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TRIBUNA
DA ADVOCACIA

ÂNIMO RENOVADO
Luciano Bandeira é empossado para um segundo mandato após 

conduzir a OABRJ pela fase mais grave da pandemia; conheça  
os planos da diretoria para o triênio 2022 / 2044
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Siga a OABRJ 
nas redes sociais
Acompanhando os canais de comunicação da Ordem, 
além de ampliarem as formas de contato com a Seccional, 
os colegas têm acesso a notícias jurídicas, a divulgações 
e transmissões online de eventos e a informações sobre 
serviços, convênios e ações da entidade.

oabrio oabriodejaneiro oabrj_oficial @oabrj t.me/canaloabrj



Quando fundou a TRIBUNA DO ADVOGADO, em 1971, 
o ex-presidente da Seccional do então Estado da 
Guanabara José Ribeiro de Castro Filho dificilmente 
imaginou estar construindo a história de uma marca 
que, mais de meio século depois, seria tão familiar e 
querida por seus colegas.

Depois de um breve período com a circulação regular 
suspensa, a TRIBUNA está de volta, agora publicada 
a cada três meses. Com uma estética renovada, mais 
espaço para serviços e convênios, voltada para o que 
realmente faz diferença na prática profissional de 
advogados e advogadas.

Nesta primeira edição após o retorno, dedicamos um 
bom espaço para a posse da Diretoria escolhida pela 
classe para comandar a Ordem nos próximos três anos. 
Uma eleição histórica, na qual, pela primeira vez, foram 
postas em prática a cota racial e a paridade de gêneros.

Abrimos espaço para cada diretor e diretora apresentar 
suas impressões e projetos e lançamos a campanha 
institucional "Advocacia, garantia dos seus direitos", 
slogan que vai servir de mote para este mandato e 
pautará diversas ações da Seccional. 

Para apresentar os eleitos e eleitas para presidir as 
subseções do estado, criamos um material integrado 
com o Portal da OABRJ. Um mapa na revista apresenta 
os dados básicos de cada unidade da Ordem no interior. 
Ao apontar a câmera do celular para o QrCode no canto 
da página, o colega é levado a uma publicação digital 

com as propostas de cada um dos presidentes.

*   *   *

A memória da advocacia receberá atenção especial 
durante o triênio. Teremos imagens e vídeos contando 
a história quase centenária da Ordem em defesa da 
democracia em todos os nossos veículos, e começamos 
justamente pela TRIBUNA, com fotos marcantes de 
três décadas distintas de atuação da OAB. No mesmo 
sentido, lançamos a seção “Juntos”. Um bate-papo 
descontraído, em que as histórias da Ordem, da 
advocacia fluminense e do Direito nacional são 
relembradas pelos baluartes da profissão, sempre em 
torno de uma xícara de café. O escolhido para inaugurar 
o espaço foi o ex-presidente do Tribunal de Ética e 
Disciplina da OABRJ e medalhista Raymundo Faoro, 
João Baptista Lousada Camara.

*   *   *

O sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça 
é o pior problema enfrentado pela advocacia nos 
últimos tempos. Em reação à inoperância do aparato 
tecnológico da corte estadual, a Seccional tomou uma 
série de medidas e interpôs um pedido de providências 
junto ao Conselho Nacional de Justiça. Não 
descansaremos enquanto a advocacia não conseguir 
trabalhar de forma digna.

*   *   *

A Tribuna da Advocacia está de volta. Boa leitura.
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entes públicos. Página 31
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Não descansaremos um só 
minuto enquanto as falhas do 
processo eletrônico impedirem 
a advocacia de trabalhar" 

Que balanço o senhor faz dos seus três 
primeiros anos à frente da Ordem?
Luciano Bandeira - Considero o saldo 
muito positivo, apesar dos tempos 
extremamente difíceis. Fizemos uma 
gestão conectada com a classe, voltada 
à realidade do dia a dia da advocacia. 
Ninguém poderia imaginar que pouco 
mais de um ano após sermos eleitos 
enfrentaríamos uma pandemia desta 
magnitude.

Havíamos traçado planos claros para 
a nossa gestão e fomos obrigados a 
recalcular nossa rota muito rapidamente. 

Tínhamos como objetivo chamar os 
advogados e as advogadas para 

ocuparem os espaços da Ordem, 
reinauguramos a Casa Paulo 

Saboya e reformulamos 
totalmente a ESA. Criamos 
as diretorias de Mulheres 
e de Valorização da 
Advocacia. De repente, 
toda a busca pela 
aproximação da entidade 

com a classe deixou de fazer 
sentido. Vieram as duras 

e necessárias medidas de 
distanciamento. 

Voltamos nossas atenções para a 
entrega de estruturas que permitissem 

à advocacia enfrentar de cabeça erguida a 

acelerada virtualização do Judiciário. 
Instalamos câmeras e equipamentos 
de som para a realização de audiências 
por videoconferência em todos os 
nossos escritórios compartilhados, 
transformando-os em digitais, e 
inauguramos outros tantos por todo o 
estado. Atualmente, temos mais de 320 
desses espaços preparados para receber 
advogados e advogadas, seja para uma 
reunião com clientes ou para a realização 
de audiências remotas.
Também inauguramos Casas da Advocacia 
em pontos com alta demanda e mais 
afastados das sedes das subseções e 
da Seccional, como a Região Oceânica 
de Niterói, o Recreio dos Bandeirantes, 
Alcântara e Itaipuaçu, sem falar do 
Complexo de Gericinó, onde lançamos a 
primeira estrutura deste tipo dentro do 
sistema penitenciário do Brasil.
Outra preocupação imediata foi com 
a remuneração de nossos colegas. 
Firmamos convênios com a Caixa 
Econômica Federal e com o Banco do 
Brasil e conseguimos agilizar a liberação 
de milhões de reais, recursos que foram 
fundamentais para muitas famílias 
durante um período tão duro.
Migramos toda a nossa estrutura de 
capacitação, com diversos cursos e 
palestras, para o meio virtual.

Reeleito para um segundo mandato à frente da Seccional, 
Luciano Bandeira analisa os impactos da pandemia 
sobre a advocacia e define eixos prioritários de atuação: 
inoperância dos sistemas do TJRJ é uma das preocupações 

"

(continua na próxima página)
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Por meio de nosso braço social, a Caarj, 
amparamos advogados e advogadas 
que ficaram em dificuldade durante a 
pandemia. E mantivemos diversos tipos 
de auxílios à disposição da 
advocacia. 
A impressão é de que, em 
dois anos de pandemia, 
foram promovidas 
mudanças que demorariam 
ao menos dez em uma 
situação de normalidade. A 
Ordem não poderia deixar 
nenhum advogado ou 
advogada para trás.

A última eleição do 
Sistema OAB foi histórica. 
Pela primeira vez, foram 
postas em prática a 
paridade de gêneros e as 
cotas raciais para todos os 
cargos. Como o senhor avalia  
essas mudanças?
Luciano - Considero um processo 
natural. As mulheres já representam 
mais da metade dos inscritos na Ordem 
em todo o país e é notória a falta de 
representatividade racial na advocacia, 
especialmente em cargos de direção.
Desde que assumi a Presidência, 
procuro, junto com toda a Diretoria, 
realizar uma gestão inclusiva. Fomos 
pioneiros ao implantar cotas mínimas 
para mulheres nos eventos da Seccional, 
criamos a Diretoria de Mulheres, que é 
extremamente atuante e combativa, e 
temos grandes advogadas na Diretoria e 
no Conselho Seccional. A paridade veio 
ao encontro dessas medidas e é uma 
conquista de todos nós, como classe e 
como sociedade. 
Costumo dizer que nada do que fizemos 
teria sido possível sem a força de tantas 
mulheres advogadas. E nada mais será 
feito sem elas.

Quais serão as principais metas para 
os próximos três anos?
Luciano - Temos algumas metas 
ousadas, como chegar a 500 escritórios 
digitais em todo o estado, abrir novas 
Casas da Advocacia no sistema prisional, 
criar um portal de ensino a distância e 
oferecer um aplicativo definitivo para a 
gestão de escritórios.

Além disso, alguns pilares são permanentes 
e devem guiar todas as nossas ações. 
A defesa intransigente de nossas 
prerrogativas é um deles, e será, como 

sempre foi, prioridade 
absoluta. Já iniciamos o ano 
efetivando, por intermédio 
de nossa Comissão de 
Prerrogativas, uma parceria 
com a Guarda Municipal 
para incluir no curso de 
formação dos agentes 
aulas sobre nossos direitos 
profissionais. Infelizmente, 
grande parte das violações 
de nossas prerrogativas são 
cometidas por servidores 
públicos. 
A Comissão de Direitos 
Humanos também 
continuará fortalecendo 
a atuação institucional da 
Seccional. Como principal 

voz da sociedade civil, seguiremos 
defendendo os ideais de liberdade e justiça 
e não aceitaremos retrocessos em relação a 
direitos e garantias fundamentais.

Quais são os projetos para as subseções? 
Luciano - Desde o início de nossa gestão, 
demos exatamente o mesmo peso para 
a advocacia das subseções e a da capital. 
Todas as nossas iniciativas têm capilaridade 
e atingem o estado de ponta a ponta, então 
nossos projetos são os mesmos. Levaremos 
em conta, é claro, eventuais especificidades 
de cada região, mas nossa intenção é 
governar para todos.
O mundo hoje está conectado em rede. Isso 
também vale para a advocacia.
Quando falamos em explorar mais as 
possibilidades de nosso canal do YouTube 
para a capacitação dos colegas, estamos 
falando de um projeto que chega a todos 
os advogados e advogadas. Não só os que 
estão no Rio de Janeiro, mas em qualquer 
lugar do mundo.
Nossa luta pela estabilidade dos sistemas 
de processo eletrônico é por toda a 
advocacia fluminense.
Os presidentes de subseção foram 
parceiros durante todo o primeiro mandato, 
enfrentando todas as dificuldades lado a 
lado com a Seccional. Tenho a certeza de 
que o espírito colaborativo entre todos os 
homens e mulheres de Ordem continuará 
sendo o mesmo. As Diretorias da Seccional 

e da Caarj são formadas por pessoas que 
conhecem a realidade da advocacia do 
interior e valorizam o trabalho dos colegas 
de fora da capital.

No discurso de posse, o senhor falou das 
marcas deixadas pela pandemia e das 
dificuldades enfrentadas por grande 
parte da advocacia. Quais são os maiores 
desafios para resolver essas questões?
Luciano - O impacto da Covid foi 
imenso e foi além da perda de vidas. As 
drásticas e corretas medidas adotadas, 
como distanciamento social e, em 
alguns momentos, até isolamento 
social, provocaram incontáveis prejuízos 
econômicos, sequelas psicossociais e 
dificuldades no trabalho para muitos 
de nós.
Temos que resgatar esses colegas, seja 
oferecendo mais e melhores estruturas, 
seja investindo ainda mais na capacitação. 
Iniciativas nestes dois sentidos já estão 
sendo implementadas, incluindo um 
projeto de mentoria com a participação de 
grandes nomes do Direito.
Também estamos elaborando um plano 
de recuperação, o maior que a Ordem 
já lançou. Queremos chamar de volta os 
advogados e advogadas que estão com 
dificuldades, que ficaram inadimplentes. 
São esses justamente os que mais 
dependem de nossos espaços e benefícios.  
Outro desafio imenso é a estrutura 
do Poder Judiciário. A compreensível 
precipitação da conversão do atendimento 
presencial para o virtual ocorreu sem 
qualquer uniformização e evidenciou falhas 
e despreparo.
Os sistemas operacionais apresentaram 
instabilidade, o processo eletrônico ainda 
funciona de modo precário, ocasionando 
suspensão de prazos e atrasos na prestação 
jurisdicional.
Os sistemas eletrônicos precisam ser 
unificados e receber investimentos 
urgentes. Fomos ao CNJ pedir providências 
a respeito das falhas das ferramentas de 
peticionamento do Tribunal de Justiça, 
propusemos à corte estadual a criação de 
um comitê de crise com a participação de 
todas as entidades do sistema de Justiça. 
Não descansaremos um só minuto 
enquanto as falhas do processo eletrônico 
do TJRJ impedirem a advocacia de 
trabalhar. O princípio constitucional do 
acesso à Justiça precisa ser respeitado. 

"Queremos chegar 
a 500 escritórios 

digitais, abrir 
novas Casas da 

Advocacia no 
sistema prisional, 

criar um portal 
de ensino a 

distância e oferecer 
um aplicativo 

para gestão de  
escritórios"
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Como o senhor vê o cenário pós-
pandemia para a advocacia?
Luciano - Sou bastante otimista. O avanço 
da vacinação e o aprofundamento do 
conhecimento científico possibilitaram 
uma certa distensão, com desafios 
tornando-se oportunidades. Nesta 
conjuntura, advogados e advogadas têm 
um papel fundamental não apenas na 
busca pelas garantias de seus clientes, 
mas também no empenho em descobrir 
soluções céleres e alternativas para a 
resolução de conflitos.
Ocorreram profundas mudanças nas 
legislações. Nas questões trabalhistas, 
por exemplo, tivemos a influência 
de duas medidas provisórias – uma 
delas transformada em lei. Também 
presenciamos a vigência efetiva da Lei 
Geral de Proteção de Dados influenciando 
diretamente o comércio eletrônico, um 
mercado muito efervescente.
Outros setores vêm sendo da mesma 
forma afetados. O grande número de 
falências e fusões deixa em evidência o 
Direito Empresarial, bem como o aumento 
da quantidade de divórcios movimenta 
o Direito de Família. Renegociações de 
contratos de aluguel e cancelamentos 

de eventos e viagens criaram um grande 
volume de demandas imobiliárias e 
consumeristas. O Direito Tributário 
também ganhou fôlego com medidas 
governamentais modificando o pagamento 
de impostos.
A advocacia será um grande instrumento 
social ao desatar os nós decorrentes da 
pandemia, conferindo segurança jurídica às 
repactuações necessárias para a retomada 
do desenvolvimento. Destravar esses 
elementos é essencial para que o país volte 
a crescer.

Em outubro a população voltará 
às urnas para escolher presidente, 
governadores e deputados. Que papel 
a Ordem desempenhará no processo 
eleitoral?
Luciano - Pretendemos contribuir 
criando um observatório eleitoral, que irá 
acompanhar a campanha, receber notícias 
de infrações eleitorais, promover debates e 
palestras.
Acredito profundamente que democracia 
se faz com diálogo. Esses princípios e 
valores não são apenas meus. São os da 
instituição que represento.

