúde 
Pública, 
animada 
com nova 
experiência 
profissional. 
Foi 
selecionada 
para assumir 
a preceptoria 
de estágio 
dos alunos 
da Liga de 
Fisioterapia 
Esportiva da 
UFC. Sucesso!

tristeza para reagir à partici-
pação de Karol, após ela afir-
mar que faria Lucas “apren-
der na marra, na tortura”, 
impedindo que o participante 
fizesse refeições junto aos ou-
tros brothers.

“Não trabalho bem com 
perversidade”, criticou a artis-
ta Ingrid Guimarães, ao desta-
car que não conseguia ver os 
vídeos das atitudes da cantora 
confinada. Com bom humor, 
Marília Mendonça brincou com 
os fãs no Twitter ao dizer que 
ia suspender seus lançamen-
tos até Conká sair do progra-

ma global.
Os conflitos da artista no 

BBB levaram o tradicional 
Festival Rec-Beat a repensar 
a participação da curitiba-
na, que já tinha show grava-
do para a edição virtual do 
evento. “Discordamos forte-
mente das declarações e ati-
tudes da artista Karol Conká 
em sua participação na casa 
BBB 21, que revelam postu-
ras que confrontam os prin-
cípios do Festiva”, afirmou o 
evento por nota. O festival 
reiterou que aguarda a deci-
são jurídica de todos os en-

volvidos no contrato.
Diante das reações, a as-

sessoria de imprensa de 
Conká lançou nota em que 
aponta repercussão despro-
porcional ao comportamen-
to da cantora. “Não que sua 
identidade seja motivo para 
esconder seus erros, não 
estamos aqui pra isso, mas 
que chegamos a questionar o 
que pode haver também por 
trás de tanto ódio e anseio 
por destruir alguém de for-
ma inédita se comparada a 
participantes das edições do 
programa”, aponta a nota. 
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Clique e acesse 
o video no youtube. 

Clique e acesse 
o video no youtube. 

Programa Questão de Ordem, 
Tv Assembleia (10/02/21). 

Programa “Cena Pública” 
– TV Ceará (02/03/2021)

Jornal Diário do Nordeste, 
coluna “Poder” (01/02/21).

#
N

A
M

ÍD
IA

DEFESA DO PISO SALARIAL

Jornal O Povo – 
Artigos “Opinião” (12/02/2021)
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VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA

Em dezembro de 2020, o conselheiro fede-
ral da OAB pelo Ceará, André Costa, votou 
para que 50% dos órgãos dos cargos da 
OAB, em todos os níveis, a partir das elei-
ções da Ordem de 2021, sejam ocupados 
por advogadas. 

A aprovação da paridade de gênero é mais 
uma medida imprescindível para a pro-
moção da igualdade e justiça de gênero 
no Sistema OAB. Atualmente, 613.853 ad-
vogadas e 611.016 advogados integram o 
quadro da advocacia brasileira, sendo que 
na OAB Ceará, o quantitativo é de 15.342 
advogadas e 16.855 advogados. 

Para André, “o protagonismo da luta pelos 
direitos e conquistas femininas no âmbito 
do Sistema OAB é das mulheres advogadas, 
mas minha obrigação ética e humanista é 
apoiar e contribuir nessa busca permanente 
da valorização e do respeito aos direitos de 
todas as mulheres. Queremos igualdade e 
justiça, sempre!”.

Em visita ao Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, em outubro de 
2019, o conselheiro André Costa, acompanhado do presidente da OAB Ceará, 
Erinaldo Dantas, e da comitiva do Conselho Federal, representada pelo presi-
dente Felipe Santa Cruz e o secretário-geral Alberto Simonetti, tratou sobre 
o diálogo entre o Poder Executivo cearense e a OAB, a defesa das instituições 
democráticas, e o respeito às prerrogativas da Advocacia.

O diálogo permanente com o Colé-
gio de Presidentes de  Subseções  da  
OAB-CE é um dos meios utilizados 
por André Costa para ouvir as deman-
das da advocacia cearense e defendê-
-las perante a OAB Nacional.

Presidindo a primeira reunião ordi-
nária da Comissão Especial de Advo-
cacia Municipalista da OAB Nacional, 
André Costa, definiu a atuação da Co-
missão perante o Congresso Nacional 
e a realização do “Seminário Nacional 
da Advocacia Municipalista: dilemas e 
perspectivas”.

Clique e acesse 
a matéria completa. 
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Durante a Sessão Ordinária do Conselho Federal da OAB, 
realizada em 2019, André Costa fez a defesa de proposi-
ções que valorizam o exercício da advocacia e asseguram as 
prerrogativas da classe, inclusive da nova lei contra o abuso 
de autoridade.

A abertura da 1ª Conferência Nacional de Direito LGBTQI+, 
em dezembro de 2019, na sede da OAB Ceará, contou com a 
participação do conselheiro federal pelo Ceará, debatendo 
sobre a defesa dos direitos humanos, da igualdade racial, da 
igualdade de gênero e da diversidade sexual.

O IV Congresso Estadual do Ministério Público e VII En-
contro do MP do Cariri, realizado pela Associação Cearen-
se do Ministério Público, reuniu mais de 500 participantes 
e recebeu a palestra do conselheiro federal da OAB, André 
Costa, sobre os “Principais aspectos da reforma política e as 
eleições de 2020”.

Atuando como conselheiro federal e presidente da CEAM - 
Comissão Especial de Advocacia Municipalista da OAB Na-
cional, André Costa, esteve na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal acompanhando a vo-
tação do Projeto de Lei nº 4.489/19, o qual resultou na Lei nº 
14.039, de 17/08/2020, que acrescentou o art. 3º-A ao Esta-
tuto da Advocacia e da OAB e estabeleceu que “os serviços 
profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e 
singulares, quando comprovada sua notória especialização, 
nos termos da lei”.

Na foto: Shaymon Moura (CFOAB/PI), André Costa (CFOAB/CE), 
senador Veneziano Vital do Rêgo (PB), Georgia Nunes (CFOAB/PI) 
e Marco Villar (membro da CEAM e presidente da APAM).

A advocacia municipalista e a advocacia pública municipal 
foram os temas da reunião entre o presidente da OAB/CE, 
Erinaldo Dantas, o presidente da Comissão Especial da Advo-
cacia Municipalista da OAB Nacional, André Costa, e de repre-
sentantes da ANPM - Associação Nacional dos Procuradores 
Municipais, Guilherme Rodrigues, ex-presidente, e Martônio 
Mont’alverne, procurador do município de Fortaleza.

VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA
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O VII Congresso Brasileiro de Direi-
to Eleitoral, maior evento da área no 
país, aconteceu em agosto de 2020 e 
contou com a participação de André 
Costa debatendo sobre o papel da 
Justiça Eleitoral e do Legislativo no 
aumento da representatividade racial 
no Congresso Nacional e nos demais 
Parlamentos brasileiros.

De forma online, o Workshop Direito 
Eleitoral da Escola Superior de Advo-
cacia do Ceará - ESA/CE contou com 
a participação do conselheiro federal 
da OAB, André Costa, debatendo so-
bre o exercício da advocacia nas cam-
panhas eleitorais.

No 2º Encontro Estadual da Jovem 
Advocacia, com o painel “As novas 
realidades da advocacia eleitoral”, 
André Costa foi presença confir-
mada no evento virtual promovido 
pela Comissão de Apoio ao Advoga-
do em Início de Carreira da OAB-CE.

VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA

Em fevereiro de 2020, André Costa 
esteve em apoio com a bancada jua-
zeirense do Conselho Estadual da 
OAB-CE, formada pela conselheira 
Mariana Gomes Pedrosa e os con-
selheiros Luciano Daniel e Michel 
Egídio, e com o presidente da OAB 
Juazeiro, Francivaldo Lemos, pela 
aprovação da inclusão dos(as) advo-
gados(as) do município de Aurora na 
Subseccional de Juazeiro do Norte/
CE. A conquista foi um grande avan-
ço para a região.
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OAB ANTIRRACISTA

Cotas para advogados(as) 
negros(as) no Sistema OAB.

Em dezembro de 2020, o Con-
selho Pleno da CFOAB aprovou, 
por 23 votos a 04, a proposição 
do conselheiro André Costa 
para, a partir das eleições de 
2021, 30% das vagas no Con-
selho Federal, Conselhos Esta-
duais, Subseções e Caixas de 
Assistência da Advocacia serem 
preenchidas por advogados ne-
gros e advogadas negras. Com 
a proposta aprovada a parti-
cipação da advocacia negra 
abrangeria todos os cargos e os 
órgãos da OAB pelo período de 
30 anos (10 mandatos). 

Na época, André tratou a mu-
dança como uma conquista his-
tórica. “É a primeira vez, em 90 
anos de existência da OAB, que 
teremos uma política afirmativa 
eficiente e concreta a favor da 

democratização racial interna da 
Entidade. É uma alteração a favor 
da diversidade e da eliminação da 
sub-representação da advocacia 
negra no âmbito da Ordem”. 

Entretanto, em agosto de 2021, 
após analisar um recurso do pre-
sidente da OAB do Paraná, a OAB 
Nacional alterou a decisão de de-
zembro passado. 

Por 16 votos a 10, deliberou que 
as cotas para advogados(as) ne-
gros(as) não serão aplicadas em 
todos os cargos e em todos os 
órgãos da Ordem, mas que o 
percentual de 30% deve consi-
derar a chapa completa. “O ca-
minho da igualdade racial nos 
órgãos de direção e nos cargos 
da OAB ficou muito mais longo”,
comentou André.

