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PRESTANDO CONTAS

“

Respeitar as prerrogativas da
advocacia é garantir o eficaz
acesso à Justiça. Sem advogado(a) não há Justiça e sem Justiça não há democracia.

N

o início de fevereiro de
2019, tomei posse no
Conselho Federal da
OAB para um mandato de 03
anos, representando a Bancada do Ceará. É a minha primeira 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-institucionais e político-corporativas
estabelecidas no Estatuto da
Advocacia e da OAB.
O que também orienta a minha atuação são os compromissos que assumi e estão

registrados na Carta à Advocacia Cearense, distribuída
aos(às) colegas de profissão
durante a campanha eleitoral
de 2018, na qual escrevi: “Estou preparado e disposto a assumir o cargo de Conselheiro
Federal da OAB para defender, dentre outras propostas,
as prerrogativas da advocacia
perante qualquer instituição
pública e privada... E, ao mesmo tempo, lutar pelas liberdades democráticas, os direitos
fundamentais e o Estado Democrático de Direito.”
Tenho buscado retribuir a
confiança depositada na minha pessoa por cada advogado(a) cearense por meio de variadas atividades, iniciativas,
artigos, ações judiciais, votos
e diálogos institucionais com

ANDRÉ COSTA
André Costa é advogado com atuação no ramo do direito público,
com ênfase em direito eleitoral, direitos políticos, direito administrativo e direito municipal. Foi conselheiro federal da OAB representando 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 Comissão 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

“

ção da advocacia. São inúmeras ações e medidas tomadas
para fazer valer os nossos direitos. Como sempre afirmo,
respeitar as prerrogativas da
nossa classe é mais que proteger uma atividade profissional. É assegurar a defesa
dos direitos fundamentais
de qualquer pessoa envolvida
em processos judiciais ou administrativos. Prerrogativas
não são privilégios. É a garantia do eficaz acesso à jusFomos todos surpreendidos tiça. É uma forma de protecom a tragédia da pandemia ger o exercício da cidadania,
da Covid-19, situação que exi- afinal, sem advogado(a) não
giu uma atuação firme e altiva há Justiça e sem Justiça não
da OAB em defesa da sociedade há democracia.
brasileira. São mais de 578 mil
mortes. Não são apenas núme- Por fim, quero registrar que a
ros. São pessoas. Pais, mães, fi- motivação que me levou a pulhos, parentes, amigos, colegas blicar essa retrospectiva dese conhecidos. A Ordem, com tinada aos advogados e às adcoragem e determinação, en- vogadas cearenses é a certeza
frentou os negacionismos, as que qualquer pessoa que exerce
incompreensões e a banaliza- um mandato eletivo e represenção do absurdo ajuizando várias ta um determinado grupo tem
ações judiciais para garantir o a obrigação e o dever ético de
direito à saúde e o direito à vida prestar contas de sua atuação
da população brasileira. Tenho àqueles(as) que o elegeram.
convicção que a OAB cumpriu o
seu papel de defender a ordem E mais que uma prestação de
jurídica do Estado Democrático contas, esse Informativo é um
convite ao diálogo em defesa
de Direito.
da advocacia.
Simultaneamente, a Ordem luta,
Boa leitura!
diuturnamente, pela valorizaos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os objetivos
são sempre a defesa dos direitos e das prerrogativas dos
advogados e das advogadas;
a melhoria das condições estruturais para o exercício das
nossas atividades; a democratização interna do Sistema
OAB; a garantia do acesso à
Justiça; e a aproximação entre
o nosso mandato e a advocacia
cearense e brasileira.

@andrecostaadvocacia
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 Direito 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 “Medalha Deputado Aroldo Mota” pela Assembleia Legislativa do Estado 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).
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PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA

Em fevereiro de 2019, na sede da OAB Nacional, em Brasília, André Costa foi empossado como conselheiro federal pela bancada do Ceará.