É importante fechar as brechas que 
podem ser usadas para fustigar o Estado 
democrático de Direito. Nesse sentido, 
poucas coisas hoje são tão prejudiciais 
quanto a proliferação de fake news, ainda 
mais no contexto de uma disputa eleitoral.
Em tempos polarizados, optei por fazer 
uma gestão tolerante, que funcionasse 
como um espaço de diálogo e de respeito.

Olhando para frente, para o fim de 2024, 
que legado o senhor gostaria de deixar 
após seis anos à frente da Seccional?
Luciano - Minha trajetória foi toda construída 
na advocacia. Sempre fui advogado e 
sempre serei. O que eu quero deixar para 
os colegas são possibilidades de uma vida 
melhor. Estruturas e benefícios que ajudem 
tanto veteranos quanto iniciantes a darem 
o melhor em prol de nossa atividade, que é 
diretamente ligada à cidadania. 
Mas este tipo de reconhecimento 
tem que vir dos próprios advogados e 
advogadas. Só eles têm legitimidade 
para fazer esta avaliação. Ficarei 
satisfeito se, ao final desses seis anos, 
me reconhecerem como um colega que 
deu o seu melhor pela classe. 
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Novos cursos em parceria com 
a Universidade de Coimbra - 
modalidades presencial e híbrida

INFORME PUBLICITÁRIO
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As metas dos gestores 
da OABRJ para o triênio 

2022-2024  passam 
por garantir que 

projetos institucionais 
cheguem às subseções 

e proporcionar à 
advocacia o pleno 

retorno às atividades 
perante o Judiciário

A VOZ DOS 
DIRETORES
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ANA TEREZA BASILIO
VICE-PRESIDENTE

"Devido à grande procura, sobretudo da jovem 
advocacia, pelo Projeto Mentoria, vamos ampliá-lo 
por meio de convênios com grandes associações para 
que o programa possa ser dividido em duas fases. A 
primeira consistirá em aulas sobre assuntos práticos 
gerais (as disciplinas serão: Precificação e Contrato 
de Honorários; Atendimento ao Cliente; Marketing 
Jurídico e Marca Pessoal; Networking; Advocacia: 
Profissão, Carreira ou Negócio; e Nichos da Advocacia) 
e a outra, no acompanhamento do mentorado por 
seis meses para transmitir a ele experiência específica 
sobre a área escolhida. O Concurso de Redação, 
desdobramento do Mentoria, vai ter mais uma edição. 
Firmamos parceria com a Uerj e, agora, estamos em 
contato com universidades federais. Vale ressaltar que 
o projeto é absolutamente gratuito. 
O próximo passo do Porte de Livros, que já distribuiu 
cinco mil títulos a subseções e escolas públicas, será 
firmar convênio com a Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) para abastecer as bibliotecas de 
penitenciárias em auxílio à remição de pena. 
Outro projeto a que pretendo me dedicar será o de 
levar cursos de pós-graduação gratuitos às subseções, 
um pleito da advocacia. Já temos um convênio com 
a Uerj e estamos em busca de outras universidades. 
A orientação do presidente Luciano Bandeira é que a 
vice-presidência se coloque em absoluta proximidade 
com as subseções.  
A prioridade maior em tudo em que me envolvo 
é abrir oportunidades para mulheres advogadas, 
por isso, manterei interlocução com as presidentes 
de subseção (o número de sedes comandadas por 
mulheres saltou de 15 para 19 entre as 63 unidades). 
Neste segundo mandato, temos a missão de sermos 
muito melhores do que já fomos e de nos superarmos 
diante da manifestação de confiança que os eleitores 
depositaram nesta diretoria. Estaremos cada vez mais 
próximos dos colegas para aperfeiçoarmos o que deu 
certo no triênio passado".

 Basilio é vice-presidente da OABRJ em segundo 
mandato. Já foi conselheira seccional e criou 
a Câmara de Mediação de Conflitos. Integra o 
conselho da Câmara Brasileira de Mediação e 
Arbitragem e preside o Ibradados. Foi juíza do 
Tribunal Regional Eleitoral e diretora da Escola 
Judiciária Eleitoral. É bacharel pela Universidade 
Candido Mendes, pós-graduada em Direito Norte-
Americano pela Universidade de Wisconsin.

Queremos levar 
cursos de pós-
graduação gratuitos 
às subseções
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ÁLVARO QUINTÃO
SECRETÁRIO-GERAL

“No primeiro triênio, o grande problema foi a pandemia, que 
adiou ou até mesmo impediu a realização de boa parte dos 
projetos que tínhamos para a OABRJ. Agora, precisamos 
retomá-los e também enfrentar os novos desafios que 
esse período excepcional trouxe. O maior deles é a nossa 
relação com o Judiciário. A Ordem dos Advogados não 
pode permitir que este poder da República se afaste 
completamente da prestação jurisdicional, da sociedade, 
da advocacia. Não podemos aceitar passivamente 
a virtualização sem limites, o que fere o direito dos 
jurisdicionados e da advocacia. A garantia do acesso da 
sociedade ao Judiciário é um direito constitucional.
Outro desafio é permitir que a advocacia, que foi muito 
castigada pela pandemia, possa voltar a exercer sua 
atividade plenamente. Os advogados correspondentes 
praticamente perderam seu espaço de trabalho. A fatia 
da classe que milita na Justiça do Trabalho, já sacrificada 
pela reforma trabalhista, agora sofre também com a 
virtualização das atividades do TRT1, que insiste em não 
voltar à normalidade. A prioridade desta gestão é exigir um 
Judiciário que preste efetivamente sua atividade jurisdicional 
e não afaste a advocacia de seu local de trabalho.
No que tange à Comissão de Direitos Humanos e Assistência 
Judiciária (CDHAJ), temos que continuar combatendo 
a discriminação que ainda vemos nas decisões judiciais. 
A maioria das condenações ainda é de negros, pobres 
e moradores de favelas. A CDHAJ em parceria com o 
Grupo 342 artes e a Mídia Ninja foi uma das idealizadoras 
da campanha 'Justiça para os Inocentes' (que denunciou 
condenações injustas baseadas em reconhecimento 
fotográfico em sede policial). É preciso que a iniciativa resulte 
na aprovação dos projetos de lei que estão tramitando no 
Congresso para que essa violação de direitos seja parte 
do passado. Quero aproximar a CDHAJ das subseções, 
incentivando a criação de comissões em todas as sedes 
para que a Seccional possa qualificar a atuação institucional 
também no interior. O que mais me estimula neste triênio 
é ajudar a advocacia que está a cada dia mais carente, mais 
necessitada de um Judiciário que funcione".

 Quintão começou a atuar na OABRJ em 2010, na 
segunda gestão de Wadih Damous, como ouvidor-
geral e membro da Comissão de Justiça do Trabalho. 
Na administração de Felipe Santa Cruz (2013-2015 e 
2016-2018), foi conselheiro efetivo e membro do Órgão 
Especial. É advogado luso-brasileiro inscrito também 
na Ordem de Portugal. Formado pela Universidade 
Candido Mendes, é especializado em Direito e Processo 
do Trabalho e mestre e doutorando em Ciências 
Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Foi 
diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro.

O acesso da sociedade 
ao Judiciário é direito 
constitucional
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MARCELLO OLIVEIRA
TESOUREIRO

"O que me move como gestor de Ordem é poder apresentar 
soluções práticas que efetivamente transformem a realidade dos 
colegas, além de viabilizar o exercício profissional diante de novas 
dinâmicas de mercado e do Judiciário. Este novo mandato vai 
entregar muito mais para a advocacia. Vamos levar a OABRJ para 
um outro patamar tecnológico, o que não quer dizer tão somente 
transpor o analógico para o digital, mas fazer com que a entidade 
seja tecnológica em todos os aspectos da prestação de serviços.  
No primeiro mandato, demos os primeiros passos para entregar 
uma OABRJ reformulada para a advocacia, mas, infelizmente, 
esses esforços foram muito impactados pela pandemia. A partir 
do momento em que temos controle sobre a situação, nossos 
planos voltam para a mesa e passam a ter prioridade.
Queremos uma Ordem que consiga atender não só às 
necessidades estruturais atuais da advocacia, mas às do futuro. 
A digitalização dos processos internos da OABRJ se tornará 
realidade já neste primeiro semestre de 2022. Isso vai impactar 
positivamente outros setores, como o Tribunal de Ética e 
Disciplina, na medida em que o advogado vai conseguir visualizar 
o andamento de seu processo e o julgamento disciplinar, sem 
sair do seu escritório, inclusive conseguirá fazer busca de 
ementário. Assim, os advogados poderão dirimir dúvidas éticas 
sobre os limites de sua atuação, diminuindo o número de colegas 
representados e ampliando a segurança jurídica para a sociedade. 
Alem disso, se nós sabemos quem são as autoridades que mais 
violam prerrogativas, conseguimos estabelecer prioridades com 
mais clareza. A massa de dados que será compilada e indexada 
internamente vai nos ajudar a produzir políticas melhores para a 
Ordem. Vamos identificar os inúmeros produtos e serviços que 
a Ordem oferece aos inscritos e criar uma plataforma inovadora, 
acessível pelo celular, que se equipare em funcionalidade às 
demais soluções tecnológicas da vida moderna. Com isso, 
levaremos a Seccional à vanguarda de todo o sistema OAB.
Lançaremos, também neste primeiro semestre, um grande 
programa para reduzir a inadimplência, que promete ser o maior 
que a Ordem já lançou. Pretendemos dar uma chance para os 
advogados que estão com dificuldades, para que efetivamente 
voltem para a Ordem, para a profissão, e consigam criar novas 
perspectivas. O acesso da advocacia que a OABRJ garantiu 
recentemente ao programa Crédito Carioca é outra iniciativa 
neste sentido de socorrer financeiramente quem mais precisa".

 Marcello está em segundo mandato à frente da Tesouraria 
da OABRJ e da Comissão de Prerrogativas.  
Formado pela PUC-Rio, começou a trajetória na Ordem em 
2007, como presidente da Comissão de Exame de Ordem, 
na primeira gestão de Wadih Damous, e, depois, assumiu a 
Tesouraria (2010-2012) e a presidência da Caarj (2013 a 2018).

A OABRJ atenderá não 
só às necessidades 
estruturais atuais da 
advocacia, mas às 
de amanhã
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MÔNICA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA-ADJUNTA
“Um dos desafios é trazer a advogada e o advogado para a OABRJ 
novamente (diante da melhora do cenário epidemiológico). Ouvimos 
sempre a pergunta: “Para que pagar a Ordem?”. Mas essas pessoas 
talvez não saibam o que a entidade pode lhes oferecer. Quero tirar 
do colega, sobretudo do iniciante, o sentimento de afastamento em 
relação à casa, que, sim, pode ter uma imagem intimidadora. 
Na Secretaria Adjunta, desempenho o papel de acolher e 
orientar os colegas que ainda não decidiram que rumo tomar. 
Quero poder ajudar a inseri-los com mais eficiência no mercado 
de trabalho, seja na área de mediação, LGPD, Direito Marítimo...O 
mercado tradicional está obsoleto, mas há muita inovação na 
internet. Eu me norteio pela ideia de uma advocacia inclusiva. 
A OABRJ precisa saber lidar com o profissional cotista, o 
cadeirante, o cego, o LGBTQI+. Como podemos nos aproximar 
para melhor qualificá-los profissionalmente?
Quero criar um programa de deontologia. Fui conselheira 
seccional por três gestões - a primeira preta desta casa. Reparo 
que, em boa parte das vezes, o número da inscrição na Ordem 
da parte ré nos processos disciplinares é de 200 mil para cima. 
Ou seja, é a jovem advocacia que não sabe como cobrar pelos 
serviços, como prestar contas.
Fui a primeira universitária da minha família, de mãe copeira e pai 
segurança. Aprendi a ler aos quatro anos de idade, antes mesmo 
de entrar na escola, juntando as sílabas das manchetes do “Jornal 
dos Sports”, que meu pai lia. Sou filha da escola pública. Comecei 
a cursar a faculdade de História da UFF e, depois, fiz vestibular 
novamente para Direito. Trabalhava durante o dia, estudava à noite; 
minhas tias faziam crediário para comprar os livros. O que significa 
para nós, pretos e pardos, a Diretoria da OABRJ incluir, pela primeira 
vez, uma mulher preta? Significa a dignificação da advocacia 
daqueles que vêm da base da pirâmide. Vai além da simbologia, é 
a prova de que a entidade exerce efetivamente a democracia de 
dentro para fora. Nós (pretos e pardos) temos dificuldade de nos 
sentirmos à vontade na 'sala de estar'. Agora, tenho a oportunidade 
de mostrar nossa capacidade de inverter essa situação. Sempre 
trabalhei muito, estudo muito. E como mulher, sei que preciso ser 
sempre dez vezes melhor.
Nós advogadas e advogados não estamos fora dos graves problemas 
vividos pelo país, em que a exploração e os abusos contra os 
trabalhadores são absurdos. Temos o dever de lutar por democracia, 
que, antes de tudo, significa inclusão e justiça social.  Esta luta 
ultrapassa nossa instituição, diz respeito à sociedade da qual fazemos 
parte, como agentes atuantes e vigilantes por mais direitos."

 Santos é secretária-adjunta em primeiro mandato, a primeira 
mulher negra a ocupar a Diretoria da OABRJ. Ingressou em 2016, 
na primeira gestão de Felipe Santa Cruz. Integra a Comissão de 
Direito do Trabalho, de Criminologia e de Trânsito do IAB e já fez 
parte da Comissão de Direito Social do CFOAB. É vice-presidente 
da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas (Acat).

Quero tirar do colega 
o sentimento de 
afastamento em 
relação à casa
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Vamos intensificar 
o diálogo com as 
subseções em 
todo o estado
RICARDO MENEZES
PRESIDENTE DA CAARJ

“O principal desafio da Caixa de Assistência é levar 
os serviços prestados à advocacia da capital aos 
colegas das subseções do interior. Para isso, a 
Caarj estará ainda mais atenta à voz dos colegas 
para buscar atender às principais queixas. Vamos 
aperfeiçoar os canais de comunicação corporativos 
da Caixa e intensificar o diálogo com as sedes 
da OABRJ em todo o estado. A OAB/Méier, por 
exemplo, criou uma comissão de acolhimento à 
advocacia, cujo estatuto de criação inclui a Caarj. 
Vamos incentivar a disseminação de grupos 
correspondentes a todas as outras sedes para 
qualificar a assistência aos colegas. 
No triênio passado, inovamos com a criação 
de grupos de trabalho temáticos dedicados 
à capacitação profissional ao estudante de 
Direito; à comunidade LGBTQI+, à diversidade 
religiosa, à igualdade racial, à mulher advogada, 
à pessoa com deficiência, à prevenção do abuso 
de drogas, à assistência às subseções, aos 
animais, ao esporte e lazer. Daremos prioridade 
a ações voltadas à prevenção de doenças. Saber 
de tantos casos de câncer de próstata entre 
os colegas é um contrassenso. Estamos em 
2022, há tanta informação médica acessível, 
e, mesmo assim, alguns se deixam levar por 
velhos tabus. Vamos incrementar as iniciativas 
de conscientização em saúde.
Realizamos mais de 3 mil atendimentos 
psicossociais gratuitos no triênio passado. Nos 
momentos mais agudos da pandemia, tivemos 70 
psicólogos mobilizados em prol da classe. Vamos 
investir na disseminação e divulgação deste projeto 
para as subseções.