Clique e acesse a 
proposição na íntegra. 

Clique e acesse 
a matéria completa. 

Notícias UOL – Cotidiano (30/07/2020). 

O Globo – coluna “Lauro Jardim” (26/07/2020).

Clique e acesse 
a matéria completa. 

30% por 
30 anos
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Proposta apresentada pelo conselheiro fe-
deral André Costa à OAB Nacional em julho 
de 2020.

Webinar “Por que devemos ter, pelo me-
nos, 30% de Advogados(as) negros(as) nos 
órgãoes/diretorias/cargos da OAB?”. O 
evento virtual foi promovido pelo portal 
Jota e contou com a participação de An-
dré Costa.

Webinar “Ação afirmativa, equidade ra-
cial e antirracismo no Sistema OAB”. Na 
semana Nacional da Consciência Negra, 
André Costa participou de evento online 
promovido pelo portal Migalhas.Clique e acesse a 

proposição na íntegra. 
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OAB ANTIRRACISTA

Jornal Diário do Nordeste 
– coluna “Poder” (06/07/2020)

Jornal O Povo 
– coluna “Guálter George” (05/07/2020).
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Clique e acesse 
a matéria completa. 

Revista eletrônica ConJur 
Consultor Jurídico (21/02/2021).

Revista Carta Capital – “Justiça” (8/09/2020).

Clique e acesse 
a matéria completa. 

Jornal O Estado de São Paulo. 
Matéria de Fernanda Boldrin (8/09/2020).

Clique e acesse 
a matéria completa. Clique e acesse 

a matéria completa. 

Portal “Ponto Poder” (14/12/2020).

OAB ANTIRRACISTA
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OAB ANTIRRACISTA

Portal Notícia Preta (19/12/2020).

Clique e acesse 
a matéria completa. 

Portal Alma Preta
Cotidiano (21/12/2020)

Clique e acesse 
a matéria completa. 

André Costa

Sem cuidar 
da queStão 
racial não há 
democracia

Embora constituído por uma população de maioria 
negra (pretos e pardos), 54% segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está 
longe de reproduzir algo próximo ao índice quando tra-
ta-se de ocupação dos espaços de poder e relevância so-
cial por negros. No caso da Câmara Federal, por exem-
plo, eles são apenas 24% dos deputados eleitos em 2018.

Observando a desigualdade institucional instalada 
em diversos segmentos e movido pelos recentes acon-
tecimentos que provocaram onda de protestos antir-
rascistas pelo mundo, André Costa, único conselheiro 
federal em atividade autodeclarado negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e presidente do Instituto Cea-
rense de Direito Eleitoral (Icede) decidiu agir.

Costa encaminhou à OAB nacional uma proposição de 
ação afirmativa, na modalidade de cota racial, que visa 
o preenchimento dos cargos de diretorias e de todos os 
seus membros por advogados negros, no percentual de 
30% das vagas, pelo período de dez mandatos (30 anos) 
com possibilidade de renovação por igual período. Se-
gundo o advogado, a intenção é fazer uma crítica que 
aglutina, pelo reconhecimento de que a OAB tem partici-
pação na luta por igualdade.

O POVO - A OAB briga historicamente por políticas 
afirmativas, como no caso das cotas no ensino 
superior brasileiro, mas nunca antes havia 
feito essa discussão interna. O que despertou a 
percepção da necessidade de olhar para si?

André Costa - A história da OAB se confunde com a 
história dos direitos humanos. É marcada pela defesa 
de políticas desses direitos e contra o abuso do poder 
do Estado. Dentro das finalidades institucionais da 
OAB, nós temos o papel de defender os direitos, a Cons-
tituição, o estado democrático e a justiça social. Minha 
proposta é que a OAB possa olhar para si, resolvendo 
essa ausência de representatividade. Eu não estou 
questionando se conselheiros são racistas individual-
mente. Não são. É uma questão institucional presente 
em vários segmentos do País. Temos 81 conselheiros 
federais na OAB, três por estado e três no Distrito Fede-
ral, e sou o único autodeclarado negro. Portanto, ocupo 
um lugar de fala e quero que a instituição seja exemplo 
para demais segmentos.

EUGENIO NOVAES

politica@opovo.com.br
VitOr MAgAlhães

22 aguanambi 282 www.OpOvO.COm.br
Domingo
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Advogado cearense propôs à OAB 
nacional que adote cota de 30% 
das vagas para negros e negras

André Costa

Sem cuidar 
da queStão 
racial não há 
democracia

Embora constituído por uma população de maioria 
negra (pretos e pardos), 54% segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está 
longe de reproduzir algo próximo ao índice quando tra-
ta-se de ocupação dos espaços de poder e relevância so-
cial por negros. No caso da Câmara Federal, por exem-
plo, eles são apenas 24% dos deputados eleitos em 2018.

Observando a desigualdade institucional instalada 
em diversos segmentos e movido pelos recentes acon-
tecimentos que provocaram onda de protestos antir-
rascistas pelo mundo, André Costa, único conselheiro 
federal em atividade autodeclarado negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e presidente do Instituto Cea-
rense de Direito Eleitoral (Icede) decidiu agir.

Costa encaminhou à OAB nacional uma proposição de 
ação afirmativa, na modalidade de cota racial, que visa 
o preenchimento dos cargos de diretorias e de todos os 
seus membros por advogados negros, no percentual de 
30% das vagas, pelo período de dez mandatos (30 anos) 
com possibilidade de renovação por igual período. Se-
gundo o advogado, a intenção é fazer uma crítica que 
aglutina, pelo reconhecimento de que a OAB tem partici-
pação na luta por igualdade.

O POVO - A OAB briga historicamente por políticas 
afirmativas, como no caso das cotas no ensino 
superior brasileiro, mas nunca antes havia 
feito essa discussão interna. O que despertou a 
percepção da necessidade de olhar para si?

André Costa - A história da OAB se confunde com a 
história dos direitos humanos. É marcada pela defesa 
de políticas desses direitos e contra o abuso do poder 
do Estado. Dentro das finalidades institucionais da 
OAB, nós temos o papel de defender os direitos, a Cons-
tituição, o estado democrático e a justiça social. Minha 
proposta é que a OAB possa olhar para si, resolvendo 
essa ausência de representatividade. Eu não estou 
questionando se conselheiros são racistas individual-
mente. Não são. É uma questão institucional presente 
em vários segmentos do País. Temos 81 conselheiros 
federais na OAB, três por estado e três no Distrito Fede-
ral, e sou o único autodeclarado negro. Portanto, ocupo 
um lugar de fala e quero que a instituição seja exemplo 
para demais segmentos.
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Advogado cearense propôs à OAB 
nacional que adote cota de 30% 
das vagas para negros e negras

André Costa

Sem cuidar 
da queStão 
racial não há 
democracia

Embora constituído por uma população de maioria 
negra (pretos e pardos), 54% segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está 
longe de reproduzir algo próximo ao índice quando tra-
ta-se de ocupação dos espaços de poder e relevância so-
cial por negros. No caso da Câmara Federal, por exem-
plo, eles são apenas 24% dos deputados eleitos em 2018.

Observando a desigualdade institucional instalada 
em diversos segmentos e movido pelos recentes acon-
tecimentos que provocaram onda de protestos antir-
rascistas pelo mundo, André Costa, único conselheiro 
federal em atividade autodeclarado negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e presidente do Instituto Cea-
rense de Direito Eleitoral (Icede) decidiu agir.

Costa encaminhou à OAB nacional uma proposição de 
ação afirmativa, na modalidade de cota racial, que visa 
o preenchimento dos cargos de diretorias e de todos os 
seus membros por advogados negros, no percentual de 
30% das vagas, pelo período de dez mandatos (30 anos) 
com possibilidade de renovação por igual período. Se-
gundo o advogado, a intenção é fazer uma crítica que 
aglutina, pelo reconhecimento de que a OAB tem partici-
pação na luta por igualdade.

O POVO - A OAB briga historicamente por políticas 
afirmativas, como no caso das cotas no ensino 
superior brasileiro, mas nunca antes havia 
feito essa discussão interna. O que despertou a 
percepção da necessidade de olhar para si?

André Costa - A história da OAB se confunde com a 
história dos direitos humanos. É marcada pela defesa 
de políticas desses direitos e contra o abuso do poder 
do Estado. Dentro das finalidades institucionais da 
OAB, nós temos o papel de defender os direitos, a Cons-
tituição, o estado democrático e a justiça social. Minha 
proposta é que a OAB possa olhar para si, resolvendo 
essa ausência de representatividade. Eu não estou 
questionando se conselheiros são racistas individual-
mente. Não são. É uma questão institucional presente 
em vários segmentos do País. Temos 81 conselheiros 
federais na OAB, três por estado e três no Distrito Fede-
ral, e sou o único autodeclarado negro. Portanto, ocupo 
um lugar de fala e quero que a instituição seja exemplo 
para demais segmentos.
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22 aguanambi 282 www.OpOvO.COm.br
Domingo

FOrtAlEzA - CEArÁ - 12 dE jUlhO dE 2020

EdIÇÃO: guálter geOrge  |  GUAltEr.GEOrGE@OPOVOdIGItAl.COM 

Advogado cearense propôs à OAB 
nacional que adote cota de 30% 
das vagas para negros e negras

Portal Geledés 
“No debate” (24/08/2020)

Clique e acesse 
a matéria completa. 