André Costa apresentou um Pedido de
Providências a fim de que sejam tomadas todas as devidas diligências pela
OAB Nacional para modificar a interpretação fixada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, com o objetivo de tornar regular o pagamento, com recursos oriundos do Fundo Partidário, de honorários
advocatícios pela defesa de filiados em
quaisquer processos vinculados à defesa do mandato eletivo.
Em setembro de 2020, André Costa assumiu 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 Conselho Pleno, e pelos ex-Presidentes, sendo
presidido pelo Vice-Presidente e secretariado pelo Secretário-Geral Adjunto. Clique aqui e veja competência do órgão.
Clique e acesse
a matéria completa.

Compondo a Primeira Câmara da OAB
Nacional, André participou do julgamento 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 questões vinculadas à defesa das prerrogativas da Advocacia.
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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 representante do Conselho Federal. Na ocasião, André reiterou o seu compromisso em prol da defesa das prerrogativas e a participação ativa
nos debates em defesa de toda a classe advocatícia.

Em setembro de 2019, André Costa foi designado, pela Presidência da OAB Nacional, como presidente da Comissão Especial
de Advocacia Municipalista. A criação da CEAM foi uma proposta de sua autoria.

Acatando sugestão do conselheiro federal André Costa, a OAB
Ceará enviou ofícios, em fevereiro de 2021, ao Tribunal de Justiça 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 providências acerca dos profissionais da advocacia que estão atuando
em mais de cinco causas anuais fora da Seccional em que são inscritos, sem a devida e necessária inscrição suplementar.
Clique e acesse
a matéria completa.

Na qualidade de conselheiro federal da OAB, André Costa participou da reunião virtual entre a OAB-CE e a direção do TRE-CE
para tratar sobre o funcionamento em regime de plantão durante as eleições municipais de 2020 e a garantia das prerrogativas da advocacia.
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PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA

Entre março e junho de 2019, o Conselho 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,

violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência física ou mental ou violência contra pessoas LGBTQIA+ , respectivamente. As
aprovações das súmulas contaram com
o voto favorável do conselheiro pela
bancada do Ceará, André Costa.

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 desagravo público em favor do advogado Antônio 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 fevereiro do ano vigente, contra o advogado
no exercício da profissão.

No mês de março de 2021, com o voto favorável 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 municipal em pleno exercício da atividade profissional; e da alagoana Maricéllia Schlemper,
vítima de atentado contra sua vida no exercício legal da profissão, onde recebeu disparos de arma de fogo em frente ao Fórum
do Barro Duro e, no ataque, o seu marido,

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

André Costa participou do desagravo público realizado pela OAB-CE, em março
de 2021, em favor da advogada Antonia
Hemily dos Anjos Oliveira que, no exercício 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

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 garantias da Advocacia”, afirmou.

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

Clique e acesse
a matéria completa.
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DEFESA DO PISO SALARIAL

ENTRE
PODERES

CARLOS GIBAJA / GOV

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.

PISO DA ADVOCACIA
DIVULGAÇÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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.

Desde 2019, André Costa vem,
junto com a OAB-CE, nas tratativas para a aprovação do
piso salarial da advocacia. Em
janeiro de 2021, durante reunião com o presidente Evandro Leitão (PDT), na Assembleia Legislativa do Ceará, o
Conselheiro Federal da OAB
solicitou celeridade na aprovação da Mensagem de Lei nº
8.342, de 03/01/2019, que trata
do piso salarial da advocacia.
A matéria institui o piso salarial da categoria em exercício profissional na iniciativa
privada no âmbito do Ceará,

estabelecendo os valores de
R$ 1.900,00 mensais, para jornada 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 também defende o valor de R$
2.500,00 para 6h (seis horas)
diárias ou 30h (trinta horas)
semanais.
Clique e acesse
a matéria completa.

André Costa é o coordenador do
Grupo de Trabalho do piso salarial da Advocacia em exercício
profissional na iniciativa privada, no âmbito do Estado do Ceará, 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.

As reuniões com os integrantes do GT, coordenado por André Costa, vem promovendo a
discussão e o alinhamento das
ações para a aprovação desse
importante direito social previsto na Constituição Federal,
que é o piso salarial da Advocacia.