 Menezes está na segunda gestão como 
presidente da Caarj depois de atuar como diretor 
tesoureiro da Caixa de Assistência por dois 
mandatos consecutivos (2007-2012). Foi também 
presidente da OAB/Barra da Tijuca. É bacharel 
pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em 
Direito do Trabalho pela Estácio de Sá. Em 1996, 
representou a Ordem na Banca Examinadora 
do Concurso Público para Juiz do Trabalho da 
1ª Região. Integrou a Diretoria do Sindicato dos 
Advogados do Rio e da Associação Carioca dos 
Advogados Trabalhistas (Acat).
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Em posse solene no Theatro Mu nicipal com presença de diversas 
autoridades, as lideranças da OABRJ orgulham-se do legado 

construído pelas diversas ações em prol da classe na pandemia, 
enquanto miram os desaf ios da volta à normalidade

Cercada por autoridades dos três poderes, representantes de 
órgãos públicos e lideranças da advocacia, a diretoria que vai 
comandar a OABRJ neste triênio (2022-2024) foi empossada de 
forma solene no Theatro Municipal no dia 28 de março. O grupo 
foi eleito em um pleito que mobilizou dezenas de milhares de 
colegas de todo o estado, em novembro de 2021.
Luciano Bandeira está agora em seu segundo mandato na 
Presidência da OABRJ. Também foram reconduzidos a vice-
presidente, Ana Teresa Basilio, o secretário-geral, Álvaro Quintão, 
e o tesoureiro, Marcello Oliveira. Mônica Alexandre Santos ocupa 
pela primeira vez o posto de secretária-adjunta da Seccional 
- é também a primeira  mulher negra a alcançar um cargo na 
Diretoria da OABRJ. A cerimônia coroou um momento histórico 
da Ordem dos Advogados, que referenda agora a chegada aos 
postos de poder das lideranças incorporadas pelas cotas para 
pretos e pardos e paridade de gênero nas chapas do conselho. 
Na mesma solenidade, tomaram posse os 62 presidentes das 
subseções da Ordem no estado, os conselheiros seccionais e 
federais, bem como o presidente da Caarj, Ricardo Menezes 
(que também conquistou um segundo mandato à frente 
da Caixa de Assistência) e a nova Diretoria da Caixa: a vice-
presidente, Marisa Gaudio, o secretário-geral, Mauro Pereira dos 
Santos, a secretária-adjunta, Julia Vera Santos e o tesoureiro, 
Frederico Mendes. 
“Ampliamos a participação feminina. Se na primeira gestão 
tive Ana Tereza Basilio ao meu lado como vice, agora, além da 
Ana, contamos com Mônica Alexandre Santos como secretária-
adjunta. Metade de nosso conselho é formado por advogadas. 
Nada do que fizemos teria sido possível sem a força de 

VOTO DE C ONFIANÇA

tantas mulheres advogadas. E nada mais será feito sem elas”, 
discursou Luciano diante de uma plateia calorosa, que encarou 
com bom humor uma queda de energia elétrica que afetou o 
Centro da cidade provocando um pequeno atraso no início da 
cerimônia.  
“A pandemia deixou marcas profundas. Trouxe dificuldades 
extras e inéditas para nossa primeira gestão. Tivemos que nos 
adaptar rapidamente. Mas o que fizemos servirá de legado para 
a advocacia fluminense”, disse o presidente, antes de detalhar 
as diversas ações de incremento de estrutura que a OABRJ 
empreendeu para viabilizar o exercício profissional dos colegas 
e frisar a centralidade que a defesa das prerrogativas perante o 
Judiciário ocupa no rol de prioridades da gestão.
“Ao tomar posse, há três anos, declarei que o único partido 
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VOTO DE C ONFIANÇA democracia”, disse Felipe, que homenageou a memória do 
ex-presidente da OABRJ Celso Fontenelle e elogiou Wadih 
Damous e Sergio Zveiter, presentes na solenidade, pelo legado 
de expandir para o interior os serviços da Ordem. 
“Começamos a gestão (anterior) com a advocacia sob fortíssimo 
ataque. Nossos colegas criminalistas estavam sendo tratados 
como bandidos. A advocacia tradicional não dobrou seus 
joelhos diante dos heróis de ocasião. Não há advocacia no Brasil 
dissociada da luta pela liberdade, da luta contra a censura, que 
se cale diante do negacionismo”, afirmou Felipe. 
Em um momento descontraído, o prefeito Eduardo Paes contou 
que seu vínculo com a Ordem é “de frustração”, por ter se 
formado bacharel, mas nunca ter conseguido passar no Exame 
de Ordem e tirado a carteira da OAB. “Tenho profunda inveja de 
todos vocês”, disse, provocando risos. 
“São tempos difíceis os que vivemos no Brasil, em que as 
instituições são colocadas à prova. Mais uma vez, a OABRJ 
mostra força na defesa das liberdades individuais, da 
democracia. Sabemos da correção e do espírito aguerrido de 
Luciano para encarar os desafios da advocacia em um estado 
tão complexo como o Rio de Janeiro”, enfatizou o prefeito.
O secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, 
representou o governador Claudio Castro.  
“Luciano exerce a defesa dos maiores princípios da democracia 
e também zela pelas prerrogativas da advocacia, uma atividade 
tão sofrida, cujos membros trabalham de sol a sol, e que precisa 
de uma boa defesa de seu conselho de classe”, disse. 

(continua na próxima página)

político da OAB é o Estado democrático de Direito e nossa 
ideologia é a Constituição. Não me afastei e não me afastarei 
dessas balizas. Em tempos polarizados optei por fazer uma 
gestão tolerante, que funcionasse como um espaço de diálogo e 
de respeito”, arrematou Luciano.
O Conselho Federal da OAB foi representado por Felipe Santa 
Cruz, que abriu a cerimônia em nome do presidente recém-
empossado Beto Simonetti. 
“O trabalho capitaneado pelo meu irmão Luciano Bandeira 
(durante a pandemia) foi reconhecido com a reeleição. Fomos 
a única seccional no Brasil com mais de 100 mil integrantes a 
reeleger sua diretoria. Em meio a uma tempestade, a advocacia 
compreendeu que a OAB do Rio de Janeiro fez tudo o que 
estava ao seu alcance para minimizar o drama, para lutar pela 
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O ministro do STJ Antonio Saldanha Palheiros lembrou os 54 anos da 
morte do secundarista Edson Luís e a atuação decisiva que a OAB teve na 
comoção que se seguiu, o que foi estopim para diversas manifestações 
por todo o país.
"A Ordem sempre foi um lugar de acolhimento, trincheira da defesa da 
República, democracia e liberdade, e assim tem se mantido".
O Instituto dos Advogados Brasileiros foi representado por sua presidente, 
Rita Cortez. Outros nomes que estiveram no palco, ao lado das lideranças da 
advocacia, foram o presidente do TJRJ, desembargador Henrique Figueira; 
o presidente da Alerj, André Ceciliano; o corregedor-geral da corte estadual, 
desembargador Ricardo Cardozo; a presidente do TRT1, desembargadora 
Edith Tourinho, o corregedor-geral do TRF2, desembargador Theophilo 
Miguel Filho; o subprocurador-geral do estado, Flavio Willeman; o 
procurador-geral do município, Daniel Bucar; o procurador-geral do MPF, 
Sergio Pinel; o procurador-geral do MPRJ, Luciano Mattos; o presidente 
do TRE, desembargador Elton Leme; o presidente do TCM, Luis Antonio 
Guaraná; e o defensor público-geral do Estado, Rodrigo Pacheco. 

Mônica Alexandre 
Santos, Marcello 
Oliveira, Luciano 
Bandeira, Ana 
Teresa Basilio, 
Ricardo Menezes 
e Álvaro Quintão 

Luciano é diplomado  pelo representante 
do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz
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garantia
do seu direito

advocacia,

OABRJ

A atual gestão da Seccional tem como 
slogan: "Advocacia, garantia dos seus 
direitos" . Embutida neste mote está a ideia 
de que o advogado lida diretamente com 
a vida das pessoas. Sua presença concreta 
nos diferentes momentos da trajetória 
dos cidadãos e das empresas garante a 
efetivação de direitos e também coíbe 
violações, já que alguém que tenha uma 
advogada ou advogado com quem contar 
estará escudado contra abusos na relação 
com o poder público ou com prestadoras 
de serviço. 
Para desempenhar este papel, o 
profissional depende do respeito às 
prerrogativas insculpidas no Estatuto da 
Advocacia. Desta forma, a valorização 
da classe deve ser entendida como uma 
causa de interesse público, sendo a Ordem 
sua principal promotora.



Marcus Antonio 
Silva Soares
( (21) 3545-6600

Barra da 
Tijuca

Eduardo Sales 
Ribeiro Soares
( (21)2651-1892

São João  
de Meriti

Franklin de 
Oliveira Barretto
( (21) 3396-3890

Ilha do 
Governador

Paulo dos  
Santos Freitas
( (21) 3365-3864

Santa  
Cruz

Gracia Monte 
Barradas
( (21) 2241-8786 

Méier

Alexandre Menezes 
Teixeira Aguilar
( (21) 3976-5599

Leopoldina

Nathalia Pinhão 
de Azevedo

( (21) 3421-1955

Bangu

Waldemar Antonio 
das Chagas Bezerra

( (21) 3390-8130

Madureira/
Jacarepaguá

Maria de Fatima Lira 
Monteiro Figueiredo

( (21) 3847-4787 

Pavuna

Joseph Piñeiro 
De Carvalho

( (21) 2687-4900

Itaguaí

Rodrigo Lopes 
Plaza

( (21) 2414-7700 

Campo  
Grande

Abelardo 
Medeiros Tenorio

( (21) 2661-3252

Belford 
Roxo

Andreia de 
Oliveira Valente

( (24) 3354-3950

Resende

Aloizio Perez

( (24) 3323-4217

Barra Mansa

Ilson de 
Carvalho Ribeiro

( (21) 2789-4324

Mangaratiba

Alexandre Fontes 
de Oliveira

( (21) 3770-3924

Queimados

Andreia da  
Silva Pereira

( (21) 3736-8530

São Gonçalo

Carolina Patitucci 
de Azevedo

( (24) 3347-4466

Volta Redonda

Andre Gomes Pereira

( (24) 3365-1429

Angra dos Reis

Ramon Francisco 
dos Santos

( (21) 2018-7419

Seropédica

Christopher Almada 
Guimaraes Taranto

( (24) 2442-0230

Barra do Piraí

Luiz Augusto 
Guimarães da Costa 

( (24) 2431-2855

Piraí

Fabiano Campos 
Neves 

( (21) 2683-2252

Paracambi

Paulo Afonso 
Loyola Costa

( (24) 2465-4500

Mendes

Hilario Franklin 
Pinto de Souza

( (21) 2765-5500

Nova Iguaçu

Wagner da Silva 
Botelho de Souza

( (21) 2675-6600

Duque 
de Caxias

Eduardo Langoni 
de Oliveira

( (24) 2263-3309

Paraíba do Sul

Marcia Valeria 
Menezes Piaz de Lacerda

( (24) 2252-0024

Três Rios

Aline Penna

( (24) 3332-1266

Rio Claro

Antonio Tadeu de 
Almeida Lasneaux Junior

( (24) 2453-1576

Valença

Maria de Fatima 
Pfaltzgraff Ribeiro

( (21) 2791-4442

Nilópolis

( (24) 3371-2945

Paraty

A Seccional se faz presente na rotina da classe através das 63 
subseções espalhadas pela capital e pelo interior do estado. Graças  
ao investimento constante da Ordem nessas sedes, os colegas de 
todas as regiões fluminenses dispõem da mesma estrutura e dos 
benefícios oferecidos àqueles que militam na capital.  
Veja quem são os presidentes eleitos para este triênio

OABRJ

Sempre por perto, 
onde quer que seja
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Miguel Saraiva 
de Souza
( (22) 2651-6064

Saquarema

Eduardo Carlos 
de Souza
( (21) 2637-3614

Maricá

Pedro Gomes  
de Oliveira

( (21) 3716-8900

Niterói

Neemias 
Pereira Lima
( (22) 2621-3836

São Pedro 
da Aldeia

Kelven Ambrogi 
Lima
( (22) 2643-0026

Cabo Frio

Rosana da Conceição 
Jardim Pinaud

( (22) 2664-4489

Araruama

Lauro de  
Mattos Junior

( (21) 2635-2002

Itaboraí

Karen Lívia da 
Silva Figueiredo

( (21) 2734-0757

Rio Bonito

Osmar Augusto 
Rodrigues Barbosa

( (22) 2623-3984

Búzios

Ana Agleice 
Poncio Destefani

( (22) 2141-5046 

Macaé

Michele Ferreira 
da Silva Mansur

(  (22) 2764-6881 

Rio das Ostras

Filipe Franco 
Estefan

( (22) 2726-1200

Campos

Simone Codato 
do Carmo

( (22) 3842-1994

Porciúncula

Arthur Martins 
Ramos Rodrigues

( (22) 3822-0049

Itaperuna

Veronica Estephaneli 
do Prado

( (22) 3852-0722

Miracema

Fernanda Chaves 
Castro

( (22) 2767-2197

Cambuci

Ozimar Félix 
Ferreira
 ( (22) 2555-4925

Cantagalo

Fernanda Medeiros 
Lisboa Xavier

( (22) 3851-0966

Santo Antônio 
de Pádua

Gleisson Gil  
dos Santos Silva

( (22) 2758-1600

São Fidélis

Tulio Fiori 
Rezende Cordeiro

( (22) 3831-1580

Bom Jesus 
do Itabapoana

Rosania Lucia 
Figueira

( (24) 2471-1081

Vassouras

Diego Tadeu 
Corrêa Esteves

( (24) 2484-5087

Miguel Pereira

Paulo Vinicius 
Dutra Lopes

( (21) 2633-1497

Magé

Marcelo Gouvea 
Schaefer
( (24) 2243-3890

Petrópolis

Edio de Paula  
Ribeiro Junior
( (21) 2742-2567

Teresópolis

David Soares da 
Silva Ruas
( (21) 2649-4878

Cachoeiras 
do Macacu

Alexandre 
Valenca de Lima
( (22) 2522-3161

Nova Friburgo

Mateus Cruz 
Ramos
( (22) 2551-4156

Cordeiro

Diego Americo 
de Moraes 
( (22) 2624-1251

Iguaba 
Grande

Alessandra 
Silva Batista 
( (22) 2778-5168

Casimiro 
de Abreu

Fernando Jose 
Marron da Rocha
( (22) 3861-2063

Itaocara

Aponte a câmera 
de seu celular 
para acessar a 
edição especial 
da TRIBUNA 
DA ADVOCACIA 
em formato 
digital e ler as 
propostas de 
cada liderança 
regional da 
OABRJ 
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DE PORTAS 
ABERTAS 
PARA A 
ADVOCACIA 
FLUMINENSE
Veja o porte da estrutura que a 
OABRJ oferece à classe neste 
início do triênio 2022/2024