André Costa

Sem cuidar 
da queStão 
racial não há 
democracia

Embora constituído por uma população de maioria 
negra (pretos e pardos), 54% segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está 
longe de reproduzir algo próximo ao índice quando tra-
ta-se de ocupação dos espaços de poder e relevância so-
cial por negros. No caso da Câmara Federal, por exem-
plo, eles são apenas 24% dos deputados eleitos em 2018.

Observando a desigualdade institucional instalada 
em diversos segmentos e movido pelos recentes acon-
tecimentos que provocaram onda de protestos antir-
rascistas pelo mundo, André Costa, único conselheiro 
federal em atividade autodeclarado negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e presidente do Instituto Cea-
rense de Direito Eleitoral (Icede) decidiu agir.

Costa encaminhou à OAB nacional uma proposição de 
ação afirmativa, na modalidade de cota racial, que visa 
o preenchimento dos cargos de diretorias e de todos os 
seus membros por advogados negros, no percentual de 
30% das vagas, pelo período de dez mandatos (30 anos) 
com possibilidade de renovação por igual período. Se-
gundo o advogado, a intenção é fazer uma crítica que 
aglutina, pelo reconhecimento de que a OAB tem partici-
pação na luta por igualdade.

O POVO - A OAB briga historicamente por políticas 
afirmativas, como no caso das cotas no ensino 
superior brasileiro, mas nunca antes havia 
feito essa discussão interna. O que despertou a 
percepção da necessidade de olhar para si?

André Costa - A história da OAB se confunde com a 
história dos direitos humanos. É marcada pela defesa 
de políticas desses direitos e contra o abuso do poder 
do Estado. Dentro das finalidades institucionais da 
OAB, nós temos o papel de defender os direitos, a Cons-
tituição, o estado democrático e a justiça social. Minha 
proposta é que a OAB possa olhar para si, resolvendo 
essa ausência de representatividade. Eu não estou 
questionando se conselheiros são racistas individual-
mente. Não são. É uma questão institucional presente 
em vários segmentos do País. Temos 81 conselheiros 
federais na OAB, três por estado e três no Distrito Fede-
ral, e sou o único autodeclarado negro. Portanto, ocupo 
um lugar de fala e quero que a instituição seja exemplo 
para demais segmentos.
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Advogado cearense propôs à OAB 
nacional que adote cota de 30% 
das vagas para negros e negras

André Costa

Sem cuidar 
da queStão 
racial não há 
democracia

Embora constituído por uma população de maioria 
negra (pretos e pardos), 54% segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está 
longe de reproduzir algo próximo ao índice quando tra-
ta-se de ocupação dos espaços de poder e relevância so-
cial por negros. No caso da Câmara Federal, por exem-
plo, eles são apenas 24% dos deputados eleitos em 2018.

Observando a desigualdade institucional instalada 
em diversos segmentos e movido pelos recentes acon-
tecimentos que provocaram onda de protestos antir-
rascistas pelo mundo, André Costa, único conselheiro 
federal em atividade autodeclarado negro da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e presidente do Instituto Cea-
rense de Direito Eleitoral (Icede) decidiu agir.

Costa encaminhou à OAB nacional uma proposição de 
ação afirmativa, na modalidade de cota racial, que visa 
o preenchimento dos cargos de diretorias e de todos os 
seus membros por advogados negros, no percentual de 
30% das vagas, pelo período de dez mandatos (30 anos) 
com possibilidade de renovação por igual período. Se-
gundo o advogado, a intenção é fazer uma crítica que 
aglutina, pelo reconhecimento de que a OAB tem partici-
pação na luta por igualdade.

O POVO - A OAB briga historicamente por políticas 
afirmativas, como no caso das cotas no ensino 
superior brasileiro, mas nunca antes havia 
feito essa discussão interna. O que despertou a 
percepção da necessidade de olhar para si?

André Costa - A história da OAB se confunde com a 
história dos direitos humanos. É marcada pela defesa 
de políticas desses direitos e contra o abuso do poder 
do Estado. Dentro das finalidades institucionais da 
OAB, nós temos o papel de defender os direitos, a Cons-
tituição, o estado democrático e a justiça social. Minha 
proposta é que a OAB possa olhar para si, resolvendo 
essa ausência de representatividade. Eu não estou 
questionando se conselheiros são racistas individual-
mente. Não são. É uma questão institucional presente 
em vários segmentos do País. Temos 81 conselheiros 
federais na OAB, três por estado e três no Distrito Fede-
ral, e sou o único autodeclarado negro. Portanto, ocupo 
um lugar de fala e quero que a instituição seja exemplo 
para demais segmentos.
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Clique e acesse 
a matéria completa. 

Com proposta de André 
Costa, a OAB Nacional 
aprovou a instituição 
do Prêmio Luiz Gama, o 
qual será concedido a 02 
(duas) personalidades e 
01 (uma) instituição ou 
entidade que se desta-
quem em suas atuações 
e atividades na defesa e 
na promoção da igual-
dade, da justiça social e 
da dignidade da pessoa 
humana e no combate 
ao racismo e às desi-
gualdades raciais, so-
ciais e regionais. 

Jornal O Globo – coluna “Lauro Jardim” (17/08/2020).

OAB ANTIRRACISTA

Jornal O Povo – coluna “Clóvis Holanda” (08/08/2020)

Site JOTA.info (19/08/2020).
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reconhecimento

Prêmio Luiz Gama: 
uma proposta à OAB

depois de defender cota racial 
para o preenchimento dos 
cargos no Conselho Federal da 
OAb, André Costa, advogado e 
conselheiro federal da entidade 
pelo Ceará, propõe a instituição 
do prêmio Luiz gama.

a comenda, a ser conferida 
pela Ordem, vai reconhecer 
o trabalho de duas 
personalidades da advocacia 
(um homem e uma mulher) 
e de uma instituição que se 
destaque por suas atuações 
na defesa e na promoção da 
igualdade, da justiça social e da 
dignidade humana, no combate 
ao racismo e às desigualdades 
raciais, sociais e regionais.

o reconhecimento será 
concedido uma vez a cada 
gestão (trienal) e a entrega 
será realizada na Conferência 
nacional da Advocacia 
brasileira. Os agraciados 
serão escolhidos pela 
diretoria do Conselho Federal 
e o prêmio será constituído de 
diploma e insígnia.

andré costa acredita 
que sua proposta será 
aprovada brevemente e que 
os primeiros homenageados 

receberão o prêmio Luiz gama 
já na próxima Conferência 
nacional da Advocacia 
brasileira, prevista para abril 
de 2021.

sobre o personagem histórico 
Luiz gama, que nomina o 
prêmio, nasceu livre, na cidade 
de Salvador, em 1830, mas 
aos dez anos foi vendido como 
escravo pelo próprio pai. A 
partir dos 17 anos aprendeu 
a ler e a escrever. Após 
conquistar a liberdade, tornou-
se escritor, poeta, jornalista, 
advogado, ativista abolicionista 
e republicano.

antiescravista, dedicou sua 
vida a libertar os escravizados 
negros, chegando a conseguir 
a libertação de mais de 500 
pessoas até a sua morte, em 
1882.

acho válido enfatizar que, 
embora a questão racial esteja 
em evidência no debate público 
mundial atualmente, a atuação 
de André nesta área percorre 
toda a sua carreira, desde a 
universidade, o que retira da 
proposta qualquer caráter de 
oportunismo momentâneo.
bravo!

e tem mais...
conselheiro nacional 
de Juventude do brasil, 
pré-candidato a vereador 
Carmelo neto cumpriu 
agenda em brasília com o 
secretário de previdência e 
Trabalho, bruno bianco Leal, 
no ministério da Economia. 
Em pauta: o Renda brasil.

também no campo 
da política, advogado 



LiteraturaTop3/
Aos 15 anos, Kambili tem 
uma criação controlada 
unicamente pelo seu pai, 
Eugene, um industrial 
milionário da nigéria, vive 
a partir dos preceitos 
de uma religião católica 
extremista. O uso de 
calça jeans, a amizade 
com os “pagãos” e até a 
cantoria nas missas são 
ações consideradas como 
pecados que não permitem 
a entrada das pessoas 
ao Céu. A partir de uma 
visão inocente, a menina 
mostra sentimentos que 
transitam entre o medo e 
a admiração em relação 
à figura paterna. O livro 
trata de diversos temas, 
como colonização, abusos 
familiares e intolerância 
religiosa.

hibisco roxo, 
ChimAmAndA 
ngOZi AdiChiE

Onde encontrar o amor 
que sempre parece faltar 
entre os humanos? para 
preencher esse vazio, 
o pescador Crisóstomo 
sai à procura de um filho 
que, em seus 40 anos 
de vida, nunca teve. no 
caminho, encontra Camilo, 
um pré-adolescente 
órfão, que também se 
sente solitário. Juntos, 
constroem um laço. mas o 
trabalhador ainda enfrenta 
uma carência porque 
não tem uma mulher. 
neste momento, conhece 
isaura para constituírem 
uma família. Entre os 
diversos personagens que 
continuam aparecendo, 
é possível perceber que 
a busca pelo amor é uma 
trajetória universal.

o filho de  
mil homens,  
vALTER  
hUgO mãE

carta ao pai, 
FRAnZ KAFKA

1 2

Franz Kafka era o filho 
mais velho de uma família 
de classe média na 
República Tcheca. durante 
o crescimento e até em 
sua vida adulta, mantinha 
uma relação conturbada 
com o patriarca, hermann, 
um comerciante judeu. 
Seus sentimentos que 
perpassam a figura paterna 
estão expostos em “Carta 
ao pai”. O texto, escrito 
após o homem reprovar 
o anúncio de noivado do 
filho com Julie Wohryzek, 
nunca chegou a ser 
enviado ao destinatário. 
Com uma narrativa ágil, 
expõe mágoas por meio 
de palavras. “Rei”, “deus” 
e “tirano” são algumas 
das características que ele 
utiliza para classificar o pai.
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andré costa: prêmio para ações anti-
racistas e contra a desigualdade

Inspiração 
medalhista olímpico Cesar 

Cielo na foto com filho 
Thomas em campanha para 
a marca infantil Alakazoo, 

uma das bandeiras da 
Lunelli. grupo conta com 16 
fábricas, incluindo centros 

de produção em maracanaú 
(CE). A escolha pelo atleta 

se deu em virtude dos 
projetos sociais implantados 

pelo instituto Cesar Cielo, 
transformando a vida de 

milhares de crianças e suas 
famílias pelo brasil.