Em diálogo permanente com
a Jovem Advocacia, o conselheiro 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 primeiro quadrimestre de 2021
seja aprovado o piso salarial.

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

SAÚDE

Fisioterapeuta
Aline Vasques,
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DEFESA DO PISO SALARIAL

#NAMÍDIA

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

Programa Questão de Ordem,
Tv Assembleia (10/02/21).
Clique e acesse
o video no youtube.

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

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

Clique e acesse
o video no youtube.
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VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA
Em dezembro de 2020, o conselheiro federal da OAB pelo Ceará, André Costa, votou
para que 50% dos órgãos dos cargos da
OAB, em todos os níveis, a partir das eleições da Ordem de 2021, sejam ocupados
por advogadas.
A aprovação da paridade de gênero é mais
uma medida imprescindível para a promoção da igualdade e justiça de gênero
no Sistema OAB. Atualmente, 613.853 advogadas 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!”.
Clique e acesse
a matéria completa.

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

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 presidente 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.

Presidindo a primeira reunião ordinária da Comissão Especial de Advocacia Municipalista da OAB Nacional,
André Costa, definiu a atuação da Comissão perante o Congresso Nacional
e a realização do “Seminário Nacional
da Advocacia Municipalista: dilemas e
perspectivas”.
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VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA

Durante a Sessão Ordinária do Conselho Federal da OAB,
realizada em 2019, André Costa fez a defesa de proposições 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.

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 Advocacia Municipalista da OAB Nacional, André Costa, e de representantes da ANPM - Associação Nacional dos Procuradores
Municipais, Guilherme Rodrigues, ex-presidente, e Martônio
Mont’alverne, procurador do município de Fortaleza.

O IV Congresso Estadual do Ministério Público e VII Encontro do MP do Cariri, realizado pela Associação Cearense 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 Nacional, André Costa, esteve na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal acompanhando a votação 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 Estatuto 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).
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VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA

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

O VII Congresso Brasileiro de Direito 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 Advocacia do Ceará - ESA/CE contou com
a participação do conselheiro federal
da OAB, André Costa, debatendo sobre o exercício da advocacia nas campanhas eleitorais.

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

30% por
30 anos

Cotas para advogados(as)
negros(as) no Sistema OAB.
Em dezembro de 2020, o Conselho 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 Conselho Federal, Conselhos Estaduais, Subseções e Caixas de
Assistência da Advocacia serem
preenchidas por advogados negros e advogadas negras. Com
a proposta aprovada a participação da advocacia negra
abrangeria todos os cargos e os
órgãos da OAB pelo período de
30 anos (10 mandatos).
Na época, André tratou a mudança como uma conquista histórica. “É a primeira vez, em 90
anos de existência da OAB, que
teremos uma política afirmativa
eficiente e concreta a favor da
Clique e acesse a
proposição na íntegra.

Clique e acesse
a matéria completa.

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

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 presidente da OAB do Paraná, a OAB
Nacional alterou a decisão de dezembro passado.
Por 16 votos a 10, deliberou que
as cotas para advogados(as) negros(as) não serão aplicadas em
todos os cargos e em todos os
órgãos da Ordem, mas que o
percentual de 30% deve considerar a chapa completa. “O caminho da igualdade racial nos
órgãos de direção e nos cargos
da OAB ficou muito mais longo”,
comentou André.

Clique e acesse
a matéria completa.

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

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

Jornal O Povo
– coluna “Guálter George” (05/07/2020).

Proposta apresentada pelo conselheiro fe- Webinar “Por que devemos ter, pelo mederal André Costa à OAB Nacional em julho nos, 30% de Advogados(as) negros(as) nos
órgãoes/diretorias/cargos da OAB?”. O
de 2020.
evento virtual foi promovido pelo portal
Clique e acesse a
Jota e contou com a participação de Anproposição na íntegra.
dré Costa.

Webinar “Ação afirmativa, equidade racial e antirracismo no Sistema OAB”. Na
semana Nacional da Consciência Negra,
André Costa participou de evento online
promovido pelo portal Migalhas.
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#NAMÍDIA

OAB ANTIRRACISTA

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

Clique e acesse
a matéria completa.