Colegas podem trabalhar ao mesmo 
tempo nos espaços da OABRJ
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Colegas podem trabalhar ao mesmo 
tempo nos espaços da OABRJ

É o número 
de escritórios 
digitais 
funcionando 
em todo o 
estado

Centrais de 
peticionamento

Colegas usam o serviço de Recorte Digital 
oferecido gratuitamente pela Ordem

Pontos de atendimento, entre eles  
65 sedes e oito Casas da Advocacia
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Visualizações no canal da OABRJ no YouTube 

Posto do Detran 
na Casa das Prerrogativas 
Celso Fontenelle

Mandados de pagamento
expedidos pelos tribunais regionais por meio do Portal da OABRJ. 
Facilidade garantida por convênios firmados pela Seccional com a 
Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, em abril de 2020

Parlatórios e salas 
reformados no sistema 
penitenciário do estado

Colegas têm o plano odontológico 
disponibilizado pela OABRJ
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Parlatórios e salas 
reformados no sistema 
penitenciário do estado

Portal da OABRJ 
está de cara nova

Em 2019, uma das primeiras ações da 
gestão Luciano Bandeira à frente da 
OABRJ foi a renovação do portal com 
uma reformulação total do layout, da 
usabilidade e das ferramentas oferecidas 
à advocacia. Agora, o site passa por 
outra mudança para acompanhar a 
nova identidade visual dos canais de 
comunicação da Seccional, impulsionada 
pelo retorno da TRIBUNA DA ADVOCACIA.
Além da alteração estética, o portal traz 
algumas novidades, como o aviso de 
transmissão ao vivo no canal de YouTube, 
que passará a ser exibido no topo da 
página a cada novo evento que entrar no 
ar. Diretor de Comunicação da Ordem, 
Marcus Vinicius Cordeiro explica que 
a intenção é ampliar a divulgação dos 
eventos promovidos pela OABRJ.
"Mesmo antes da pandemia, nosso canal 
do YouTube já era muito utilizado para a 
transmissão ao vivo dos encontros realizados 
na sede da Ordem. Com o distanciamento 
social, a OABRJ, assim como a maioria das 
pessoas, precisou adaptar-se ao mundo 
virtual. As lives e eventos online, que 
naquele momento eram a nossa única 
forma de comunicação, mostraram a 
sua eficiência mesmo agora, com o 
retorno à normalidade. A reprodução dos 
encontros presenciais e a possibilidade 
de debates totalmente virtuais pelo 
YouTube permitem que advogados 
e advogadas de todas as partes do 
estado tenham acesso ao mesmo 
conteúdo. O botão com aviso de 
transmissão ao vivo no novo portal 
amplia e facilita essa divulgação. É mais 
uma ferramenta da Seccional de incentivo à 
qualificação profissional", detalha o diretor.

Mudança na 
identidade visual do 
site acompanha nova 
fase da Comunicação 
da Seccional

Após quase três anos da última atualização, 
outras novidades no portal foram pensadas 
para atender às demandas de usabilidade 
dos usuários: reorganização do menu; 
ampliação no número de notícias expostas 
na página principal; novos formatos de 
imagens nas matérias em destaque; e 
mudança no local de exibição do calendário 
de eventos, por exemplo.
As notícias ganharam fotos maiores e realce 
nos títulos. A forma de leitura das páginas 
internas também mudou. Agora, ao rolar a 
tela o menu lateral permanece em evidência, 
facilitando a navegação.
O Portal da OABRJ, apesar do seu papel 
importante na comunicação com a classe, 
tem um perfil utilitário para advogadas e 
advogados. Através dele são acessados 
vários serviços e convênios, disponíveis 
tanto na página principal, como a tabela de 
honorários e as pautas das audiências de 
custódia, quanto na Área Restrita, que reúne 

os convênios com os bancos e o acesso ao 
Recorte Digital.
Uma nova página vai unificar esses dois 
perfis do site: informação e serviços. Um FAQ 
[página de perguntas frequentes] foi incluído 
no menu principal para dar o caminho das 
pedras e esclarecer as principais dúvidas 
da advocacia. O conteúdo foi elaborado 
pela Central de Atendimento OABRJ-Caarj, 
responsável por catalogar as demandas 
recebidas pelos canais de comunicação da 
Ordem.
“Desde 2019, o Portal da OABRJ é 
responsivo, o que significa que é fácil 
acessá-lo pelo celular; intuitivo e acessível, 
atualizado com critérios globais de 
acessibilidade na web. Mas a ideia é 
transformar o site em uma ferramenta cada 
vez mais útil para a advocacia. As mudanças 
feitas agora atendem as demandas de 
usabilidade de advogadas e advogados e 
foram pensadas para facilitar a rotina de 
quem precisa do portal para acessar os 
serviços da Ordem ou se manter informado”, 
define a editora do site, Renata Loback.
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#To na Ordem

"Como tem sido sua 
experiência com o Poder 
Judiciário no atual 
momento da pandemia?

MENSAGEM DIRETA

@advrafaelacarvalho Melhorou devido ao 
acesso ser, em sua maioria, virtual

@sabrinasantiagocs Lenta. Tenho 
processos parados há meses

@useixas Juizado Especial Cível lento. 
Turmas recursais sempre usando 
o mesmo modelo quando negam 

provimento

@vyrtual2 Ótima! Fazer tudo online 
permite produzir mais. Pena ter acabado o 

peticionamento eletrônico de processos físicos

@vitoriosapra Péssima. 
A morosidade está demais

@elisangela.s.r.duarte Precisei renovar 
medida protetiva... porém sem êxito

@egbezerra.adv Graças ao empenho da 
OABRJ, a advocacia está conseguindo 

superar todas as dificuldades

@thaissaldanha.adv Melhor que antes por conta 
das audiências virtuais

A TRIBUNA DA ADVOCACIA quer 
ouvir a opinião dos seguidores dos 
perfis das redes sociais da OABRJ
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#To na Ordem

Poste sua selfie com a 
#tonaordem e apareça nas 
redes sociais da OABRJ e na 
revista TRIBUNA DA ADVOCACIA

@carlossarmentoadv

@anemedeirosadv

@elvisribeiroadv

@dra.monicapaes

@marcia_valeria_advogada
@waltenircostaadv
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Frente ampla 
contra a barbárie

Comissão de 
Direitos Humanos e 
Assistência Judiciária 
planeja expandir 
presença da pauta 
nas subseções e cria 
grupos de trabalho 
para especializar 
atuação

A Comissão de Direitos Humanos e 
Assistência Judiciária (CDHAJ) da OABRJ 
empossou os membros que vão compor o 
grupo neste novo triênio, numa cerimônia 
que encheu o Plenário Evandro Lins e 
Silva, na sede da Seccional, em 1º de abril. 
A escolha da data, o aniversário do golpe 
militar de 1964, não foi gratuita: serviu para 
reforçar o papel institucional da comissão - e 
da OABRJ de forma geral - de anteparo da 
sociedade civil contra as arbitrariedades do 
estado, mesmo em tempos democráticos. 
Ao lado do presidente da CDHAJ, Álvaro 
Quintão, estava Vanessa Francisco Sales, 

mãe da menina Ágatha Félix, morta por um 
policial em 2019, aos 8 anos, no Complexo do 
Alemão. A comissão tem assistido Vanessa 
desde os primeiros momentos, no que se 
tornou um dos casos mais emblemáticos 
e de maior repercussão abraçados pela 
CDHAJ no triênio passado. Chegou a 
inspirar uma lei (Lei 9.180/21) que determina 
que crimes cometidos contra a vida de 
crianças e adolescentes tenham garantia de 
prioridade nos trâmites de procedimentos 
investigatórios, observando as normas do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
"Fui recebida na primeira reunião e achei 
que poderia não dar em nada, mas a OABRJ 
não desistiu de mim. O caso ficou conhecido 
como 'Caso Ágatha', mas essa é a minha vida, 
e é isso o que a comissão faz: trabalha com a 
vida das pessoas", disse Vanessa.
Presidente da CDHAJ e secretário-geral da 
OABRJ, Álvaro Quintão anunciou o plano 
de trazer as subseções para mais perto 
da Seccional, estreitando laços com as 
comissões análogas de cada sede da Ordem 
para que casos ocorridos no interior, longe 
dos olhos da opinião pública,  possam ganhar 
tanta atenção quanto os da capital. 
“Temos vários membros de outras cidades 
do estado. Queremos criar organizações 
nesses locais para ter referências da 
Seccional quando precisarmos”, afirmou 

Quintão, reforçando a necessidade do 
fortalecimento da rede de defensores dos 
direitos humanos nos dias de hoje.

A atuação da CDHAJ durante as 
investigações da Chacina do Salgueiro, 
em São Gonçalo, em dezembro do ano 
passado, foi trazida como referência de 
como a atuação do grupo se beneficia 
com o aumento da capilaridade. Na 
ocasião, a CDHAJ e a comissão própria 
da OAB/São Gonçalo reuniram-se com o 
Ministério Público para propor protocolos de 
atendimento ao cidadão nas delegacias. 

A criação de grupos de trabalho para 
qualificar a atuação da CDHAJ é outra 
novidade deste novo mandato. A ideia 
é aprimorar a atenção dedicada a tipos 
específicos de violações de direitos humanos 
que se intensificaram nos últimos três 
anos. Os GTs devem servir também como 
facilitadores de atuações em parceria com 
as outras comissões da Seccional. São eles: 
Violência de Estado e Sistema de Justiça 
Criminal; Intolerância e Crimes de Ódio; 
Criança, Adolescente e Juventude; Direito 
à Memória, à Verdade e à Justiça; Fluxos 
Migratórios e Meio Ambiente; Liberdade 
e Cátedra; Direito à Saúde e da População 
em Situação de Vulnerabilidade; Direito à 
Moradia; Movimentos Sociais, e Trabalho e 
Sindicalismo. 

Fo
to

: T
ha

is
e 

Pi
m

en
te

l



TRIBUNA DA ADVOCACIA - ABRIL/MAIO/JUNHO 2022 - PÁGINA 31

Integração tecnológica e união da 
classe em prol das prerrogativas 
norteiam atuação da comissão

Pr
er

ro
ga

ti
va

s

Com o arrefecimento da pandemia, a 
Comissão de Prerrogativas se vê neste início 
de triênio diante da tarefa de contemplar as 
metas que foram preteridas pelas iniciativas 
emergenciais de resposta à crise da Covid-19. 
As ações semeadas ao longo de anos de 
sólida interlocução da gestão Luciano 
Bandeira com a Polícia Civil, o Governo do 
Estado, a Prefeitura do Rio e a Secretaria 
estadual de Administração Penitenciária 
(Seap) começam a dar frutos visíveis e 
vistosos. São mudanças estruturantes, que 
remodelam definitivamente a forma como a 

advocacia se relaciona com os entes estatais 
e com a própria OABRJ. 
Em março, foi inaugurado o posto do 
Detran na Casa Celso Fontenelle. Dentro 
de poucos meses, depois de quase um 
ano de desenvolvimento, espera-se 
que a advocacia tenha acesso — através 
do Portal da OABRJ — às peças dos 
inquéritos da Polícia Civil sem burocracia 
e sem precisar ir até a delegacia. Um salto 
tecnológico inédito que agilizará o dia a dia 
da advocacia criminal, que já vem sendo 
alvo de ações vultosas da Seccional, como 
a inauguração da Casa da Advocacia do 
Complexo de Gericinó (a primeira do tipo 
no país), as reformas dos parlatórios e a 
operação de uma van para transportar os 
colegas dentro do conjunto de unidades 
prisionais de Bangu (foto).   
Numa aposta de que a educação e a 
colaboração cortarão o mal do abuso de 
autoridade pela raiz, uma parceria da 
OABRJ com a Prefeitura do Rio firmada 
após episódios graves de violência contra 

colegas por parte da Guarda Municipal 
gerou um programa de formação em 
prerrogativas específico para esses 
agentes. O plano é incluir também policiais 
civis, militares, serventuários e magistrados 
ao longo dos próximos meses - no final 
de 2021, a Escola de Prerrogativas levou 
uma versão reduzida desse programa 
a funcionários das prefeituras de Magé 
e Guapimirim, como uma espécie de 
projeto piloto. Além disso, a Escola de 
Prerrogativas atuará para promover 
uma atitude cada vez mais colaborativa 
e solidária entre colegas, de forma a 
que todos sejam fiscais de violações de 
prerrogativas pelos poderes.
"A comissão está dando respostas 
concretas a cada tema. O mais importante, 
porém, é promover a união da classe em 
torno da defesa intransigente da atuação 
profissional, em todos os lugares. A 
violação às prerrogativas de um atinge a 
todos", diz o presidente da Comissão de 
Prerrogativas da OABRJ, Marcello Oliveira.
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Presidente da 
Comissão de 
Prerrogativas da 
OABRJ, Marcello 
Oliveira entrega 
van aos colegas 
que atuam no 
complexo de Bangu
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Destinado a 
promover a 
valorização 
da advocacia 
por meio da 

transmissão 
de experiências 

de advogadas e 
advogados com mais 
tempo de carreira (os 
mentores) a colegas em 
busca de soluções para 
questões práticas da rotina 
profissional, o Projeto de 
Mentoria Jurídica da OABRJ, 
em conjunto com a Caixa 
de Assistência da Advocacia 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Caarj), já auxiliou mais 
de 500 colegas das mais 
diferentes idades e áreas 
do Direito. Recentemente, 
a Seccional fechou 
importantes convênios de 
mentoria com a Associação 
Brasileira de Advogados do 
Mercado Imobiliário (Abami) 
e a Associação Brasileira 
de Advogados (ABA), para 
expandir e qualificar o 
projeto, abarcando mais 
áreas do Direito. 
Neste novo triênio, o 
Mentoria está sendo dividido em duas 
fases. Na primeira, os problemas 
frequentemente enfrentados pelos 
inscritos são abordados em eventos 
online, com temas como networking, 
nichos da advocacia, precificação e 
contrato de honorários, atendimento ao 
cliente e marketing jurídico. 
"Os cursos estão abertos a advogadas e advogados de qualquer 
idade, e essa primeira fase também estará aberta a estudantes de 
Direito. Precisamos aproximá-los da Ordem, então preparamos 
palestras para estudantes sobre a estrutura e as funções da 
entidade", conta a idealizadora do projeto e vice-presidente da 
OABRJ, Ana Tereza Basilio. O primeiro evento ocorreu em 1º de abril, 
com a participação de cerca de cem alunos da Uerj. 
Após a fase inicial, há o momento em que o mentor e o mentorado 
se comunicam entre si num período de seis meses, que pode, 
posteriormente, ser prorrogado por mais seis. A ênfase na 
ampliação do projeto nesta segunda gestão Luciano Bandeira 
trouxe a reboque a criação de uma nova comissão, a de Mentoria 
Jurídica, presidida por Thaís Fontes. 