Fernando Férrer 
apresenta sua 
pré-candidatura 
a prefeito de 
Fortaleza pelo 
mdb. Também 
no jogo eleitoral 
ingressa o 
requisitado 

Dia Dos Pais

governador Camilo Santana (pT) abre brecha 
domingo, na intensa agenda, para receber, 
na intimidade, o carinho dos filhos Luíza e 
pedro. A foto, do álbum da família, ilustra 
a homenagem da coluna a todos os pais 
leitores de O pOvO. Ser pai é estar presente. 
Sigamos nesta gratificante missão.

celebrar
dane holanda 
chegou 
aos 50 na 
quinta-feira 
cercada pelas 
homenagens 
dos muitos 
amigos que 
conquistou 
na vida. nova 
década inicia 
com uma 
convicção: 
“a felicidade 
plena vem 
do alto”, 
define ela.

amanhã no vida&arte

neste domingo, coluna traz as fotos do enlace 
civil do empresário Rafael Fujita com a 
arquiteta Carine Figueiredo. União chega num 
momento em que ele parte para mais um ramo 
de atuação, a gastronomia e entretenimento, 
mediante sociedade no Coco bambu iguatemi. 
Amanhã no O pOvO.

distribuidora d’origem 
celebra 20 anos de mercado 
levando bebidas a restaurantes, 
supermercados e eventos. 
detém, no Ceará, exclusividade 
com as vinícolas internacionais 
Cremaschi, Tabali, Santa Rita e 
doña paula.

brava Wine com seleção 
especial de rótulos para o 
domingo dos pais.

fazendo sucesso no 
Camarada Camarão (Riomar 
Fortaleza) a moqueca 
dona Flor, novo prato 
da casa. São cubos de 
sirigado com banana da 
terra, pimenta dedo de moça, 
tomate, cebola, alho, pimentão, 
leite de coco e um leve toque 
de dendê, assinada pelo chef 
François Schmitt. boa pedida.

de volta ao Tilápia 
Restaurante o chef valdir. 
divide agora a cozinha com 
chef Liduíno. Clientes antigos 
comemoram.

cabeleireiro 
naugusto Freire, 
pré-candidato 
a vereador pelo 
pSdb.

confirmados para a 
Janelas CasaCor, edição 
semipresencial da 
mostra de arquitetura e 
decoração:brenda Rolim, 
Clariane Aguiar, Érico 
monteiro, maria José Lopes, 
André monte, marçal barros. 
Em novembro, na beira mar.
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Luiz gama, que nomina o 
prêmio, nasceu livre, na cidade 
de Salvador, em 1830, mas 
aos dez anos foi vendido como 
escravo pelo próprio pai. A 
partir dos 17 anos aprendeu 
a ler e a escrever. Após 
conquistar a liberdade, tornou-
se escritor, poeta, jornalista, 
advogado, ativista abolicionista 
e republicano.

antiescravista, dedicou sua 
vida a libertar os escravizados 
negros, chegando a conseguir 
a libertação de mais de 500 
pessoas até a sua morte, em 
1882.

acho válido enfatizar que, 
embora a questão racial esteja 
em evidência no debate público 
mundial atualmente, a atuação 
de André nesta área percorre 
toda a sua carreira, desde a 
universidade, o que retira da 
proposta qualquer caráter de 
oportunismo momentâneo.
bravo!

e tem mais...
conselheiro nacional 
de Juventude do brasil, 
pré-candidato a vereador 
Carmelo neto cumpriu 
agenda em brasília com o 
secretário de previdência e 
Trabalho, bruno bianco Leal, 
no ministério da Economia. 
Em pauta: o Renda brasil.

também no campo 
da política, advogado 
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Aos 15 anos, Kambili tem 
uma criação controlada 
unicamente pelo seu pai, 
Eugene, um industrial 
milionário da nigéria, vive 
a partir dos preceitos 
de uma religião católica 
extremista. O uso de 
calça jeans, a amizade 
com os “pagãos” e até a 
cantoria nas missas são 
ações consideradas como 
pecados que não permitem 
a entrada das pessoas 
ao Céu. A partir de uma 
visão inocente, a menina 
mostra sentimentos que 
transitam entre o medo e 
a admiração em relação 
à figura paterna. O livro 
trata de diversos temas, 
como colonização, abusos 
familiares e intolerância 
religiosa.

hibisco roxo, 
ChimAmAndA 
ngOZi AdiChiE

Onde encontrar o amor 
que sempre parece faltar 
entre os humanos? para 
preencher esse vazio, 
o pescador Crisóstomo 
sai à procura de um filho 
que, em seus 40 anos 
de vida, nunca teve. no 
caminho, encontra Camilo, 
um pré-adolescente 
órfão, que também se 
sente solitário. Juntos, 
constroem um laço. mas o 
trabalhador ainda enfrenta 
uma carência porque 
não tem uma mulher. 
neste momento, conhece 
isaura para constituírem 
uma família. Entre os 
diversos personagens que 
continuam aparecendo, 
é possível perceber que 
a busca pelo amor é uma 
trajetória universal.

o filho de  
mil homens,  
vALTER  
hUgO mãE

carta ao pai, 
FRAnZ KAFKA

1 2

Franz Kafka era o filho 
mais velho de uma família 
de classe média na 
República Tcheca. durante 
o crescimento e até em 
sua vida adulta, mantinha 
uma relação conturbada 
com o patriarca, hermann, 
um comerciante judeu. 
Seus sentimentos que 
perpassam a figura paterna 
estão expostos em “Carta 
ao pai”. O texto, escrito 
após o homem reprovar 
o anúncio de noivado do 
filho com Julie Wohryzek, 
nunca chegou a ser 
enviado ao destinatário. 
Com uma narrativa ágil, 
expõe mágoas por meio 
de palavras. “Rei”, “deus” 
e “tirano” são algumas 
das características que ele 
utiliza para classificar o pai.

divULgAçãO
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andré costa: prêmio para ações anti-
racistas e contra a desigualdade

Inspiração 
medalhista olímpico Cesar 

Cielo na foto com filho 
Thomas em campanha para 
a marca infantil Alakazoo, 

uma das bandeiras da 
Lunelli. grupo conta com 16 
fábricas, incluindo centros 

de produção em maracanaú 
(CE). A escolha pelo atleta 

se deu em virtude dos 
projetos sociais implantados 

pelo instituto Cesar Cielo, 
transformando a vida de 

milhares de crianças e suas 
famílias pelo brasil.

Fernando Férrer 
apresenta sua 
pré-candidatura 
a prefeito de 
Fortaleza pelo 
mdb. Também 
no jogo eleitoral 
ingressa o 
requisitado 

Dia Dos Pais

governador Camilo Santana (pT) abre brecha 
domingo, na intensa agenda, para receber, 
na intimidade, o carinho dos filhos Luíza e 
pedro. A foto, do álbum da família, ilustra 
a homenagem da coluna a todos os pais 
leitores de O pOvO. Ser pai é estar presente. 
Sigamos nesta gratificante missão.

celebrar
dane holanda 
chegou 
aos 50 na 
quinta-feira 
cercada pelas 
homenagens 
dos muitos 
amigos que 
conquistou 
na vida. nova 
década inicia 
com uma 
convicção: 
“a felicidade 
plena vem 
do alto”, 
define ela.

amanhã no vida&arte

neste domingo, coluna traz as fotos do enlace 
civil do empresário Rafael Fujita com a 
arquiteta Carine Figueiredo. União chega num 
momento em que ele parte para mais um ramo 
de atuação, a gastronomia e entretenimento, 
mediante sociedade no Coco bambu iguatemi. 
Amanhã no O pOvO.

distribuidora d’origem 
celebra 20 anos de mercado 
levando bebidas a restaurantes, 
supermercados e eventos. 
detém, no Ceará, exclusividade 
com as vinícolas internacionais 
Cremaschi, Tabali, Santa Rita e 
doña paula.

brava Wine com seleção 
especial de rótulos para o 
domingo dos pais.

fazendo sucesso no 
Camarada Camarão (Riomar 
Fortaleza) a moqueca 
dona Flor, novo prato 
da casa. São cubos de 
sirigado com banana da 
terra, pimenta dedo de moça, 
tomate, cebola, alho, pimentão, 
leite de coco e um leve toque 
de dendê, assinada pelo chef 
François Schmitt. boa pedida.

de volta ao Tilápia 
Restaurante o chef valdir. 
divide agora a cozinha com 
chef Liduíno. Clientes antigos 
comemoram.

cabeleireiro 
naugusto Freire, 
pré-candidato 
a vereador pelo 
pSdb.

confirmados para a 
Janelas CasaCor, edição 
semipresencial da 
mostra de arquitetura e 
decoração:brenda Rolim, 
Clariane Aguiar, Érico 
monteiro, maria José Lopes, 
André monte, marçal barros. 
Em novembro, na beira mar.
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Em dezembro de 2020, André Costa foi 
designado para compor uma Comis-
são de Juristas da Câmara dos Depu-
tados. O comitê é  destinado a avaliar 
e propor estratégias normativas com 
vistas ao aperfeiçoamento da legisla-
ção de combate ao racismo estrutural 
e institucional no país”, compostas por 
renomados(as) profissionais da Ma-
gistratura, do Ministério Público, da 
Advocacia e da sociedade civil organi-
zada, presidida pelo Ministro Benedi-
to Gonçalves, do Superior Tribunal de 
Justiça.