Clique e acesse
a matéria completa.

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.

Portal “Ponto Poder” (14/12/2020).
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#NAMÍDIA

nacional que adote cota de 30%
OAB
ANTIRRACISTA
das
vagas
para negros e negras

André Costa

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 Constituição, 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 individualde maioria
mente. Não são. É uma questão institucional presenteEmbora constituído por uma população www.OpOvO.COm.br
Domingo
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André Costa

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

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 trata-se de ocupação dos espaços de poder e relevância social por negros. No caso da Câmara Federal, por exemplo, eles são apenas 24% dos deputados eleitos em 2018.
Observando a desigualdade institucional instalada
em diversos segmentos e movido pelos recentes acontecimentos que provocaram onda de protestos antirrascistas pelo mundo, André Costa, único conselheiro
federal em atividade autodeclarado negro da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e presidente do Instituto Cearense 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. Segundo o advogado, a intenção é fazer uma crítica que
aglutina, pelo reconhecimento de que a OAB tem participação na luta por igualdade.
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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.

OAB ANTIRRACISTA

EVIDÊNCIA

“

Prefeito Roberto Cláudio, Neuma Figueiredo e Silvio F
na tarde do último dia 14, na avenida Beira Mar, abrind
exposição “Ser Humano”. Mostra é uma iniciativa do M
Fotografia de Fortaleza em parceria com o Instituto Ca
da Cultura e reúne 42 imagens históricas, sendo doze
dos anos de regime militar no Brasil, entre 1964 e 198
“Em30
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Fe- e Líb
e outras
imagens de
de 2020,
conflitos
na Síria, Iraque
deral
da
OAB
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duas
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Visitantes podem percorrer os contêineres-galeria, al
importantes para as próximas eleições
entorno da Iracema do Mucuripe, até 14 de janeiro, de
da entidade: a paridade de gênero e a
domingo,
das de
16hcotas
às 22 raciais
horas. Tudo
ao aberto,
política
de 30%
para ventila
aglomeração.
passeio
para começar
a semana.
pretos e Belo
pardos.
As medidas
já valem

Reconhecimento

para este ano.

Quem assistiu a essa deliberação histórica constatou a diferença no avanço das pautas: para garantir 30% das
cotas raciais, a votação foi árdua. (...)

Em dezembro de 2020, André Costa foi
designado para compor uma Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados. O comitê é destinado a avaliar
e propor estratégias normativas com
vistas ao aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural
e institucional no país”, compostas por
renomados(as) profissionais da Magistratura, do Ministério Público, da
Advocacia e da sociedade civil organizada, presidida pelo Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de
Justiça.

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.

Jornal O Povo – coluna
“Clóvis Holanda” (21/03/2020)
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(Trechos
do artigo “É urgente eneSAÚDE!
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 Mulher Advogada da OAB-SP e integrante do Movimento de Juristas Negras
e Negros, Inês Virginia P. Soares,
doutora em Direito e desembargadora no Tribunal Regional Federal da 3ª
Região -TRF-3 e Melina Fachin, doutora em Direito, pesquisadora na área
de direitos humanos e professora da
UFPR).

“

Reunião Técnica virtual de instalação
da Comissão de Juristas da Câmara
dos Deputados. No Dia Nacional de
Combate à Intolerância Religiosa, André Costa propôs estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento da
legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no país.

E TEM MAIS...

O lado vó de Margare

Clique e acesse
a matéria completa.
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OAB ENFRENTA A PANDEMIA

André Costa foi favorável à OAB Nacional
ingressar com uma Arguição de Descumprimento 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 provenientes da Operação Lava Jato sejam
destinados ao plano nacional de imunização contra o coronavírus.

Marcando presença no maior evento jurídico 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 Pandemia” e a “Reserva de recursos do Fundo 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 Procuradoria-Geral da República, um pedido de
investigação sobre as responsabilidades
do Presidente da República, do Ministro da
Saúde e de toda e qualquer autoridade pública, acerca de ações e omissões no combate 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 vacinas contra a Covid-19 suficientes para
garantir a imunização em massa da população brasileira e em caráter de urgência. 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.