O Concurso de Redação promovido 
pelo Projeto Mentoria, que já premiou 
colegas com quase R$ 100 mil em 
créditos estudantis da PUC-Rio e da 
Uerj, notebooks e celulares, prepara 
uma terceira edição. São parceiros 
na realização do certame a Caarj, as 
diretorias de Igualdade Racial e de 

Assistência aos Advogados da Capital da OABRJ, o Centro de 
Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito (Ceped) da Uerj e o 
Cartório do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro.

  Os interessados no Projeto Mentoria devem ter inscrição 
principal ou suplementar na OABRJ. Aqueles que desejam 

participar como mentores devem enviar e-mail para 
mentoria@oabrj.org.br. Já os aspirantes a mentorados devem 

mandar e-mail para inscrição.mentoria@oabrj.org.br, com 
nome completo, telefone (com WhatsApp) e e-mail; endereço 

residencial e profissional; número de inscrição na OAB; 
currículo atualizado, área de interesse e atuação e razões de 

interesse no projeto.

NÚMEROS DO PROJETO 
 Mais de 450 advogados já mentorados 

 150 Mentores
 Quase 200 mentorias em andamento

Mentoria turbinada

Ana Tereza 
Basilio selou 
convênio de 
mentoria 
entre a OABRJ 
e a ABA em 
março 
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Fique por dentro 
das atividades da ESA

Criada em março de 1992 pelo então 
presidente da Seccional, Sergio Zveiter, 
como braço educacional voltado para o 
aprimoramento intelectual e profissional da 
comunidade jurídica fluminense, a Escola 
Superior de Advocacia (ESA) da OABRJ foi 
uma das primeiras do sistema da Ordem.
Nos incontáveis cursos, seminários, 
palestras, debates, lançamentos de livro 
e programações culturais oferecidos pela 
ESA ao longo destes 30 anos, milhares 
de advogados, estagiários e bacharéis se 
beneficiaram com conhecimento jurídico 
prático ministrado por operadores do Direito 
que sempre estiveram em compasso com 
o pulso do mercado.Um time estelar de 
juristas compõe esse rol: os ministros do STF 
Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Luiz Roberto 
Barroso, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia; 
os desembargadores Sylvio Capanema, 
Joaquim Falcão, Sérgio Bermudes, Maria 
Guadalupe, Ricardo Lira, 
ministros do Superior 
Tribunal de Justiça 
Waldemar Zveiter, Luis 
Felipe Salomão, para citar 
alguns nomes.  
O primeiro endereço foi 
o 8º andar do Edifício dos 
Bandeirantes, na Avenida 
Marechal Câmara, 186. Em 
2001, a ESA acompanhou 
a instalação da Seccional 

no prédio de nº 150 desta mesma via, até 
que, em 2019, um projeto ambicioso da 
primeira gestão Luciano Bandeira construiu 
a “Super ESA” em dois andares do nº 210, 
onde é vizinha do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB).
No início de 2020, logo antes da eclosão 
da pandemia, a direção da escola já havia 
começado a intensificar a presença digital, 
investindo na criação de uma plataforma 
de ensino a distância para promover 
cursos online. Quando as medidas de 
distanciamento social se impuseram, a 
escola experimentou um aumento inédito 
no número de inscritos e a ampliação 
do alcance para além das fronteiras do 
município, do estado e até do país. Agora, 
com o retorno gradual às atividades 
presenciais diante da melhora dos índices 
epidemiológicos, o plano é manter firme 
o eixo digital e retomar gradativamente o 

programa presencial.
“O modelo virtual democratizou o acesso à 
ESA. Já tivemos alunos que assistiram aos 
cursos dos Estados Unidos e da Europa, 
por exemplo. Constatamos também um 
aumento na fidelização dos estudantes”, 
diz o chefe da secretaria da escola, Sergio 
Ricardo de Oliveira, cujo tempo de casa é 
quase igual à idade da ESA: 29 anos.
“A pandemia do coronavírus trouxe um 
imenso desafio às instituições. Com a ESA 
não foi diferente, mas nós conseguimos 
transformar a dificuldade em oportunidade. 
Conseguimos crescer e nos aperfeiçoar 
ainda mais, em benefício da advocacia 
fluminense”, comemora o diretor da ESA 
desde 2016, Sergio Coelho.
Coelho destaca ainda o aumento, no 
triênio passado (2019-2021), do número de 
coordenações internas para 28, abarcando 
as mais diversas áreas do Direito; e o 
lançamento da primeira obra confeccionada 
a partir dos cursos da escola (a coletânea 
“Impactos do Código de Processo Civil 
de 2015 na Advocacia - Projeto Quartas 
Processuais”/Thoth Editora).
"Sem deixar de lado os ganhos imensos 
que o investimento pesado no modelo 
telepresencial nos trouxe, a ESA prepara 
agora uma volta paulatina ao presencial, 
também com o espírito de atingir os 
advogados do interior".

ES
A

O ‘novo normal’ 
da Escola Superior 
de Advocacia

ESA é inaugurada 
em março de 1992

Foto: Arquivo OABRJ
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Em reação às falhas no sistema do 
TJRJ, OABRJ vai ao CNJ e aciona 
Presidência da corte estadual
Em mais uma tentativa de reverter as 
instabilidades no sistema de peticionamento 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJRJ), a OABRJ buscou o 
Conselho Nacional de Justiça, através de um 
pedido de providências, e interpôs processo 
administrativo junto à corte estadual. As iniciativas 
elaboradas pela Diretoria da OABRJ e pelas 
lideranças da Ordem em todo o estado, numa 
sessão emergencial do Colégio de Presidentes de 
Subseção do Triênio 2022-2024 realizada em 18 
de abril, foram remetidas aos órgãos 
pela Procuradoria-Geral da OABRJ 
no dia seguinte. 

No pedido de providências com 
caráter liminar, a Seccional solicitou 
ao CNJ a determinação para que o 
TJRJ suspenda os prazos processuais 
nos dias em que o sistema do 
tribunal apresente lentidão ou 
indisponibilidade técnica por mais de 
60 minutos, na forma do Código de 
Processo Civil. Entre outras medidas, 
a Ordem solicitou que a corte adote 
ações que garantam a disponibilidade 
do sistema de peticionamento 
eletrônico - sem erros ou 

instabilidades durante o horário de expediente 
forense. Em despacho publicado no dia 3 de maio, 
o presidente do CNJ, Luiz Fux, deu cinco dias para o 
tribunal se manifestar.
Já no âmbito da Presidência do TJRJ, a OABRJ 
propôs a uniformização da emissão de certidões 
de indisponibilidade (com o entendimento de que 
a inoperância do sistema por qualquer uma das 
vias de acesso já configura indisponibilidade); 
a devolução integral dos prazos processuais; a 
identificação do serventuário no balcão virtual 

e a relação das serventias 
devidamente habilitadas a  
este serviço. 
De acordo com a diretora de 
Inclusão Digital e Inovação 
Tecnológica, Maria Luciana 
Pereira de Souza, as 
dificuldades no manuseio 
das plataformas do TJRJ se 
acentuaram a partir de março 
de 2021 até atingirem um ponto 
“absolutamente caótico, que 
viola o acesso à Justiça”. 
O procurador-geral da OABRJ, 
Fábio Nogueira, conta que o setor 
vem recebendo há meses as 

reclamações formuladas pela advocacia de todo 
o estado, o que tornou possível acompanhar de 
perto a angústia do profissional que depende do 
funcionamento adequado do sistema do tribunal 
para receber seus honorários, sabidamente 
dotados de natureza alimentar. 
"A situação em que se encontra o processo 
eletrônico do TJRJ é insustentável. O Poder 
Judiciário fluminense precisa atender às 
necessidades dos jurisdicionados. Mais do que 
reiteradas decisões de prorrogação de prazos, é 
preciso que sejam adotadas medidas eficazes 
ao imediato restabelecimento da adequada 
prestação jurisdicional. Não se pode naturalizar o 
caos mediante adoção de medidas paliativas de 
forma rotineira".
Diante do desligamento do Portal Legado (DCP) 
(feito de forma repentina e sem comunicação 
prévia do Tribunal de Justiça à OABRJ, na noite 
do dia 26 de abril), o que deixou o Novo Portal 
de Serviços como única opção, a Diretoria 
de Inclusão Digital e Inovação Tecnológica 
promoveu mais uma rodada dos já tradicionais 
intensivões de capacitação. Foram oferecidas 
aulas online, gratuitas, sem necessidade 
de inscrição, em todos os dias da semana e 
também aos sábados.

"Não se pode 
naturalizar o caos 
mediante a adoção de 
medidas paliativas", diz 
o procurador-geral da 
OABRJ, Fábio Nogueira
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Relembre as 
principais iniciativas 
da OABRJ em reação 

à instabilidade 
tecnológica do TJRJ



Graças a um acordo firmado em fevereiro 
entre a OABRJ, a Caarj, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(por meio do programa Invest Rio) e a 
Sicoob Rio, a advocacia fluminense pode 
agora aderir ao Crédito Carioca, programa 
de socorro financeiro a pessoas jurídicas, 
criado no bojo da pandemia da Covid-19. 
São R$ 7 milhões em linhas de crédito 
liberadas por meio de empréstimos  para 
pessoas jurídicas, mediante análise.
Para ter acesso ao empréstimo, as 
advogadas e os advogados devem ter 
CNPJ próprio, o que inclui as sociedades 
unipessoais, previstas no Artigo 15º 
do Estatuto da OAB ("Os advogados 
podem reunir-se em sociedade simples 
de prestação de serviços de advocacia 
ou constituir sociedade unipessoal de 
advocacia").
O secretário-geral da Comissão de 
Assuntos Tributários da OABRJ, Gilberto 
Alvarenga, explica que o advogado não 
pode ter uma identidade empresarial, 
apenas societária.  "Existe a possibilidade 

de se criar uma sociedade com um 
único sócio. Essa sociedade pode, por 
exemplo, ter empregados e passa a ter 
características de pessoa jurídica, inclusive 
para fins tributários". 
A possibilidade de aderir ao programa 
Crédito Carioca chega para engrossar a  lista 
de vantagens de se constituir CNPJ. Um 
advogado na condição de pessoa jurídica 
que tenha ganhos mensais de R$ 15 mil, por 
exemplo, pagaria ao fim de um ano 27,5% de 
impostos, enquanto uma sociedade individual 
pagaria  impostos de até 4,5%.  Além de 
usufruir da redução de carga tributária,  o 
sistema bancário permite à pessoa jurídica 
abrir uma conta bancária específica para a 
sociedade.
"A advocacia sofreu muito, como 
empreendedora que é, e essa parceria 
celebrada aqui hoje é fruto de esforços de 
muito tempo. Mas ela só será exitosa se 
conseguirmos apresentá-la para a advocacia 
como uma saída possível para o momento 
difícil que estamos vivendo", afirmou o 
presidente da Comissão de Prerrogativas, 
Marcello Oliveira, no lançamento do programa.

Taxas atrativas 
e tempo para pagar
 
No Crédito Carioca, as taxas giram em torno 
de 0,89% ao mês, com carência de 180 dias 
para o pagamento da primeira parcela. O limite 
de crédito fica disponível na conta corrente 
vinculada ao programa, e pode ser usado, de 
forma parcial ou total, a qualquer momento, 
com taxa a partir de 2,5%, bem menor do 
que as praticadas pelas instituições bancárias. 
A conta corrente do programa tem tarifas a 
partir de R$35 ao mês, com direito a diversos 
serviços bancários.

Os colegas interessados em informações mais detalhadas devem 
enviar um email para parceria.oabrj4042@sicoob.com.br 

Regras

Advogados interessados em criar uma 
sociedade individual de advocacia não podem 
ser microempreendedores individuais (MEI) 
e a sociedade não pode ter características de 
sociedade empresária, adotar denominação 
fantasia ou, ainda, realizar atividades estranhas 
à advocacia. O titular da sociedade individual de 
advocacia responde subsidiária e ilimitadamente 
pelos danos causados no exercício da profissão, e 
não pode fazer parte de mais de uma sociedade 
advocatícia ou unipessoal.
Para constituir uma sociedade unipessoal, o 
advogado interessado deverá elaborar um Ato 
Constitutivo de Sociedade Individual de Advocacia, 
cujo modelo está disponível no site da OABRJ, e 
preencher um requerimento junto à Seccional. 
A sociedade unipessoal deverá ser inscrita junto 
à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda, para 
que o advogado inicie as suas atividades como 
pessoa jurídica.