Reunião Técnica virtual de instalação 
da Comissão de Juristas da Câmara 
dos Deputados. No Dia Nacional de 
Combate à Intolerância Religiosa, An-
dré Costa propôs estratégias normati-
vas com vistas ao aperfeiçoamento da 
legislação de combate ao racismo es-
trutural e institucional no país.

Clique e acesse 
a matéria completa. 

“
“

Reconhecimento
“Em dezembro de 2020, o Conselho Fe-
deral da OAB aprovou duas iniciativas 
importantes para as próximas eleições 
da entidade: a paridade de gênero e a 
política de cotas raciais de 30% para 
pretos e pardos. As medidas já valem 
para este ano.

Quem assistiu a essa deliberação his-
tórica constatou a diferença no avan-
ço das pautas: para garantir 30% das 
cotas raciais, a votação foi árdua. (...)

Nesta sessão, havia apenas um conse-
lheiro negro — e nenhuma conselheira 
negra! (...)

Tendo a deliberação da OAB como mi-
crocosmo da sociedade, ficou claro que 
a participação de pessoas negras em 
espaços de poder são mais complexas 
e têm maiores resistências do que o 
tema da equidade entre homens e mu-
lheres na advocacia. Desse cenário, ti-
ramos dois pontos importantes.

O primeiro é a potência da fala do 
conselheiro André Costa, único auto-
declarado negro do Conselho Federal 
da OAB. Lugar de fala é fundamental 
para que as decisões sejam tomadas 
pelos protagonistas do movimento 
e prestigiar os excluídos. Temos que 
ouvir, aprender e difundir o letramen-
to racial para que possamos difundir 
o antirracismo em todo o sistema de 
Justiça. Ele só será de fato plural se 
contemplar diversidade racial e de gê-
nero, com equidade na participação.”

(Trechos do artigo “É urgente ene-
grecer o sistema de Justiça”, publi-
cado no jornal Folha de São Paulo, 
em 04/01/2021, de autoria de Cláudia 
P. Luna, presidente da Comissão Mu-
lher Advogada da OAB-SP e integran-
te do Movimento de Juristas Negras  
e  Negros,  Inês   Virginia  P. Soares, 
doutora em Direito e desembargado-
ra no Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região -TRF-3 e Melina Fachin, dou-
tora em Direito, pesquisadora na área 
de direitos humanos e professora da 
UFPR).

Jornal O Povo – coluna 
“Clóvis Holanda” (21/03/2020)

OAB ANTIRRACISTA

VIDA&ARTE
FORTALEZA - CE, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2020 

CLOVISHOLANDA@OPOVO.COM.BR  |  *ESTA COLUNA É PUBLICADA TODOS OS DIAS

CLÓVIS 
HOLANDA

ARTE
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Carlos, João e João Fiúza Filho

Mariana, João Filho, Ana, João 
Fiúza e Juliana Fiúza Valim 
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Presidente da Fundação Edson 
Queiroz, Lenise Queiroz conduz 
a construção, logo no início de 
2021, do Complexo Cultural 
e Artístico idealizado pela 
instituição. Equipamento vai 
abrigar museu, teatro, biblioteca 
de acervos especiais, auditórios 
e salas multifuncionais, 
acolhendo a coleção de obras 
de arte da Fundação, bem como 
exposições locais, nacionais e 
estrangeiras. 

EVIDÊNCIA

Advogado e conselheiro 
federal da OAB, André Costa 
foi designado, pela Câmara 
dos Deputados, como novo 
integrante da Comissão de 
Juristas que avalia e propõe 
estratégias normativas para o 
aperfeiçoamento da legislação 
de combate ao racismo no 
País. Notícia foi dada ao 
cearense pelo colega de 
carreira e renomado escritor 
Silvio Almeida. O colegiado 
em questão, vale ressaltar, 
reúne nomes de evidência da 
Magistratura, do Ministério 
Público, da Advocacia e da 
sociedade civil organizada 
e é presidida pelo ministro 
Benedito Gonçalves, do Superior 
Tribunal de Justiça.

Fotografi a e história: 
um convite ao olhar

Prefeito Roberto Cláudio, Neuma Figueiredo e Silvio Frota 
na tarde do último dia 14, na avenida Beira Mar, abrindo a 
exposição “Ser Humano”. Mostra é uma iniciativa do Museu da 
Fotografia de Fortaleza em parceria com o Instituto CasaCor 
da Cultura e reúne 42 imagens históricas, sendo doze fotos 
dos anos de regime militar no Brasil, entre 1964 e 1985, 
e outras 30 imagens de conflitos na Síria, Iraque e Líbia. 
Visitantes podem percorrer os contêineres-galeria, ali no 
entorno da Iracema do Mucuripe, até 14 de janeiro, de terça a 
domingo, das 16h às 22 horas. Tudo ao aberto, ventilado e sem 
aglomeração. Belo passeio para começar a semana.

Após um tempo longe das 
telas, George Clooney 

ressurge na Sétima Arte 
como diretor e protagonista 

no filme “O Céu da Meia 
Noite”, produção do Netflix. 

É mais uma história 
pós-apocalíptica desta 

temporada, ambientada em 
cenário solitário do Ártico. 

Sobre Clooney, reforça 
o coro dos astros 

hollywoodianos na defesa 
intransigente do uso das 

máscaras de proteção 
contra a Covid-19. “Esse 
pensamento onde todo 

mundo acha que ‘bem, é 
minha liberdade’. Não é 

assim que funciona... Sua 
liberdade é assim: você é 
livre para fumar até que 

seus pulmões fiquem pretos, 
mas você não pode fazer 

isso no ônibus”, disparou ele 
em entrevista ao talk show 
de sucesso Howard Stern 

Show. 
Na foto, o ator, em uma das 
últimas fotos que fez para a 
Nespresso, marca da qual é 
garoto-propaganda há anos.  

LANÇAMENTO

A Diagonal realizou na última semana, em 
parceria com a Housi, o lançamento do Connect 
Beira Mar Power, primeiro empreendimento em 
sistema de moradia por assinatura em Fortaleza. 

Em transmissão pela internet, diretores João 
e Joãozinho Fiuza apresentaram a novidade 
para o mercado. A moradia por assinatura 
consiste em um sistema onde o cliente assina 
um contrato com a data de entrada e saída para 
estar naquele apartamento, precisando, por 
exemplo, apenas de um cartão de crédito para 
realizar o aluguel daquele período de tempo, 
seja um mês ou um ano. 

A novidade exclui toda a burocracia convencional 
que há para alugar um imóvel. O espaço já vem 
mobiliado e decorado para morar, contando até 
mesmo com aparelhos eletrodomésticos e, no 
caso da Housi, com uma estrutura totalmente 
tecnológica e equipamentos de alto padrão. 
Novos tempos. 

O lado vó de Margareth Menezes 

MARGARETH Menezes vive a avó 
Teresa, protagonista da série Casa 
da Vó, na plataforma Wolo
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| CASA DA VÓ | Nova série marca a estreia da plataforma de streaming Wolo, focada na população negra

Margareth Menezes estava 
tranquila em seu canto, quan-
do foi pega por um  convite que 
a faria sair da zona de conforto. 
O desafio para a cantora baiana 
era protagonizar o seriado “A 
Casa da Vó”, dirigido por Licínio 
Januário. Mais que isso, que o 
programa será aquele que inau-
gurará a plataforma de strea-
ming Wolo, que entra em ope-
ração no dia 25 e nasceu com o 
objetivo de colocar em cena e 
fora dela profissionais negros.

Ao Estadão, Margareth re-
vela que foi uma surpresa mui-
to boa ter sido convidada para 
essa sitcom, pois propiciou que 
ela entrasse nesse mundo da 
dramaturgia e ainda pudesse 
dividir cena com jovens talen-
tos, em sua quase totalidade, 
negros. “Achei muito legal por-

que não temos isso de mostrar 
a dinâmica da família afro-bra-
sileira, de maneira bem colo-
cada, com todas as coisas que 
fazem parte desse contexto de 
vida”, afirmou a cantora-atriz, 
que interpreta Teresa, uma ex-
funcionária pública, que agora 
tem um salão de cabeleireiro. 
Ela explica que o enredo do 
programa traz essa família, 
que tem um padrão de vida es-
tável, mostrando o dia a dia de 
todos os integrantes com muito 
bom humor. Na trama, a per-
sonagem central, a avó Teresa, 
é uma mulher casada, que já 
tem uma profissão legal e que 
passa para seus netos suas 
conquistas, dando força para 
que consigam uma colocação 
coerente com as capacidades 
profissionais de cada um. “Ao 

mesmo tempo”, conta Marga-
reth, “é uma comédia maluca, 
porque um neto era da Bahia, 
outro do Rio, outro de São Pau-
lo, então essa galera, quando se 
encontra nessa casa, é um Deus 
do céu”, diverte-se.