Em novembro de 2020, durante sessão do
Conselho Pleno da OAB Nacional, André
Costa votou a favor da proposta para encaminhamento de ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) solicitando mudanças nas
normativas que regulam o plenário virtual
e as sessões virtuais dos tribunais brasileiros para garantir a possibilidade de sustentação oral em tempo real para a advocacia
nos julgamentos remotos.
Clique e acesse
a matéria completa.

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 Covid-19, de modo a viabilizar a imunização da
advocacia somente após o término da vacinação do grupo prioritário previsto no Plano
Nacional de Imunização e dentro das normas
legais estabelecidas na Lei 14.125/21.

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 profunda solidariedade aos brasileiros e brasileiras que foram
contaminados (as) com a doença, sobretudo às famílias
e amigos (as) dos advogados e das advogadas que perderam suas vidas. Nesse momento de crise sanitária e de

A OAB tem atuado intensamente desde 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 Federal (STF) e as outras instâncias para
assegurar o cumprimento do preceito
constitucional e para contribuir no enfrentamento à covid-19.

Clique e acesse
a matéria completa.

Com voto favorável de André Costa, a
OAB Nacional deliberou apoio na instalação 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 pandemia; a elaboração de um requerimento
pedindo explicações ao Ministério Público Federal (MPF) e à Justiça Federal 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.

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 negacionismo e incansavelmente pelo salvamento das vidas
atingidas pelo coronavírus, destaco todo o meu reconhecimento e gratidão. Com fé, ciência, união e solidariedade, iremos superar esses tempos dif íceis.
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OAB + INTERIOR

Cariri Oriental

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 Comarcas abrangidas pela Subseção, notadamente
a respeito das dificuldades enfrentadas pelos(as) advogados(as) que atuam nas Comarcas 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 visita à futura sede da OAB Cariri Oriental que
será inaugurada até o final de agosto.

Iguatu

Crato

Dando continuidade ao Projeto “OAB + Interior”, no mês de julho, André Costa participou da inauguração da Sala de Audiência
Advogado Ismael Lopes de Araújo (in memoriam - 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, resultado da atuação da OAB-CE. Um importante 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 André Costa esteve na sede da OAB Crato participando do ato de inauguração do estacionamento 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, especialmente 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”.
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OAB + INTERIOR

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

Juazeiro do Norte

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

e poeta, Pedro Bandeira, e da Sala de Reuniões em homenagem ao advogado Assis
Feitosa, profissionais que marcaram a história da advocacia juazeirense.

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

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

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

Acompanhando a comitiva estadual no projeto “OAB + Interior”, o conselheiro federal
André Costa participou da solenidade de
inauguração da Sala da Advocacia na Penitenciária Regional do Cariri - PIRC, outro espaço 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 Costa (conselheiro federal da OAB) e Vavá Lemos
(presidente da OAB 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). “Parabenizo 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 adequados, bonitos e aconchegantes para a advocacia da região exercer diversas atividades
profissionais ”, celebrou.
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Presente na XV Semana do Direito da Faculdade 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 ordenamento jurídico brasileiro e o papel das
Durante a “I Bienal Internacional Paulo Bo- ações afirmativas”.
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 presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo
tema foi “Constitucionalismo democrático
no século XXI”.

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

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

André Costa palestrou na VIII Conferência Estadual da Advocacia, promovida
pela OAB-CE e ESA-CE, de 9 a 13 de agosto, de forma virtual. No painel Sobral,
abordou as propostas de reformas eleitorais que tramitam no Congresso Nacional em face das eleições de 2022.

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 principais dúvidas sobre o XXXII Exame de Ordem, o evento também contou com as participações 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 cronogramas para a 1° fase da OAB, Ana Clara Fernandes, e do advogado e professor, Alexandre Teixeira.