OABRJ garante 
acesso da advocacia 
a programa de 
empréstimo para 
pessoas jurídicas



O Brasil precisa retomar 
o papel de destaque 
internacional na indústria 
do turismo, rompendo pre-
conceitos já superados no 
mundo globalizado, para 
solidificar a livre iniciativa e 
a liberdade de concorrên-

cia, enquanto dota o Estado com as ferramentas 
capazes de combater ilegalidades e mitigar os 
riscos dos jogos de fortuna, uma atividade de 
elevado potencial econômico. 
Não resta dúvida quanto ao óbvio fracasso da 
tentativa de implementação do modelo de cri-
minalização dos jogos de fortuna, denominados 
jogos de azar e tipificados como  contravenção 
penal.  A melhor forma de combater o jogo ilegal 
é por meio de regulamentação e fiscalização 
rigorosa da atividade.
Em um mundo globalizado, é inconcebível que 
determinada conduta seja tipificada penalmente 
aqui e não o seja alhures, de modo a favorecer os 
mais ricos que podem viajar a Las Vegas ou ao 
Uruguai para jogar licitamente enquanto por aqui 
os mais pobres que buscam a mesma forma de 
entretenimento continuam marginalizados, per-
seguidos e encarcerados.Tal modelo acumulou 
enormes perdas ao país em favor de destinos 
turísticos que oferecem o jogo legalizado. 
O prejuízo não foi só financeiro: vale lembrar os 
espaços artísticos fechados que elevaram e expor-
taram nomes como Carmen Miranda, Emilinha 
Borba, Grande Otelo e muitos outros. A era digital 
trouxe a facilidade dos jogos online jogados na 
palma da mão e provedores sediados no exterior, 
que lucram sem qualquer controle e tributação.
Entre os 156 países membros da Organização 
Mundial do Turismo, 71,16% têm o jogo legalizado 
e 75% dos que proíbem a atividade são islâmicos. 
No G20, 93% têm os jogos legalizados e, os 
6,97%, que não permitem são Brasil, Arábia Sau-
dita e Indonésia, sendo islâmicos os dois últimos. 
E, entre os 193 países-membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 75,52% têm o jogo 
legalizado, contudo o Brasil ainda está entre 
os 24,48% que não legalizaram esta atividade, 
deixando de arrecadar cerca de R$17 bilhões 
por ano de acordo com cálculos do deputado 
Herculano Passos (PSD-SP). Multiplique-se este 
valor pelos 70 anos de proibição e a perda atinge 
o valor de R$1,2 trilhão, sustenta ele. 
Ser favorável à descriminalização e à regula-
mentação dos jogos não significa enaltecer o 
jogo desenfreado ou ignorar graves problemas 
relacionados à ludopatia ou à criminalidade que 

A quem interessa manter a ilegalidade?
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cresce com a ausência do Estado. Ao contrá-
rio: significa respeitar as liberdades e dotar o 
Estado de recursos para enfrentar seriamente a 
questão. Resiste a pergunta que não quer calar: a 
quem interessa manter o jogo ilegal?
O debate ganhou força com a aprovação do 
Projeto de Lei 442/91, relatado pelo deputado 
Felipe Carreras (PSB-PE) na Câmara dos Depu-
tados por 246 votos favoráveis e 202 contrários, 
ora submetido ao Senado, onde o PLS 186/14, 
do senador Ciro Nogueira (PP-PI) também se 
encontra pronto para o Plenário. O texto legaliza 
cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online, 
com a exigência de licenças em caráter perma-
nente ou por prazo determinado, excluídos os 
serviços públicos de loterias.
Os cassinos que forem credenciados por leilão 
público na modalidade técnica e preço para a 
exploração pelo prazo determinado de 30 anos, 
renováveis por igual período, poderão explorar 
jogos de cartas, como o blackjack ou baccarat, 
jogos eletrônicos e roleta, entre outros. Os resorts 
integrados deverão ter ao menos cem quartos 
de alto padrão, locais para reuniões e eventos, 
restaurantes, bares e centros de compras. O cas-
sino deverá ocupar até 20% da área construída 
do complexo. 
O texto limitava a três o número de cassinos em 
estados com mais de 25 milhões de habitantes 
(ou seja, SP); a dois nos estados com população 
entre 15 e 25 milhões de habitantes (RJ e BA) e 
a apenas um naqueles com população inferior 
a esse patamar. A proposta se aprimorou para 
incluir a possibilidade de instalação de cassinos 
turísticos, independentemente da densidade po-
pulacional de cada estado, desde que localizado a 
mais de 100 km de distância de qualquer cassino 
com complexo integrado 
de lazer. É vedada mais de 
uma concessão por grupo 
econômico em cada 
estado. 
O projeto inova com a 
criação da Cide-Jogos, 
visando assegurar mais 
recursos para a implan-
tação e desenvolvimento 
de políticas públicas 
sociais, inclusive para 
estados e municípios, 
com alíquota fixa de 17%, 
sobre a operação das apostas, fixando em 20% a 
incidência do Imposto de Renda sobre prêmios, 
a partir de R$ 10 mil. Outra conquista do setor foi 
que o Imposto de Renda incidirá sobre o ganho 

líquido e não sobre as apostas.
Poderemos ver investimentos também no caso 
de embarcações com ao menos 50 quartos 
de alto padrão, além de locais para eventos, 
restaurantes, bares e centros de compras. 
Será permitida a instalação de um cassino em 
embarcações em rios de 1,5 mil km a 2,5 mil km 
de extensão. Para rios entre 2,5 mil km e 3,5 km, 
serão dois e, para rios com extensão maior do 
que 3,5 km, três. 
Para o bingo, será credenciado, no máximo, 
um estabelecimento a cada 150 mil habitantes 
no município onde funcionar, na forma a ser 
regulamentada, com cartelas físicas ou virtuais. 
Será explorado em área de, no mínimo, 1.500m², 
apenas em caráter permanente, ocupando salas 
próprias, com uso de processo de extração isento 
de contato humano, para assegurar a lisura dos 
resultados. A autorização para exploração será 
concedida por prazo determinado de 25 anos, 
renováveis por igual período.O bingo também 
poderá ser jogado em estádios com capacida-
de acima de 15 mil torcedores, desde que em 
caráter não eventual, sendo autorizado o fun-
cionamento de vídeobingo ou bingo eletrônico 
nas casas de bingo e vedado o uso de qualquer 
máquina tipo slot (caça níqueis) que contenha 
espécie de jogo diversa. A exploração de jogos 
online ainda dependerá de regulamentação por 
parte do Ministério da Economia. 
O jogo do bicho será concedido, mediante 
credenciamento, a uma operadora de jogos 
e apostas a cada 700 mil habitantes no res-
pectivo estado ou Distrito Federal. Quando a 
unidade da federação tiver população menor, 
será credenciada uma única operadora. A 
exploração com prazo determinado de 25 anos, 

renováveis por igual período, deve ser 
concedida mediante comprovação de 
reserva de recursos suficientes para 
pagar as obrigações da lei. 
Outra grande conquista a ser destacada 
é que todos os registros das empresas, 
sejam de apostas ou extrações, devem 
ser informatizados, com possibilidade 
de acesso em tempo real pela União, de 
modo a contribuir com o indispensável 
controle e fiscalização.

* Mestre em Direito da Cidade 
pela Uerj, presidente da Comissão 

especial de Direito dos Jogos 
Esportivos, Lotéricos e Entretenimento da 
OABRJ e membro da  Comissão de Direito 

Constitucional da Seccional e da de Jogos na 
OABDF e no Conselho Federal

"A melhor forma 
de combater o jogo 

ilegal é por meio de 
regulamentação 

e fiscalização 
rigorosa da 
atividade"
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THIAGO JORDACE *
ALEXANDER MEDERO **

LEGALIZAÇÃ O DO JOGO
A proibição da legalização 
do jogo no Brasil perpassa 
pelos seguintes argu-
mentos: 1. O jogo é o meio 
mais fácil para praticar 
crimes financeiros de 
ocultação de capital; 2. 
Os órgãos de fiscalização 
possuem uma estrutura 

deficiente para coibir a lavagem de capitais, 
existindo risco concreto de controle 
insuficiente; 3. Fortalecimento de 
grupos violentos existentes em 
certas regiões do país, nos quais irão 
vincular suas atividades em estru-
turas de jogo legalizado; 4. Aumento 
de doenças vinculadas à compulsão 
pelo jogo, acarretando desestrutura 
social por transtornos psiquiátricos; 
5. Seria mais um meio atrativo 
para jovens perderem o foco em 
atividades saudáveis. 6. Flexibilização 
de um dos objetivos fundamentais da República 
em prol do desenvolvimento econômico, qual 
seja: solidariedade.
Quanto ao primeiro argumento, é inegável a 
consequência já vivenciada por outros países: 
aumento dos crimes financeiros, principalmente 
da lavagem de capitais. Basta uma rasa percep-
ção acerca da atividade econômica desenvolvida 
nos cassinos para entender o quão fácil seria 
colocar o dinheiro sujo, ocultá-lo e integrá-lo à 
moeda de origem limpa: a circulação de pessoas 
e intercâmbio de cédulas em espécie em uma 
velocidade tremenda que torna quase impossí-
vel uma fiscalização para, ao menos, existir um 
controle dos delitos de cavalheiros.
Existirão vozes dizendo ser as transações 
eletrônicas um meio eficaz para impedir os 
crimes financeiros nos cassinos. Entretanto, qual 
é o meio mais comum para a prática de lavagem 
de capitais? Justamente o eletrônico; portanto, a 
solução não convence, sendo apenas uma res-
posta fluida a um grave problema de descontrole 
de fluxo financeiro ilegal.
O segundo argumento somente reforça o 
primeiro, ou seja, evidenciando ainda mais a 
fragilidade e a imaturidade do país para lidar com 
a questão, sendo um passo longo para a jovem 
democracia brasileira: os órgãos de fiscaliza-
ção possuem uma estrutura deficiente para 
tutela de crimes econômicos da forma como 
o sistema financeiro nacional se apresenta. A 

Meio fácil para a prática de crimes financeiros
Receita Federal tem um déficit de mais de 5  mil 
auditores para fiscalizar 18 milhões de CNPJs; 
como poderá ter mais essa extensa obrigação? 
Mais concursos? Considerando os elevados 
salários destes servidores, mais vagas não são 
viáveis no orçamento brasileiro, necessitando 
de um sacrifício às áreas essenciais, tais como a 
saúde e educação (sempre sacrificadas ao longo 
dos tempos).  
O terceiro contexto argumentativo é ser a legali-

zação do jogo uma oportuni-
dade para a potencialização 
de organizações criminosas 
no país, nas quais procuram 
a todo instante estender seus 
tentáculos a atividades lícitas, 
objetivando dominar também 
o mercado formal. O estado 
do Rio de Janeiro é palco 
de sangrentas disputas pelo 
legado de famosos bicheiros, 
sendo um grande exemplo 
de um grupo a ser fortalecido 

pela iniciativa legislativa.
O quarto problema é a expansão de doenças 
psiquiátricas no país: o Jogo Patológico é 
classificado como um transtorno do 
controle do impulso, sendo, segundo 
a Classificação Internacional de 
Doenças da Organização Mundial 
de Saúde, uma desordem psiqui-
átrica do hábito ou do impulso. 
Este consiste em episódios fre-
quentes e repetitivos de apostas, 
dominando negativamente a 
vida social e familiar do paciente. 
O sistema público de saúde não 
está preparado para suportar esta alta 
demanda tanto do ponto de vista financeiro 
como estrutural.
Os jovens estão cada vez mais vinculados ao 
fator “nem nem”, ou seja, “nem estudam e nem 
trabalham”, sendo muitos considerados uma 
geração perdida no 
atual contexto 
mercadoló-
gico e de 
inserção 
social. 
Com a 
legalização 
do jogo, 
seria mais 
um atrativo 

para estes perderem suas perspectivas de 
desenvolvimento social e inserção no mercado 
de trabalho em atividade improdutiva, maléfica à 
saúde e à família, acarretando um maior empo-
brecimento e abismo social para muitos.
Rotineiramente, a sociedade brasileira flexibiliza 
direitos fundamentais em prol do desenvolvi-
mento econômico, tal como atualmente foi feito 
no combate da Covid: muitos flexibilizaram a 
saúde para resguardar a economia. É preciso 
refletir sobre um dos principais objetivos da 
República: solidariedade. 
Flexibilizar a saúde e a inserção social é a respos-
ta para um maior desenvolvimento econômico 
vinculado ao capital ilícito? A resposta, somente 
quem pode apresentar é o respeitável leitor, 
cabendo aos autores do presente apenas trazer 
reflexões e provocações acerca do presente 
desafio de escolher o melhor para o país.

* Doutor em Direito das Cidades e mestre 
em Direito Penal pela Uerj; professor 

universitário 
** Especialista em Direito do Trabalho, 

Processo do Trabalho, Previdenciário, Penal 
e Proceso Penal

"Órgãos de 
fiscalização 

têm estrutura 
deficiente para 

tutela de crimes 
econômicos"
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 Aplicativo  Caarj  
na Palma da Mão'
A Caixa de Assistência criou o aplicativo 
“Caarj na Palma da Mão”, que possibilita 
acesso facilitado aos mais de 3.500 
estabelecimentos parceiros do programa 
Clube de Vantagens, ao calendário de 
eventos da instituição, aos benefícios e 
a demais  informações sobre as linhas 
assistenciais, além de permitir aos 
colegas criar um cartão de visitas digital 
exclusivo para a advocacia.
“Criamos o aplicativo para que a 
advocacia tenha amplo conhecimento 
sobre tudo que a Caarj tem a oferecer”, 
explicou o presidente da Caarj, Ricardo 
Menezes.
O app permite encontrar as empresas 
e instituições parceiras também por 
geolocalização, informa o valor do 
desconto, indica quem pode usar o 
benefício, as formas de contato com o 
local pesquisado e muito mais. 

 Central de  
Escritórios Digitais
Pensando nas necessidades da advocacia, 
a Caarj, em parceria com a OABRJ, criou 
a Central de Escritórios Digitais Rafaela 
Kostrzepa Jaworski, que conta com 17 
salas estruturadas para que advogados e 
advogadas possam realizar as audiências 
virtualmente.
Inaugurada em abril de 2021, a Central 
funciona das 9h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, no clássico Edifício Rodolpho 
De Paoli, localizado na Avenida Nilo 
Peçanha, 50, sala 1609 - Centro do 
Rio. Para usar o escritório é necessário 
agendamento, que pode ser feito pelo 
número (21) 2391-1464 ou por mensagem 
de WhatsApp para (21) 97130-0309. 