A baiana destaca os cuidados 
que foram tomados com todos 
durante as gravações por cau-
sa da pandemia. “A gente fazia 
o teste de Covid toda segunda-
feira, ensaiava com a máscara 
e, na hora de gravar, vinha uma 
pessoa da produção recolhen-
do nossas máscaras, que eram 
devolvidas no final - e também 
usamos álcool em gel. Foi um 
cuidado rigoroso, mas valeu a 
pena, não tivemos um caso de 
Covid no elenco”. Estavam com 
ela em cena Dum Ice, Johnny 
Kleiin, Jessica Cores, Dj Pelé, Sol 

Menezzes, Kiara Felippe, Jacy 
Lima, Cadu Libonati, Diego Bec-
ker e o rapper Rincon Sapiência.

“Um movimento heroico”, 
define Margareth sobre como 
foi a saga para o ator e dire-
tor Licínio Januário e Leandro 
Lemos, da área de tecnologia, 
conseguirem lançar a Wolo. 
Ela constata que foi “flagrante 
a falta de interesse nas coisas 
que trazem o conteúdo afro por 
parte das marcas”. Indignada, 
ela afirma ainda que foi muito 
complicado para os responsá-
veis conseguirem colocar no ar 
uma plataforma dessas. “Não é 
possível que um projeto novo, 
de qualidade, que trata os mais 
variados assuntos de forma in-
teligente, não encontre empre-
sas que queiram patrocinar.” 
(Agencia Estado)

E TEM MAIS...
Empresário do 
entretenimento Pedro 
Coelho Neto faz coro ao 
projeto de lei, de autoria 
do deputado Felipe 
Carreras, para recuperar 
o setor de eventos 
paralisado em função da 
pandemia.

Rodrigo Viriato ensina, 
no Instagram, como fazer 
o simples e delicioso 
“Pain Perdu”, dando um 
toque gourmet àqueles 
panetones mais simples.

Artista visual Carlus Campos, 
ilustrador do O POVO, 
presenteou a jornalista e 
editora do Vida&Arte Cinthia 
Medeiros com belo portrait, 
marcando a mudança dela de 
área para outros voos dentro 
do grupo de comunicação.

Suzane Farias foi 
conferir a exposição 
“Cangaceirinhos”, do 
artista Dias Brasil, que 
decora as paredes do 
Amelie Restô.

Colegas de missão da CDL 
na Alemanha, anos atrás, 
se reuniram para o brinde 
anual da turma. Thiago 
Façanha, Cabral Neto, 
Márcio Canamary, Strauss 
Nasar e João Paulo 
Saraiva presentes.

Hoje é dia de ligar para 
felicitar a jornalista e 
empresária da moda Carla 
Matos Borges; estilista 
Alysson Aragão; designer 
de joias Suzane Farias, 
multiempresário José 
Carlos Pontes. 

SAÚDE!

NATAL PELA CIDADE
A tradicional Noite 
de Luz, celebrada 
pelo padre Eugênio 
Paccelli, ganha 
novo formato. Não 
podendo ser a missa 
para milhares de 
fiéis na quadra do 
Colégio Santo Inácio, 
sacerdote conduzirá 
um Auto de Natal, 
com atores da Blitz 
Intervenções, voz de 
Paulo Benevides e 
transmissão pela TV 
Diário a partir das 18 
horas. Na sequência, 
Padre Eugênio segue 
em veículo aberto, 
junto com presépio 
humano, levando a 
benção da noite a seis 
pontos da Capital.
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OAB ENFRENTA A PANDEMIA

André Costa foi favorável à OAB Nacional 
ingressar com uma Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF), 
no STF, requerendo medida cautelar para 
permitir, excepcionalmente, a aquisição e 
fornecimento de vacinas contra a covid-19, 
bem como determinar que os recursos do 
Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (FUST) e os fundos pro-
venientes da Operação Lava Jato sejam 
destinados ao plano nacional de imuniza-
ção contra o coronavírus.

Marcando presença no maior evento ju-
rídico neste formato do mundo, André 
Costa participou do I Congresso Digital 
Covid-19 da OAB Nacional palestrando 
em dois painéis sobre: “Democracia e 
Eleições Municipais em Tempos de Pan-
demia” e a “Reserva de recursos do Fun-
do Eleitoral para viabilizar as campanhas 
de candidatos negros e negras”.

Clique e acesse 
a matéria completa. 

Durante sessão do Conselho Pleno da OAB 
Nacional, em março de 2019, André Costa 
votou pela aprovação da proposta de levar 
ao Supremo Tribunal Federal e à Procu-
radoria-Geral da República, um pedido de 
investigação sobre as responsabilidades 
do Presidente da República, do Ministro da 
Saúde e de toda e qualquer autoridade pú-
blica, acerca de ações e omissões no com-
bate à pandemia de covid-19.
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OAB ENFRENTA A PANDEMIA

A OAB Nacional ajuizou, em março de 
2021, no Superior Tribunal Federal, uma 
ação com pedido de medida cautelar para 
obrigar o Governo Federal a comprar va-
cinas contra a Covid-19 suficientes para 
garantir a imunização em massa da po-
pulação brasileira e em caráter de urgên-
cia. O Conselheiro Federal, André Costa, 
reafirma o trabalho da OAB em defender 
a sociedade e apoia a iniciativa de buscar 
vacinas para toda a população.

A OAB tem atuado intensamente des-
de o início da pandemia para garantir 
que todos os brasileiros e brasileiras 
tenham acesso à saúde e à preservação 
da vida. Assim, diversas ações foram 
encaminhadas ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e as outras instâncias para 
assegurar o cumprimento do preceito 
constitucional e para contribuir no en-
frentamento à covid-19.

Em novembro de 2020, durante sessão do 
Conselho Pleno da OAB Nacional, André 
Costa votou a favor da proposta para en-
caminhamento de ofício ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) solicitando mudanças nas 
normativas que regulam o plenário virtual 
e as sessões virtuais dos tribunais brasilei-
ros para garantir a possibilidade de susten-
tação oral em tempo real para a advocacia 
nos julgamentos remotos.

Com voto favorável de André Costa, a 
OAB Nacional deliberou apoio na ins-
talação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) no Congresso Nacional 
com o objetivo de investigar ações e 
omissões de todos os entes federados 
brasileiros no enfrentamento da pande-
mia; a elaboração de um requerimento 
pedindo explicações ao Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e à Justiça Fede-
ral no Paraná (JFPR) acerca da notícia 
de que advogados tiveram o sigilo de 
conversas com clientes quebrado pela 
Operação Lava Jato; a proposição de 
um anteprojeto de lei que altera parte 
da legislação processual penal a fim de 
conferir a garantia de maior amplitude 
ao direito de defesa e às prerrogativas 
da advocacia.

Nota de solidariedade 
às vítimas da Covid-19
Diante do cenário de mais de 627 mil mortes no Brasil 
em decorrência da Covid-19, registro a minha profun-
da solidariedade aos brasileiros e brasileiras que foram 
contaminados (as) com a doença, sobretudo às famílias 
e amigos (as) dos advogados e das advogadas que perde-
ram suas vidas. Nesse momento de crise sanitária e de 

crise econômica, nossa atuação cotidiana na OAB tem como 
referencial o apoio às medidas que visam mitigar os efeitos 
da pandemia no exercício profissional da advocacia, como 
também para toda a sociedade brasileira. 
Aos profissionais de saúde, às instituições da sociedade 
civil, à imprensa e aos governos que lutam contra o ne-
gacionismo e incansavelmente pelo salvamento das vidas 
atingidas pelo coronavírus, destaco todo o meu reconhe-
cimento e gratidão. Com fé, ciência, união e solidarieda-
de, iremos superar esses tempos dif íceis.

Em reunião virtual do Pleno do Conselho 
Federal da OAB, André Costa foi favorável 
à autorização para que a diretoria da OAB 
Nacional passe a realizar estudos acerca da 
aquisição de doses de vacinas contra a Co-
vid-19, de modo a viabilizar a imunização da 
advocacia somente após o término da vaci-
nação do grupo prioritário previsto no Plano 
Nacional de Imunização e dentro das normas 
legais estabelecidas na Lei 14.125/21.

Clique e acesse 
a matéria completa. 

Clique e acesse 
a matéria completa. 
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Ainda em julho, André Costa visitou a atual 
sede da OAB Cariri Oriental e participou de 
reunião com os dirigentes da Entidade. A 
pauta principal foi o respeito aos direitos da 
advocacia e o acesso à Justiça nas Comar-
cas abrangidas pela Subseção, notadamente 
a respeito das dificuldades enfrentadas pe-
los(as) advogados(as) que atuam nas Comar-
cas de Mauriti e de Milagres. Na ocasião, foi 
enviado um ofício à Presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará solicitando a 
construção de um Fórum da Justiça Estadual 
na Comarca de Milagres. Em seguida, André 
acompanhou a comitiva da OAB-CE em visi-
ta à futura sede da OAB Cariri Oriental que 
será inaugurada até o final de agosto.