Em março de 2021, André Costa participou
do evento “Cotas raciais e paridade de gênero 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 dezembro de 2020 de 30% por 30 anos.
“Não, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi
(o caminho me ensinou) a caminhar cantando, 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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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, individuais ou coletivos. Muitos chamam isso de fé. Tantos outros
de motivação. O fato é que esse impulso interno – seja
religioso, espiritual ou material – é o que
nos mantém vivos e alimenta a utopia de
um mundo melhor, marcado por uma existência onde a dignidade de todas as pessoas 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 inatingígíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... Que tristes os caminhos, se não fora A presença distante das estrelas!” 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 acontecimentos que, na minha interpretação, são excelentes notícias na
perspectiva de qualquer cidadão(ã) que peleja pela efetiva

ção do acesso à justiça, tanto no sentido formal como material, 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 observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos 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 imaterial das vítimas de violações a direitos humanos determinadas 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 Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do
Brasil, na 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização 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 aperfeiçoamento das instituições jurídicas.

André Costa foi empossado na Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (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 capacitação e a difusão de temas referentes
ao direito eleitoral e política. Conheça a
ABRADEP: www.abradep.org

Celebrando o Mês da Advocacia, em agosto 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.

O advogado André Costa participou da
Assembleia Geral de criação da ABAM Associação Brasileira da Advocacia Municipalista e da eleição de sua primeira
diretoria constituída pelo Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Na ocasião, foi eleito Diretor de
Relações Institucionais para um mandato de 03 anos. A ABAM é o resultado da
união da advocacia municipalista dos diferentes Estados da federação brasileira
a fim de defender com altivez e firmeza
as prerrogativas profissionais e o Estado
Democrático de Direito.

Ao lado de familiares e amigos, o conselheiro federal da OAB, André Costa, esteve presente na solenidade de nomeação do Átrio
Clayton Marinho, na sede da OAB Ceará,
em frente ao Plenário da Ordem.
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Em 31 de janeiro, após três anos, terminará o meu mandato no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (CFOAB), seleto colegiado composto de 81 conselheiros(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
qualquer vínculo funcional ou hierárquico 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 inscritos(as) no País, sendo 624.376 mulheres advogadas e 616.045 homens advogados. 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 imporportância 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 sanitária 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 direito à saúde e em defesa da dignidade humana - é uma referência para a humanidade.
Aprendi muito convivendo e compartilhando experiências

Em 13 e 14 de dezembro de 2021, André Costa
participou das últimas sessões do CFOAB da
gestão 2019/2022. Nas ocasiões, a OAB Nacional escolheu os seus novos representantes
da advocacia no Conselho Nacional de Justiça 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; Felipe Santa Cruz, então presidente nacional da
OAB; e Beto Simonetti, então secretário-geral e atual presidente da OAB Nacional.

com os integrantes e nos órgãos internos da OAB Nacional.
Consolidei minha compreensão que o mundo da advocacia é plúrimo e, como tal, deve ser compreendido a fim
de que os direitos de cada advogado e advogada sejam efetivamente 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 Regulatórios e Direito Eleitoral), órgãos colegiados da OAB Federal, reforçou meu entendimento que as garantias profissionais 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 prerrogativas 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 imprescindíveis 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 caminho me ensinou) a caminhar cantando, como con-vém a
mim e aos que vão comigo. Pois já não vou mais sozinho.”
(A Vida Verdadeira).

“A participação da advocacia na composição do CNJ e dos Tribunais reafirma sua
importância na administração da Justiça e,
ao mesmo tempo, uma garantia para a sociedade, pois assegura a pluralidade de interpretação 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 celeridade processual”, disse André Costa.
Saiba mais: www.oab.org.br.

O advogado André Costa marcou presença
na mesa de lançamento do “Podcast Marias
do Brasil”, de iniciativa da Comissão de Defesa 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 Diversidade”. Confira o evento no Youtube:
www.youtube.com/user/conselhodomp.

Como conselheiro federal da OAB e presidente 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 advocacia municipalista cearense e os seus direitos
previstos no Estatuto da Advocacia e da OAB.

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) conselheiros(as) estaduais. Na foto, Erinaldo Dantas,
presidente reeleito da OAB-CE; Vavá Lemos, presidente reeleito da OAB Juazeiro;
e Mariana Pedrosa, primeira mulher advogada, 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.
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