 Caarj 4.0
O Caarj 4.0 foi desenvolvido para ser 
uma ponte no diálogo entre estudantes 

Caarj amplia digitalização dos serviços, investe em  projeto de cuidado com saúde mental da advocacia  
surgido na pandemia e faz balanço do socorro a Petróp  olis, que arrecadou mais de 65 toneladas de donativos

Tecnologia a serv iço da assistência

de Direito, a Caixa de Assistência e a 
OABRJ, e se tornou um dos projetos 
institucionais mais bem sucedidos do 
último triênio. 
Idealizado para o formato presencial, 
com a chegada da pandemia, o projeto 
seguiu o rumo do digital e obteve 
grandes feitos em apenas seis meses. 
As lives e webinários realizados pelo 
canal da Caarj no YouTube (caarjoabrj) 
somaram mais de 16 mil visualizações 
e romperam barreiras geográficas 
ao alcançar não só a juventude 
fluminense, mas a de todo o território 
nacional e também o público 
estrangeiro.
Com conteúdos essenciais para 
a formação desses profissionais 
em início de carreira, o Caarj 4.0 
traz novos horizontes para a área 
de atuação e de conhecimento, 
desmistificando as percepções 
em torno do sistema OAB, e 
apresentando a Caixa de Assistência 
e a Ordem como parceiras da 
advocacia.
Em 2021, o projeto ganhou apoio de 
todas as 92 faculdades de Direito do 
Estado, que abriram portas e tornaram-
se canais facilitadores para o acesso 
e a comunicação entre o projeto e 
os alunos. Tais parcerias trouxeram 
diversos benefícios aos estudantes 
de Direito, como validação de horas 
complementares, certificados de 
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Caarj amplia digitalização dos serviços, investe em  projeto de cuidado com saúde mental da advocacia  
surgido na pandemia e faz balanço do socorro a Petróp  olis, que arrecadou mais de 65 toneladas de donativos

Tecnologia a serv iço da assistência
comparecimento, sorteio de livros, bolsas de estudo para cursos de 
pós-graduação e preparatórios para a prova da OAB, entre outros.
Todos os vídeos continuam disponibilizados no canal do YouTube, 
inclusive a nova rodada do projeto que teve início em março de 2022. 

 Atendimento Psicossocial
Pensando nos cuidados com a saúde mental da advocacia, a Caarj 
criou o projeto “Caarj ao Seu Lado”, que oferece quatro sessões de 
atendimentos psicossociais, via telefone ou presencialmente, como 
forma de apoio a advogados e advogadas de todo o estado que estejam 
apresentando fragilidades psicológicas. 
O projeto foi criado no início da pandemia, em março de 2020, e se 
desdobrou na inauguração de salas para o atendimento presencial. Em 
parceria com a OAB Mulher e a Diretoria de Mulheres da OABRJ, a Caarj 
criou a Sala de Atendimento para Advogadas, voltada para colegas 
vítimas da violência doméstica e familiar.
Pensando nos homens, o Espaço Terapêutico do Advogado foi criado 
para apoiar, acolher e dar voz aos que buscam acompanhamento 
psicossocial. O atendimento engloba diversas demandas, como 
insegurança, dificuldade em relacionamentos, fragilidade emocional, 
transtorno mental, questões sexuais e de gênero.
Importante destacar que todo o processo, desde a marcação de horário 
até o endereço da sala, é totalmente sigiloso. Para ser atendido pelo 
serviço, ligue para (21) 
2730-6525, (21) 2272-
6150, (21) 98894-9305 
(disponíveis de segunda a 
sexta-feira, de 10h às 16h) 
ou envie um e-mail para 
assistencia@caarj.org.br. 

 Tragédia 
das chuvas de 
Petrópolis
A Caarj, em parceria 
com a OABRJ e o 
Departamento de Apoio 
às Subseções (DAS), 
arrecadou mais de 
65 toneladas para as 
vítimas das fortes chuvas  
ocorridas no mês de 
fevereiro em Petrópolis.
Uma das primeiras 
instituições a se 
colocar como ponto 

de arrecadação de doações, a Caarj conseguiu, junto à sociedade 
civil, o necessário para prestar assistência aos moradores e donos de 
estabelecimentos da cidade serrana.
“Apesar da situação, ficamos gratos e impressionados com a 
mobilização da advocacia e da população, dos presidentes de todas as 
63 subseções, além do apoio das empresas Mesa Brasil - Sesc e TRM 
Transportes, que ofereceram gratuitamente seus caminhões para o 
transporte das doações”, disse o presidente da Caarj, Ricardo Menezes.
"A Caarj estará sempre de portas abertas para atender a advocacia e 
a sociedade, fazendo o possível e o que pode parecer impossível, para 
acolher e prestar assistência em primeiro lugar".

Presidente da 
Caarj, Ricardo 
Menezes lidera 
força-tarefa da 
Caarj/OABRJ que 
levou donativos 
a Petrópolis 
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Enciclopédia viva do Direito do Trabalho prestes a completar 90 anos 
de idade (66 deles dedicados ao ofício, militando sempre na Justiça do 

Trabalho), o ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OABRJ e 
medalhista Raymundo Faoro, João Baptista Lousada Camara, foi o nome 

escolhido para inaugurar o projeto “Juntos”: um bate-papo descontraído 
conduzido pelo diretor de Comunicação da Seccional, Marcus Vinicius 
Cordeiro, em que as histórias da Ordem, da advocacia fluminense e do 
Direito nacional são relembradas pelos baluartes da profissão, sempre 

em torno de uma xícara de café. Além do resumo que o leitor encontra 
nas páginas desta TRIBUNA, será possível assistir à versão integral da 
conversa em vídeo, no canal da OABRJ no YouTube. Basta mirar o QR 

code na página 45 com a câmera do celular.

"A nova profissão da advocacia não tem nada  a ver com a minha, sem qualquer nostalgia"

Juntos 
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"A nova profissão da advocacia não tem nada  a ver com a minha, sem qualquer nostalgia"
Marcus Vinicius Cordeiro: Quer um cafezinho?
Lousada Câmara: Não, nem pensar. Não tomo café (Narra 
um evento marcante da infância ao qual o gosto do café lhe 
remete. Segundo ele, o trauma fez com que rejeitasse a bebida 
até hoje).  
MVC:  Dr. Câmara, o senhor figura em primeiro lugar neste 
projeto de resgate histórico da advocacia através dos 
grandes e das grandes representantes da profissão.  Estou 
muito feliz.
LC: Primeiro lugar só porque sou o mais velho (risos). Estou 
prestes a completar 66 anos na Justiça do Trabalho, sem 
considerar o tempo em que fui estagiário da 4ª Vara Criminal, do 
1º Tribunal de Júri e da Procuradoria da Justiça comum. 
MVC: Por que a atração pela Justiça do Trabalho?
LC: Fui enfluenciado pelo meu professor, Evaristo de Moraes 
Filho, que encaminhou três gerações. Fui da turma de 1958. 
MVC: Foi um dos seus mestres?

LC: Hermes Lima no primeiro ano (da faculdade) e Evaristo de 
Moraes Filho, no quarto. Foram meus grandes professores.

MVC: O senhor lembra da primeira vez em que pisou na 
Justiça do Trabalho?

LC: Foi na junta (Juntas de Conciliação e Julgamento foram as 
precursoras das Varas do Trabalho) na qual o juiz Joel Salgado 
Bastos era substituto, para fazer uma audiência sobre salário 
mínimo, no tempo de vacatio legis, quando demorava 60 dias 
para (a lei) ter validade. E a Santa Casa, na qual comecei como 
empregado e depois fui advogado, não cumpriu o salário mínimo 
imediatamente. 

MVC: E o processo era similar ao de hoje?

LC: Não. A reclamação trabalhista - até hoje tem esse nome, e 
não ação - era meia folha de papel. O funcionário da Justiça do 
Trabalho tomava a termo a reclamação sem necessidade de 
fundamentar. Só soube que existe inépcia da inicial após 30 e 
poucos anos de advocacia.
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MVC: Bastava, então, dizer: ‘Está me 
devendo, pague’ (risos). 
LC:  Era a época da vigência da 
Constituição de 1946. Eu entro em 1956. 
No Rio de Janeiro, havia nove juntas. O 
tribunal regional com cinco juízes, dos 
quais dois classistas, e o Tribunal Superior 
do Trabalho no Rio com 17 ministros. 
O TST ocupava dois andares do prédio 
do Ministério do Trabalho (na Avenida 
Presidente Antônio Carlos). Só foi para 
Brasília em 1971.
MVC: Como era atuar nesse tempo?
LC: Era outro tipo de advocacia. Todo 
advogado tinha no bolso uma agulha 
muito grande, porque os processos eram 
costurados com aquele barbante. Aqui 
não existia xerox. Advogados brilhantes 
como Carlos Arnaldo Selva, que faleceu 
prematuramente, fazia todas as petições 
à mão, quando se usava em geral 
máquina de escrever. 
MVC: Também peguei a época da 
Remington…Quem eram os grandes 
nomes da advocacia trabalhista?
LC: Como empregados: Alino da 
Costa Monteiro, Mario Borghini. Como 
empregador: Antônio de Pádua Martins 
Brito, que integrava o escritório onde 
trabalhei; Rui Bessoni e outros grandes. 
Quando entrei, não havia concurso para 
juiz do Trabalho. Os primeiros nomes 
eram indicados pelo presidente da 
República.  
MVC: Quais foram os grandes nomes 
da magistratura deste tempo?

LC: Depois do primeiro concurso, os 
grandes nomes que afloraram foram 
José Fiorencio Junior e Cristóvão 
Tostes Malta, filho de Aldílio. Naquela 
época, havia expediente aos sábados 
até as 13h. Quando terminavam as 
audiências, todos os advogados, juízes, 
procuradores iam juntos a churrascarias. 
Eu e outros colegas de terceira, quarta 
geração nos sentávamos no fim de uma 
mesa enorme, e assim 
nos aproximamos de 
Arnaldo Süssekind, por 
exemplo, que nos ajudou 
muito, assim como outros 
ministros do TST mais 
antigos.

MVC: Comecei a atuar na 
Justiça do Trabalho na 
década de 1980 e sempre 
foi voz corrente que 
esta é uma justiça mais 
próxima.

LC: Muito mais próxima. Não se tinha o 
tecnicismo da inicial na defesa e era muito 
mais próximo o acordo, a conciliação. 
Eram poucos os juízes mais rigorosos. 
Todos ficavam amigos. 

Lousada recita de cor o nome dos juízes 
e juízas das nove juntas que judicavam 
antes de o primeiro concurso para juiz 
ser realizado, em 1956. Depois, lista com 
impressionante fluidez o nome dos 
primeiros magistrados aprovados para 
atuar no Rio.

MVC: A memória está boa! Ana Acker 

está aí, firme e forte até hoje. É de 
uma cultura imensa. 
LC:  Sim, é de um desassombro…
sentenciava muito bem. Ana acabou 
sendo preterida por causa de sua linha 
política. 
MVC: Lembro que Ana tinha um busto 
de Vladimir Lenin… 
LC: O ambiente era muito mais amistoso. 

Não continuou assim. 
Os concursos para a 
magistratura tinham 
intervalos longos, então 
os juízes aprovados se 
uniam aos anteriores. O 
acúmulo de concursos 
sucessivos determinou 
núcleos dos próprios 
concursos, sem 
comunicação com a 
tradição da Justiça do 

Trabalho. O ambiente da 1ª Região foi 
mais contaminado quando permitiram 
as permutas e as remoções para outros 
estados.
MVC: Nos concursos dos quais 
participei da banca, em fase de 
arguição, nenhum era do Rio. Os 
candidatos chegavam com mala. 
Reparei que a formação desses 
novos juízes é muito vinculada aos 
cursinhos, têm os mesmos vícios.
LC: Observo que o número de 
vocacionados para a magistratura 
é mínimo. Um grande  número de 
aprovados é de concurseiros. O 
magistrado local é muito mais próximo do 
conflito local. A falta de vocação é brutal 
e isso é um fator determinante para que, 
quando aprovado, pare de estudar. Fica 
restrito àquilo que conhecia antes. 
MVC:  O senhor se sente realizado?
LC:  Até certo ponto. Fiz uma palestra há 
dois anos na Ordem para 80 egressos da 
Uerj, recém-formados, a grande maioria 
já aprovada no Exame de Ordem. Eu disse 
que estava muito homenageado por fazer 
palestra, mas não tinha nada a dizer a 
eles, já que a nova profissão da advocacia 
não tem nada a ver com a minha, sem 
qualquer nostalgia. Hoje é preciso saber 
de tecnologia, informática. No meu 
tempo, ao fazer a inicial, não precisava 
colocar o nome da mãe do reclamante, 
o CEP...

Juntos

"A Ordem se desvia 
quando acha que 

as prerrogativas da 
advocacia são menos 
importantes do que o 

aspecto político geral"

Marcus 
Vinicius 
Cordeiro
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MVC:  O PIS…
LC: Qualquer hora, o PIX também (risos). 
Não sei mais advogar, dependo dos 
jovens do escritório. A única facilidade 
é que hoje se acessa mais rapidamente 
a jurisprudência. Antes, era preciso 
consultar “a ficha do Bonfim” (Benedito 
Calheiros Bomfim).
MVC: E as entidades representativas?
LC: A origem da Ordem remonta a 1931. 
Entro antes de ser promulgado o primeiro 
estatuto, com a Lei 4.215/1963. A Ordem 
era um domínio dos advogados da Light. 
A cédula de votação permitia que se 
acrescentasse nomes à caneta, ainda 
que não registrados para o pleito. Foi 
assim que nós, trabalhistas, conseguimos 
furar os núcleos civilistas antigos, porque 
introduzimos os nomes por sugestão 
de Alino da Costa Monteiro, grande 
advogado.
Quando entrei, numa segunda ou 
terceira leva de trabalhistas, havia 
só 18 conselheiros, com pouca 
representatividade. Só a partir  do 
estatuto de 1963 passa a haver um 
interesse maior pelo trabalho da Ordem, 
já que antes ainda havia no ambiente 
resquício da ditadura getulista. Estávamos 
numa fase de amadurecimento da 
democracia, que agora corre risco 
novamente. Os trabalhistas conseguiram 
se alçar não só no âmbito regional da 
Ordem, mas também federal. Cesar Britto. 
Wadih Damous, Felipe Santa Cruz, Costa 
Neto, o grande (Eugênio) Haddock Lobo, 
figura humana incomparável. 
MVC: No IAB, cito, além de Haddock, 
o Bonfim, Celso Soares, Moema 
Baptista, Rita de Cassia (Cortez)...a 
que o senhor atribui a presença 
tão marcante dos trabalhistas nos 
movimentos da advocacia?
LC: Estamos, assim como os advogados 
de família e os criminalistas, próximos 
do drama humano, que é o da relação 
de trabalho. A sensibilidade fica mais 
aguçada.
 MVC: E a Ordem?
LC: Foi muito relevante durante a 
ditadura militar, graças à grande gestão 
de José Ribeiro de Castro Filho, em 
termos nacionais. Um homem muito 
rico e conservador, e, no entanto, de 
uma probidade, um caráter altaneiro, 

que conseguiu dar grande projeção à 
entidade. Houve uma boa continuidade 
de lá para cá. A Ordem se desvia quando 
acha que as prerrogativas da advocacia 
são menos importantes do que o aspecto 
político geral. Precisa defender mais as 
prerrogativas não como privilégio, mas 
como condição indispensável para o 
exercício da profissão. 
MVC: Como foi a resistência dos 
trabalhistas à ditadura, dentro da 
Ordem?
LC: A Ordem passava a ser um corpo 
único naquele momento. No governo 
Ernesto Geisel (1974-1979), um ministro 
tentou novamente  vincular a Ordem 
ao Ministério do Trabalho. Ficamos 24 
horas em vigília aqui na OAB. Numa 
sala apertada couberam mais de mil 
profissionais em luta pela não-vinculação.
MVC: A independência, a autonomia 
da OAB é indispensável para que 
cumpra seu papel. A advocacia não 
pode se submeter…Dr. Camara, o 
senhor destacaria algum grande 
momento de sua carreira?
LC: Exerci minha profissão 
ininterruptamente, procurando atuar 
com lealdade com os adversários. Fui 
muito ajudado por muita gente, a quem 
agradeço até hoje, até na memória. 
Tenho a vida própria do advogado. A 
advocacia trabalhista no Rio, mais do que 
enfraquecida pela reforma trabalhista 
e pela pandemia, está enfraquecida por 
causa da economia, que é  uma tragédia 
nacional. O estado perdeu importância 

em relação ao resto do país, e isso 
influencia diretamente os trabalhistas. 
Perguntaram a Evandro Lins e Silva se ele 
se considerava um grande advogado. Ele 
respondeu: ‘Não sou grande, sou o que 
vivi mais tempo’. Sinto o mesmo. 
MVC: E que grande momento da 
Ordem o senhor registraria?
LC:  O do Petrônio Portela, quando 
Raymundo Faoro ingressou na luta pela 
anistia. Essa iniciativa, na verdade, deu 
errado, em termos de perdão geral 
e político para todos, inclusive para 
torturadores. 

Lousada 
Câmara
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Assista à versão 
integral da 

conversa em 
vídeo, no canal 

da OABRJ no 
YouTube
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O acesso à Justiça, o 
apogeu e a queda do 
processo eletrônico

A
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o

MARIA LUCIANA 
PEREIRA DE SOUZA*

No Brasil, desde a 
entrada em vigor 
da Lei 11419/2006, 
o processo judicial 
eletrônico é 
uma realidade. 
E, apesar dos 
diversos aspectos 
benéficos (a 

inclusão de colegas portadores de 
condições especiais é um exemplo), 
a tramitação eletrônica dos atos 
processuais foi imposta à advocacia 
nacional não sem dor.

Sem adentrar questões de 
infraestrutura que transcendem o 
universo jurídico, a instabilidade, 
a multiplicidade dos sistemas, a 
ausência de uma efetiva capacitação 
da advocacia no uso das ferramentas 
dos tribunais promovida pelas próprias 
cortes são alguns dos graves problemas 
enfrentados até hoje. No caso do Rio 
de Janeiro, essas mazelas fizeram com 
que a nossa Seccional avocasse, desde 
a primeira hora, a missão de inclusão 
digital. Um trabalho humanizado, 
multidisciplinar, que, contemplando 
a perspectiva analógica e digital, 
há mais de uma década promove 
ações de treinamento e capacitação 
idealizadas para oferecer a experiência 
imersiva na utilização das ferramentas 
disponibilizadas pelos tribunais. 

Não há como negar que a grande prova 
de fogo do processo eletrônico se deu 
durante o período mais crítico das ações 
de contingenciamento da propagação 
da Covid-19.  Audiências virtuais 
em volume jamais experimentado, 

disponibilização de canais de prestação 
jurisdicional remota, avanço de 
implementação de novas ferramentas. 
Em meses, viu-se uma “pró-atividade 
tecnológica” que não se viu desde a 
entrada em vigor da Lei 11419/2006, 
o que, num  país com as dimensões 
continentais e desigualdades sociais 
do Brasil, pode significar a atribuição 
de direitos fundamentais a milhões de 
brasileiros e a diferença entre morte e 
vida. Pois, seja por fibra, rádio, satélite 
ou por meios que ainda estão por vir, 
a tecnologia chega com celeridade 
onde o advogado ou a advogada 
- bastião da luta por direitos – e o 
juízo "personificado" nem sempre 
conseguem chegar.

Não se pretende ignorar que, desde que 
operacionalizadas com a sensibilidade 
capaz de não alargar a zona abissal 
que separa grande parte da advocacia 
dos demais operadores do Direito, as 
iniciativas e ações que empreguem 
novas tecnologias e sejam capazes 
de contribuir para a concretização de 
direitos, são (e serão) sempre bem 
vindas. Serão necessárias a fim de  
evitar o que Rui Barbosa, de forma 
simples e objetiva, sinalizou: “Justiça 
tardia nada mais é do que injustiça 
institucionalizada”.

A advocacia não é refratária à adoção 
de inovação. Mas, ao fazê-la, o Poder 
Judiciário vem desconsiderando a 
perspectiva de advogadas e advogados, 
cuja insdispensabilidade, em essência, 
é garantia constitucional do Estado 
democrático de Direito. Somos os mais 
impactados, afinal, se considerarmos 

o conceito de “Justiça como serviço”, 
estes são seus maiores usuários. Não 
se trata apenas de violação tecnológica 
de prerrogativas, mas, também, de 
flagrante violação ao acesso à Justiça, 
o que reverbera em desfavor de toda a 
sociedade brasileira.

Qualquer adoção de novas tecnologias 
pelo Poder Judiciário que não inclua 
o ponto de vista da advocacia não 
representa apenas lesão ao direito 
dos colegas, mas a toda a sociedade 
brasileira. O Poder Judiciário se afasta da 
concretização da Justiça quando ignora 
que a maioria esmagadora da advocacia 
não dispõe dos mesmos recursos 
tecnológicos e da qualificação daqueles 
que foram investidos pelo Estado e, 
portanto, dele recebem infraestrutura 
e capacitação ainda que incapazes de 
efetivamente operar os sistemas.

Certamente algum colega leitor já se 
deparou com a cena de magistrados 
que utilizam os sistemas dos tribunais 
via assessoria. Se o operador da 
ferramenta for inábil, o representante 
do Poder Judiciário será poupado das 
consequências nocivas. Já ao advogado, 
a inabilidade técnica pode, em última 
instânicia, custar-lhe a dignidade 
humana, a supressão da capacidade de 
gerar renda alimentar.

Este deveria ser um artigo para 
comemorar o processo eletrônico, toda a 
sua contribuição para a sociedade e para 
a advocacia, especialmente, durante a 
pandemia. Mas, ainda que não se negue 
que teríamos enfrentado um caos ainda 
maior sem ele, não há o que comemorar.
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Não! Enquanto o processo eletrônico e 
as novas tecnologias forem utilizadas 
como instrumento de opressão e 
escárnio contra a advocacia – e, por 
conseguinte, contra toda a sociedade 
que necessita da prestação jurisdicional;

Não! Enquanto o Poder Judiciário 
“concluir” (sem nos ouvir!) qual é 
a nossa necessidade e ainda nos 
tornar dispensáveis, dissimulando o 
atendimento de interesses internos 
como se nosso fossem;

Não! Enquanto no lugar de ações 
concretas, transparência e caminhada 
conjunta, oferecerem-nos ouvidos 
moucos;

Não! Enquanto a advocacia não for 
tratada pelo Poder Judiciário em 
observância aos Artigos 6º e 7º da Lei n. 
8906/94 e ao Artigo 133 da Constituição 
Federal;

Não! Enquanto advogados e advogadas  
“jovens há mais tempo” desistirem 
da advocacia por temer o processo 
eletrônico;

Não! Enquanto o Poder Judiciário 
não prover mecanismos efetivos de 
prestação jurisdicional aos excluídos 
digitais, entre eles, advogados e 
advogadas;

Não! Enquanto no lugar de inclusão, o 
processo eletrônico for instrumento de 
exclusão e reforço do poder econômico;

Não! Enquanto "metas” forem mais 
importantes do que o acesso à Justiça;

Não! Enquanto permanecer uma ameça 
à concretude de direitos!

Após uma década integrando o projeto 
de inclusão digital de nossa Seccional, 
meu desejo era celebrar o apogeu do 
processo eletrônico, mas, no entanto, 
escrevo essas breves linhas para 
manifestar o meu desabafo diante de 
sua “queda” em todos os sentidos. E, no 
caso do TJRJ, de forma dolorosamente 
literal e sistêmica.

Enquanto operadores do Direito, 
estamos no mesmo mar e na mesma 
tempestade, mas não no mesmo barco. 
Alguns seguem em luxuosos navios, 
iates, barcos a motor e outros tantos, em 
barcos a vela, remo e botes...quiçá, em 
jangadas.

*Diretora de Inclusão Digital  
e Inovação da OABRJ
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Nesses 92 anos em 
defesa da democracia, 

a trajetória da 
Ordem se entrelaçou 

com a história do 
Brasil. A OABRJ, 

casa da advocacia 
fluminense, fez 

parte de momentos 
significativos da 

sociedade brasileira: 
foi personagem, 

cenário e agente dos 
acontecimentos. 

Neste triênio, a 
Seccional elegeu como 

uma das prioridades 
digitalizar e divulgar o 
rico acervo de imagens 

e vídeos da entidade, 
que guarda joias como 

as fotos a seguir. São 
aperitivos de um 

material rico e vasto, 
que será em breve 

exibido no canal do 
YouTube da OABRJ, nas 

redes sociais e neste 
espaço especial que 

a TRIBUNA reserva a 
partir desta edição.
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Já almejada há tempos, a criação de uma 
Ordem dos Advogados foi efetivada dias 
depois da Revolução de 1930. No dia 18 de 
novembro, era publicado o Decreto nº 19.408, 
assinado pelo ministro da Justiça Osvaldo 
Aranha, que oficializou a entidade e passou 
a seu primeiro presidente, Levi Carneiro, 
então consultor-geral da República, a tarefa 
de organizá-la e elaborar seus estatutos. 
Em 25 de julho de 1934, o Conselho Federal 
apresentava formalmente as diretrizes da 
moral profissional, aprovando o primeiro 
Código de Ética Profissional da OAB, com 
vigência marcada para 15 de novembro 
daquele ano. O trabalho dos primeiros 
conselheiros valeu por mais de sessenta 
anos, até 13 de fevereiro de 1995, quando foi 
substituído por um código atualizado.

MEMÓRIA
OABRJ
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1940
A Ordem dava sinais da força institucional que teria no 
país já na década de 1930. Porém, a primeira incursão 
efetiva da OAB no mundo da política, segundo relato 
de Evandro Lins e Silva, se deu em 1944, quando foi 

preso Adauto Lúcio Cardoso, então conselheiro federal 
da Ordem, pelo Estado Novo. Apesar de a maioria do 
conselho da entidade na época entender estar diante 
de uma prisão política, na qual não cabia intervenção, 

um grupo, composto por Carlos Lacerda, Afonso Arinos, 
Virgílio de Melo Franco e o próprio Evandro Lins e 

Silva, decidiu redigir um habeas-corpus — apesar de 
o instrumento estar proibido e, portanto, sem efeitos. 

A ideia era conseguir a adesão do maior número 
possível de advogados, o que aconteceu. Presidentes 

de seccionais, do IAB e vários juristas respeitados 
fortaleceram a pressão política pela liberação de Adauto.

Anos
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MEMÓRIA
OABRJ
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2010
Anos

“Será que essa tortura nunca 
vai acabar?”. Com esse 
questionamento, militantes políticos 
desaparecidos durante o regime 
militar ressurgiram, décadas depois, 
em pequenos filmes produzidos 
pela OABRJ para pleitear a 
abertura dos arquivos da ditadura. 
Vividos por grandes nomes da 
dramaturgia, como Fernanda 
Montenegro, os filmetes foram 
veiculados na internet, em cinemas 
e televisão, marcando o início da 
Campanha pela Memória e pela 
Verdade. A atriz interpretou Sônia 
de Moraes Angel; Osmar Prado, 
Maurício Grabois; Eliane Giardini, 
a professora Ana Rosa Kucinski; 
Mauro Mendonça, o líder estudantil 
Fernando Santa Cruz; Glória Pires,  
Eleni Guariba; e José Mayer, David 
Capistrano. 
A campanha projetou a OABRJ 
nacionalmente e dela partiram atos 
e discussões para a efetivação das 
comissões Estadual da Verdade 
do Rio de Janeiro (CEV-Rio) 
e Nacional da Verdade (CNV). 
Criando inicialmente seu próprio 
núcleo com este nome, a Seccional 
foi um ponto de apoio fundamental 
para os grupos, fechando parceria 
com ambas para colaboração 
institucional e realização de 
eventos ou coleta de depoimentos. 
Simbólicas para o país, as 
audiências públicas realizadas pelas 
comissões estadual e nacional e 
apoiadas pela OABRJ renderam, 

também, registros 
icônicos, como 
o do advogado 
José Carlos 
Tórtima (à esq.), 
indagando o ex-
major Valter da 
Costa Jacarandá 
(à dir.) sobre os 
restos mortais 
do desaparecido 
político Mário 
Alves. A força 
da foto vem do 
fato de que, nos 
anos de chumbo, 
Jacarandá foi 
algoz de Tórtima.
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No ar desde novembro de 2019, o programa Anuidade 
Zero OABRJ Caarj - que reverte um percentual das 
compras online que a advocacia já faz em desconto no valor da 
cobrança da Ordem - entrou de vez nos hábitos de consumo de 
advogados e advogadas fluminenses. Os colegas vêm usando o 
programa para fazer compras do dia a dia, como artigos de higiene 
pessoal e para os pets, não apenas para aquelas pontuais, que exigem 
mais planejamento. Dentro do universo de mais de 800 lojas, veja quais 
são as queridinhas da advocacia:

Anuidade zero: 

MAIS DE
10 MIL
COLEGAS
USAM
MAIS DE
8 MIL
COMPRAS JÁ
RENDERAM 
DESCONTOS

30 MIL
ACESSOS À
PLATAFORMA DO 
ANUIDADE ZERO

suas compras viram descontos



BAIXE PARA SEU CELULAR O 

GUIA INTERATIVO 
COM CONVÊNIOS E FACILIDADES 
PARA A ADVOCACIA

baixe aqui
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SE PRECISAR, 
CHAMA A OABRJ 
NO WHATSAPP!

advocacia valorizada,
cidadania respeitadaOABRJ

A Central de Atendimento Telefônico OABRJ-Caarj 
atende as demandas urgentes pelo WhatsApp  

(21) 96918-7142
*Número apenas para mensagens. Para o contato telefônico, 
a central continua operando com os ramais (21) 2730-6535 e (21) 2272-6150 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h 
 
A Comissão de Prerrogativas atende em 
regime de plantão pelo telefone/WhatsApp 
(21) 99803-7726