Dando continuidade ao Projeto “OAB + In-
terior”, no mês de julho, André Costa parti-
cipou da inauguração da Sala de Audiência 
Advogado Ismael Lopes de Araújo (in memo-
riam - vítima fatal da covid-19), na sede da 
OAB Iguatu. Na ocasião, conheceu o Posto de 
Atendimento Exclusivo à Advocacia do INSS, 
instalado na sede da Subseção em 2021, re-
sultado da atuação da OAB-CE. Um impor-
tante conquista para o exercício profissional 
da advocacia previdenciarista da região do 
Centro Sul do Ceará.

Iniciando o mês de agosto, em celebração ao 
Mês da Advocacia, o conselheiro federal An-
dré Costa esteve na sede da OAB Crato par-
ticipando do ato de inauguração do estacio-
namento da advocacia. Priorizando o diálogo, 
André também se reuniu com advogados 
e as advogadas da Subseção cratense para 
conversar sobre demandas institucionais e 
defesa das prerrogativas da categoria, espe-
cialmente sobre o acesso à Justiça.

Marcando presença no “I Encontro da jovem 
advocacia do interior do Ceará”, promovido 
pelas Subseções da OAB e da ESA de Canindé, 
Crato, Iguatu, Inhamuns, Juazeiro do Norte e 
Sertões de Crateús, em parceria com a ESA-
-CE, André Costa palestrou sobre o tema “O 
papel da jovem advocacia na concretização 
das finalidades da OAB”.

OAB + INTERIOR

Cariri Oriental

Iguatu Crato
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Em 05 de julho passado, na sede da OAB de 
Juazeiro, o conselheiro federal prestigiou a 
solenidade de entrega da carteira ao advoga-
do Joaquim Edvam Pires (86 anos). Diversos 
dirigentes e representantes do Sistema OAB 
compareceram ao ato, dentre eles, os presi-
dentes Erinaldo Dantas (OAB-CE) e Vavá Le-
mos (presidente da OAB Juazeiro). O ato foi 
marcado por muita emoção pelo simbolismo 
do acontecimento.

André Costa prestigiou o ato de inauguração 
da Sala da Advocacia na Cadeia Pública de 
Juazeiro do Norte, espaço estruturado para 
atender à advocacia da região do Cariri. Ao 
lado de Erinaldo Dantas, presidente da OAB-
-CE, e João Filho, vice-presidente da OAB 
Juazeiro, o conselheiro federal destacou o 

Em homenagem ao colega Erivan Cruz, foi 
inaugurada a Sala da Advocacia na sede da 
OAB Juazeiro do Norte. Contando com a pre-
sença do conselheiro federal pela OAB Cea-
rá, André Costa, do conselheiro estadual da 
OAB-CE, Luciano Daniel, e do presidente da 
ESA Juazeiro Norte, Filipe Santana, a estrutu-
ra é fruto do trabalho desenvolvido pela ges-
tão da Ordem na região e passa a representar 
mais uma conquista no Mês da Advocacia. 

Dando continuidade às inaugurações na 
sede da Subseção de Juazeiro do Norte, 
André Costa prestigiou a entrega da Sala 
de Estudos em homenagem ao advogado 

OAB + INTERIOR

reconhecido trabalho da atual gestão da Sub-
seção, liderada pelo presidente Vavá Lemos. 
Também fez questão de destacar que a par-
ceria entre a Seccional cearense e a Subseção 
juazeirense vem trazendo diversos benefícios 
aos advogados e às advogadas caririenses.

e poeta, Pedro Bandeira, e da Sala de Re-
uniões em homenagem ao advogado Assis 
Feitosa, profissionais que marcaram a his-
tória da advocacia juazeirense.

Juazeiro do Norte

Convidado a discursar durante solenidade 
de inauguração das novas salas de apoio à 
advocacia, na sede da Subseção da OAB de 
Juazeiro do Norte, o conselheiro André Costa 
evidenciou os avanços estruturais que estão 
sendo entregues aos advogados e advogadas 
em todo o estado, bem como a importância 
do acesso à justiça para todos(as). “Parabe-
nizo a gestão que muito tem realizado em 
defesa das prerrogativas da advocacia e em 
prol da estruturação dos espaços da Ordem 
juazeirense. Hoje entregamos espaços ade-
quados, bonitos e aconchegantes para a ad-
vocacia da região exercer diversas atividades 
profissionais ”, celebrou.

Acompanhando a comitiva estadual no pro-
jeto “OAB + Interior”, o conselheiro federal 
André Costa participou da solenidade de 
inauguração da Sala da Advocacia na Peni-
tenciária Regional do Cariri - PIRC, outro es-
paço de grande utilidade para advocacia da 
região do Cariri. Na foto: Mariana Pedrosa 
(conselheira estadual da OAB-CE), Erinaldo 
Dantas (presidente da OAB-CE), André Cos-
ta (conselheiro federal da OAB) e Vavá Lemos 
(presidente da OAB Juazeiro do Norte).
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Durante a “I Bienal Internacional Paulo Bo-
navides: Por um Direito Constitucional de 
Luta e Resistência”, André Costa presidiu 
a mesa da palestra proferida pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto 
Barroso, que também é ministro presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo 
tema foi “Constitucionalismo democrático 
no século XXI”.

Em abril de 2021, André Costa participou 
da live realizada pela OAB Ceará sobre “As 
regras no Exame de Ordem e a Pandemia”. 
Ofertando dicas e esclarecendo as princi-
pais dúvidas sobre o XXXII Exame de Or-
dem, o evento também contou com as par-
ticipações do secretário-geral do Conselho 
Federal da OAB e Coordenador Nacional 
do Exame de Ordem, Alberto Simonetti; do 
presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas; 
da advogada e idealizadora dos cronogra-
mas para a 1° fase da OAB, Ana Clara Fer-
nandes, e do advogado e professor, Alexan-
dre Teixeira.

Marcando presença no “Webinar Publici-
dade e Propaganda na Advocacia”, promo-
vido pela OAB Ceará, o conselheiro federal 
André Costa debateu debateu a proposta 
do novo provimento que moderniza as re-
gras sobre a publicidade, a propaganda e 
a informação na advocacia, aprovada pelo 
CFOAB, em julho de 2021.

Convidado a palestrar na II Conferência 
Estadual das Mulheres Advogadas, promo-
vida pela OAB Paraná e organizada pela 
Comissão das Mulheres Advogadas, André 
Costa debateu sobre a política de parida-
de de gênero e de cotas raciais no Sistema 
OAB a partir das eleições de 2021. 

Em março de 2021, André Costa participou 
do evento “Cotas raciais e paridade de gê-
nero no sistema OAB”, realizada pela OAB 
do Distrito Federal. O conselheiro federal 
palestro no evento sobre a proposta de sua 
iniciativa aprovada pelo CFOAB em dezem-
bro de 2020 de 30% por 30 anos.

Presente na XV Semana do Direito da Fa-
culdade de Direito da UFC, realizada em 
julho de 2021, de forma virtual, o advogado 
e conselheiro federal contemplou o painel 
sobre “A influência do racismo no orde-
namento jurídico brasileiro e o papel das 
ações afirmativas”.

André Costa palestrou na VIII Conferên-
cia Estadual da Advocacia, promovida 
pela OAB-CE e ESA-CE, de 9 a 13 de agos-
to, de forma virtual. No painel Sobral, 
abordou as propostas de reformas eleito-
rais que tramitam no Congresso Nacio-
nal em face das eleições de 2022.

EVENTOS ONLINE

“Não, não tenho caminho novo. O que te-
nho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi 
(o caminho me ensinou) a caminhar can-
tando, como convém a mim e aos que vão 
comigo. Pois já não vou mais sozinho.” 

(Thiago de Mello, A Vida Verdadeira)
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O advogado André Costa participou da 
Assembleia Geral de criação da ABAM - 
Associação Brasileira da Advocacia Mu-
nicipalista e da eleição de sua primeira 
diretoria constituída pelo Conselho Exe-
cutivo, Conselho Fiscal e Conselho Con-
sultivo. Na ocasião, foi eleito Diretor de 
Relações Institucionais para um manda-
to de 03 anos. A ABAM é o resultado da 
união da advocacia municipalista dos di-
ferentes Estados da federação brasileira 
a fim de defender com altivez e firmeza 
as prerrogativas profissionais e o Estado 
Democrático de Direito.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

André Costa foi empossado na Acade-
mia Brasileira de Direito Eleitoral e Po-
lítico (ABRADEP), em outubro de 2021. 
Com sede em Brasília-DF, a ABRADEP 
tem como propósito fomentar um debate 
plural, transparente e qualificado sobre a 
democracia, promovendo o estudo, a ca-
pacitação e a difusão de temas referentes 
ao direito eleitoral e política. Conheça a 
ABRADEP: www.abradep.org

Celebrando o Mês da Advocacia, em agos-
to de 2021, André Costa esteve presente no 
café da manhã com advogados e advogadas 
do município de Barbalha/CE, promovido 
pela OAB Subseção Juazeiro do Norte.

Ao lado de familiares e amigos, o conselhei-
ro federal da OAB, André Costa, esteve pre-
sente na solenidade de nomeação do Átrio 
Clayton Marinho, na sede da OAB Ceará, 
em frente ao Plenário da Ordem.

13/01/2022

ção do acesso à justiça, tanto no sentido formal como mate-
rial, enquanto preceito constitucional (“a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” – 
art. 5º, XXXV), e como princípio e regras que devem incidir 
em todo e qualquer litígio ou processo.
    O primeiro é a decisão do Conselho Nacional de Justiça de 
recomendar aos órgãos do Poder Judiciário: 1) a observân-
cia dos tratados e convenções internacionais de direitos hu-
manos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), 
bem como a necessidade de controle de convencionalidade 
das leis internas; e 2) a priorização do julgamento dos pro
cessos em tramitação relativos à reparação material e ima-
terial das vítimas de violações a direitos humanos determi-
nadas pela Corte IDH em condenações envolvendo o Estado 
brasileiro e que estejam pendentes de cumprimento integral
(Recomendação nº 123, de 07/01/2022).
    O segundo é a publicação do Decreto nº 10.932, de 
10/01/2022, que promulga a Convenção Interamericana 
contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correla-
tas de Intolerância, firmado pela República Federativa do 
Brasil, na 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Or-
ganização dos Estados Americanos, na Guatemala, em 
05/06/2013.
    Aprendi com Ariano Suassuna que “se otimistas são tolos,
já pessimistas, não deixam de ser chatos. Bom mesmo é ser 
realista esperançoso.” Minha esperança é que essas duas 
boas novas promovam inovações nos órgãos do Sistema de 
Justiça e influenciem na boa aplicação das leis e no aperfei-
çoamento das instituições jurídicas.

gíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... Que tris-
tes os caminhos, se não fora A presença distante das es-
trelas!” Gosto de pensar que o que é difícil demais de 
fazer ou de acontecer é apenas uma realidade que ainda 
não chegou, mas que pode ser construída e conquistada. 
Assim é a caminhada da humanidade como também a 
luta pela afirmação de direitos, ambos marcados por 
avanços e retrocessos, perdas e ganhos, conquistas e 
derrotas.
    Não faltam tragédias e acontecimentos funestos ocorridos 
na última quinzena, mas prefiro destacar dois acontecimen-
tos que, na minha interpretação, são excelentes notícias na 
perspectiva de qualquer cidadão(ã) que peleja pela efetiva

religioso, espiritual ou material – é o que 
nos mantém vivos e alimenta a utopia de 
um mundo melhor, marcado por uma exis-
tência onde a dignidade de todas as pesso-
as fossem respeitadas e os seus direitos e 
garantias fundamentais fossem ampla e 
integralmente assegurados pela sociedade 
e pelo Estado.
    Isso é impossível? Pode ser, mas está 
escrito na nossa Constituição Federal. E 
como no ensina o poeta gaúcho Mário 
Quintana: “Se as coisas são inatingí-

    Viver é um ato de esperança. O que nos faz seguir em 
frente, mesmo diante de tantas adversidades, tragédias e 
perdas, é aquela força interior que nos leva a acreditar que 
podemos conquistar nossos objetivos e sonhos, individu-
ais ou coletivos. Muitos chamam isso de fé. Tantos outros
de motivação. O fato é que esse impulso interno – seja
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com os integrantes e nos órgãos internos da OAB Nacional.  
Consolidei  minha  compreensão  que  o  mundo  da  advoca-
cia  é  plúrimo  e,  como  tal,  deve  ser  compreendido  a fim 
de que os direitos de cada advogado e advogada sejam efeti-
vamente assegurados e o acesso à justiça não seja apenas 
uma promessa vazia. 
    Minha atuação no Conselho Pleno, no Órgão Especial, na 
Primeira Câmara e nas Comissões Temáticas (Advocacia  
Municipalista,  Direito  Administrativo,  Assuntos  Regula-
tórios  e  Direito  Eleitoral),  órgãos  colegiados  da  OAB Fe-
deral, reforçou meu entendimento que as garantias profis-
sionais da classe não são meros interesses corporativistas  
nem  privilégios,  mas  um  compromisso  com o Estado de
mocrático de direito. A maior beneficiária  da  atuação  do(a)  
advogado(a),  o(a)  qual,  no  seu  ministério privado, presta 
serviço público e exerce função  social,  é  a  sociedade. As  
prerrogativas  da  advocacia, ao fim e ao cabo, são prerroga-
tivas da cidadania.
    Assimilei também que, em tempos de crise e de condutas 
que atentam contra os valores republicanos e a democracia, 
a proteção do direito de defesa e o posicionamento firme e 
corajoso contra a criminalização da advocacia são impres-
cindíveis para garantirmos os direitos fundamentais de toda 
e qualquer pessoa.
    Participar do CFOAB foi uma oportunidade de viver uma  
experiência  coletiva  inesquecível.  Como  disse  o  poeta 
Thiago de Mello “Não, não tenho caminho novo. O  que  
tenho  de  novo  é  o  jeito  de  caminhar.  Aprendi  (o  cami-
nho me ensinou) a caminhar cantando, como con-vém a 
mim e aos que vão comigo. Pois já não vou mais sozinho.” 
(A Vida Verdadeira). 

portância  da  entidade  estão  reve-ladas na legislação e 
nos órgãos públi-cos  com  representação  da  advocacia, 
mas  também  na  execução  de  suas  finalidades  político-
-institucionais  e  corporativas.  Desde  a  sua  criação,  em 
18/11/1930, a OAB participou ativamente de fatos que 
alteraram os destinos do Brasil. Para não irmos muito 
longe: a atuação da Ordem no enfrentamento da crise sa-
nitária causada pela pandemia da Covid-19 - fazendo 
valer seus objetivos estatutários através do ingresso de 
ações e da conquista de decisões judiciais a favor do direi-
to à saúde e em defesa da dignidade humana - é uma refe-
rência para a humanidade.
    Aprendi muito convivendo e compartilhando experiências

qualquer vínculo  funcional  ou  hierárqui-
co  com órgãos  da  Administração  Pública.  
“Sua  independência  só  encontra  limite  
na  subordinação à lei” (Paulo Lôbo).
    Hoje,  a  Ordem  é  a  maior  entidade  
classista  do  mundo:  são  1.240.421  ins-
critos(as)  no  País,  sendo  624.376  mulhe-
res advogadas e 616.045 homens advoga-
dos.  Parênteses:  não  vai  demorar  para  
que  a  atual  denominação  da  OAB  seja  
alterada  para  Ordem  da  Advocacia (ou 
Advogadas) do Brasil. A força e a  impor-

    Em 31 de janeiro, após três anos, terminará o meu man-
dato  no  Conselho  Federal  da  Ordem  dos  Advogados  do  
Brasil (CFOAB), seleto colegiado composto de 81 conse-
lheiros(as) federais - três de cada unidade federativa -, e 
dos seus  ex-presidentes.  A  OAB  é  “serviço  público,  
dotada  de  personalidade jurídica e forma federativa” sem 

Na reta final do mandato de conselheiro 
federal da OAB, André Costa prestigiou a 
sessão solene de posse da chapa eleita da 
OAB Ceará (triênio 2022/2024), realizada 
em 03/01/2022, composta pelas Diretorias 
da OAB-CE e da CAACE e dos(as) conselhei-
ros(as) estaduais. Na foto, Erinaldo Dantas, 
presidente reeleito da OAB-CE; Vavá Le-
mos, presidente reeleito da OAB Juazeiro; 
e Mariana Pedrosa, primeira mulher advo-
gada, originária da região do Cariri eleita 
e empossada, como titular, no Conselho 
Estadual da OAB/CE (gestão 2019/2021). Na 
nova gestão (2022/2024), ela se tornou a 
primeira conselheira estadual da OAB/CE, 
procedente do Cariri, reeleita para o cargo.

Em 13 e 14 de dezembro de 2021, André Costa 
participou das últimas sessões do CFOAB da 
gestão 2019/2022. Nas ocasiões, a OAB Na-
cional escolheu os seus novos representantes 
da advocacia no Conselho Nacional de Justi-
ça e a lista sêxtupla para o preenchimento da 
vaga de desembargador federal destinada à 
advocacia no Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Na foto, André Costa está ladeado por 
Leonardo Campos, então presidente da OAB/
MT e atual diretor-tesoureiro do CFOAB; Fe-
lipe Santa Cruz, então presidente nacional da 
OAB; e Beto Simonetti, então secretário-ge-
ral e atual presidente da OAB Nacional.  

O advogado André Costa marcou presença 
na mesa de lançamento do “Podcast Marias 
do Brasil”, de iniciativa da Comissão de De-
fesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) do 
Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) em parceria com a Escola Superior 
do Ministério Público da União (ESMPU), 
que integra o projeto “Respeito e Diversi-
dade”. Confira o evento no Youtube: 
www.youtube.com/user/conselhodomp.

Como conselheiro federal da OAB e presi-
dente da Comissão Especial da Advocacia 
Municipalista da OAB Nacional, André Costa 
esteve, em agosto de 2021, na sede da OAB-
-CE, dialogando sobre a implementação de 
ações de defesa das prerrogativas da advoca-
cia municipalista cearense e os seus direitos 
previstos no Estatuto da Advocacia e da OAB.

“A participação da advocacia na composi-
ção do CNJ e dos Tribunais reafirma sua 
importância na administração da Justiça e, 
ao mesmo tempo, uma garantia para a so-
ciedade, pois assegura a pluralidade de in-
terpretação no âmbito do Poder Judiciário, 
sempre visando a defesa da Constituição, 
da ordem jurídica do Estado democrático 
de direito, dos direitos humanos, da justiça 
social, da boa aplicação das leis e da celeri-
dade processual”, disse André Costa.

Saiba mais: www.oab.org.br.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS


