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O papel do IAB 
na reconstrução 
do Brasil

Há quase 200 anos, os profissionais do Direito vêm contri-
buindo para a formação política e institucional do Brasil. 
Nessa vanguarda, o Instituto dos Advogados Brasileiros 
exerceu – e continua exercendo – o papel de defensor das 
garantias individuais e da democracia. Neste momento 
de turbulência para as instituições, o IAB realiza seu pri-
meiro Congresso Nacional, em 174 anos de existência. 
Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, o belíssimo 
Teatro Pedra do Reino (foto), em João Pessoa (PB), será 
palco de palestras e debates sobre a realidade brasileira. 
Honrando suas tradições, o IAB quer contribuir para a 
construção de um novo País. PÁGINAS 4, 5 e 6



 

MAIO/JUNHO 
2

Mensagem do presidente

Expediente

Folha do IAB
Publicação bimestral do Instituto 
dos Advogados Brasileiros

Fotografia: Arquivo IAB
Impressão: Gráfica Rio DG
Tiragem: 2.500 exemplares

Jornalista responsável: Fernanda Pedrosa (MT 13511)
Redação: Ricardo Gouveia
Projeto gráfico e diagramação: Daniel Tiriba

Diretoria Estatutária
Presidente: Técio Lins e Silva
1º Vice-Presidente: Rita de Cássia Sant’Anna Cortez 
2º Vice-Presidente: Duval Vianna 
3º Vice-Presidente: Sergio Francisco de Aguiar Tostes 
secretário-geral: Jacksohn Grossman 
diretor-secretário: Carlos Eduardo de Campos Machado 
diretor-secretário: Fernando Máximo de A. Pizarro Drummond 
diretor-secretário: Adriana Brasil Guimarães 
diretor-secretário: Antônio Laért Vieira Junior 
diretor Financeiro: Sydney Limeira Sanches 
diretor cultural: João Carlos Castellar Pinto 
diretor de BiBlioteca: Aurélio Wander Chaves Bastos 

diretor adjunto: Ester Kosovski 
diretor adjunto: Eurico de Jesus Teles Neto 
diretor adjunto: Carlos Roberto Schlesinger 
diretor adjunto: Luiz Felipe Conde 
orador oFicial: José Roberto Batochio

Diretoria executiva
diretor de relações institucionais: Aristoteles Atheniense
diretor de relações internacionais: Paulo Lins e Silva
diretor de relações com o interior: Armando de Souza
diretora acadêmica: Maria Lucia Gyrão
diretor de direitos Humanos: João Luiz Duboc Pinaud
diretora de comissões, legislação e Pesquisa: Vanusa Murta Agrelli

diretor de Patrimônio Histórico e cultural: Thales Rezende 
Rodrigues de Miranda
diretora de mediação, conciliação e arBitragem: Ana Tereza Basílio
diretor de acomPanHamento legislatiVo: Renato de Moraes
diretor de Patrimônio imoBiliário: Arnon Velmovitsky
diretora de sede: Kátia Tavares
Procurador-geral: Paulo Penalva Santos
ouVidor-geral: Rogério Álvaro Serra de Castro

Av. Marechal Câmara 210, 5º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.020-080
Telefax: (21) 2240-3173
www.iabnacional.org.br
iab@iabnacional.org.br

Acompanhe o IAB nas redes sociais

Os profissionais do Direito têm desempenhado papel 
fundamental na História do Brasil, desde que Dom 

Pedro II, ao perceber a necessidade de promover a segu-
rança jurídica no País, criou, no dia 7 de agosto de 1843, 
o Instituto dos Advogados Brasileiros. A partir de então, 
o IAB passou a contribuir decisivamente para o fortaleci-
mento do ordenamento jurídico e da democracia.

Diante dos riscos oferecidos à democracia pela grave 
crise política que vivenciamos, o IAB reunirá importantes 
juristas do País em João Pessoa, na Paraíba, no Congresso 
Nacional comemorativo aos seus 174 anos, para discutir 
e formular propostas de reconstrução de um novo Brasil.

Por ser o símbolo da formação da identidade nacional 
no campo do Direito, o IAB, nesse momento de turbulên-
cia institucional e jurídica, que rotulei de “advocacia em 
tempos de cólera”, tem o dever de lutar contra o flagrante 
desrespeito cometido contra os direitos fundamentais, em 
grave ameaça ao processo penal democrático.

A realização do congresso no Nordeste é também sim-
bólica, pois 13 ex-presidentes do IAB nasceram na região. 
A Paraíba, particularmente, deu grandes juristas ao País, 
como Epitácio Pessoa e Alcides Carneiro, ministro do 
STM de 1966 a 1976, numa das vagas destinadas a juristas, 
e o maior orador que conheci.

Por tudo isso, convido o quadro social do IAB, assim 
como todos os advogados, os estudantes de Direito e as 
pessoas que participam da vida institucional brasileira, para 
comparecer a esse evento, que é o primeiro congresso nacio-
nal do Instituto em seus 174 anos. Vamos reunir o que há de 
melhor no pensamento jurídico brasileiro: ministros, pro-
fessores, advogados militantes das grandes bancas, juristas 
que pensam a Advocacia, membros do Ministério Público, 
para discutir o momento difícil que o País vive – mas dis-
cuti-lo sob a perspectiva do seu futuro, da consolidação da 
democracia e da defesa do Estado de Direito Democrático. 

Na Paraíba, ajudaremos a construir um novo Brasil.

Técio Lins e Silva

O IAB, nesse 
momento de 

turbulência 
institucional 

e jurídica, 
que rotulei de 

“advocacia 
em tempos de 
cólera”, tem o 
dever de lutar 

contra o flagrante 
desrespeito 

cometido contra 
os direitos 

fundamentais

Posses

Técio deu posse, também, como membro hono-
rário, ao desembargador Marcos Alcino de Azeve-
do Torres, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. A 1ª vice-presidente 
do IAB, Rita Cortez, empossou no bimestre os ad-
vogados Bernardo José Ferreira Gicquel de Deus, 
José Enrique Teixeira Reinoso e Mônica Custódio 
Gonçalves Werneck. 

O presidente nacional do IAB, Técio Lins e Sil-
va, empossou, nos meses de maio e junho, além 
dos membros da Comissão de Direito Eleitoral, os 
advogados Gustavo André Müller Brigagão, Ma-
ria da Conceição Aparecida Mendes de Cerqueira 
Lima, Ana Paula Leal Aguiar Calhau, Francisco 
de Paula Eugênio Jardim de Souza Brasil, Gusta-
vo Mano Gonçalves, Márcio Eduardo Tenório da 
Costa Fernandes, César Gomes de Sá, Thaís Boia 
Marçal, José Carlos Porciúncula Neto, Leonardo 
Sica, Ezequiel Vetoretti e Gustavo Flausino Coelho.

O desembargador 
Marcos Alcino 
de Azevedo 
Torres, do Órgão 
Especial do TJRJ, 
é empossado por 
Técio Lins e Silva

Mônica Custódio 
Gonçalves 
Werneck recebe o 
certificado pelas 
mãos de Rita 
Cortez

IABnacional



MAIO/JUNHO 
3

Institucional

Após ser empossado pelo pre-
sidente nacional do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB), Técio 
Lins e Silva, como membro honorá-
rio da mais antiga casa jurídica das 
Américas, em solenidade realizada 
no dia 12 de maio, o ministro Dias 
Toffoli, vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), afirmou: 
“Ao pisar pela primeira vez neste 
plenário histórico, senti uma gran-
de emoção, pois a história do IAB 
é a história do direito brasileiro”. 
Técio, na sua saudação ao ministro, 
afirmou: “O seu ingresso muito nos 
honra e torna majoritária a presença 
de ministros do STF em nossos qua-
dros, já que, agora, mais da metade 
dos magistrados da Suprema Corte 
faz parte da Casa de Montezuma”.

Dias Toffoli traçou um parale-
lo entre o papel do IAB durante o 
Império e a sua missão como ad-
vogado-geral da União, cargo que 
ocupou antes de ingressar no STF. 
“De certo modo, fui herdeiro da 
função exercida pelo IAB, que era, 
por lei, no século XIX, o consultor 
de Dom Pedro II, pois opinava nos 
atos imperiais”, afirmou o ex-titular 
da AGU, instituição que representa 
a União no campo judicial e extra-

judicial e presta serviços de consul-
toria e assessoramento jurídico ao 
Poder Executivo. 

Grife da advocacia
O ministro falou da “honra 

enorme” de se tornar “confrade 
do IAB” e exaltou a atual admi-
nistração. “A liderança de Técio 
Lins e Silva, que é mais do que 
um nome, mas uma grife da ad-
vocacia brasileira, mantém viva 

e com muita pujança a luta per-
manente do IAB pela advocacia 
e a liberdade”, afirmou. Segundo 
Dias Toffoli, “falta uma elite na-
cional que pense um projeto de 
Nação, e o IAB, ao manter as suas 
tradições que vêm de 1843, rompe 
com a atual perda de valores, cul-
tua os conceitos, se distancia dos 
‘achismos’ e contribui para reto-
mar o direito dogmático e as boas 
práticas do pensamento”.

“O seu ingresso 
muito nos honra e 
torna majoritária 
a presença de 
ministros do 
STF em nossos 
quadros, já que, 
agora, mais da 
metade dos 
magistrados da 
Suprema Corte faz 
parte da Casa de 
Montezuma

“Técio Lins e Silva

Dias Toffoli é empossado por 
Técio como membro honorário

Técio acompanha o discurso emocionado do ministro Dias Toffoli

Ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Toffoli integrará a Comissão de Direito Elei-
toral do IAB, instalada durante a solenidade por 
Técio, que também deu posse aos ministros do TSE 
Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira Neto, e da Justiça, 
Torquato Jardim, que naquela data ocupava a pasta 
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Ge-
ral da União (CGU). Ele, que foi ministro do TSE, 
não pôde comparecer, mas foi empossado por meio 
de procuração concedida a Tarcísio Vieira Neto. 

A comissão é presidida pela ex-ministra do TSE 
Luciana Lóssio, tem como vice-presidente a advo-
gada e ex-desembargadora do TRE-RJ Ana Tereza 
Basílio e é integrada pelos advogados eleitoralistas 

Angela Cignhachi Baeta Neves, Daniela Maroccolo, 
Bruna Lóssio, Luis Gustavo Severo, Maria Claudia 
Bucchianeri, Sergio Banhos e Thiago Boverio, que in-
gressaram no IAB como membros efetivos. Também 
a integram Fernando Neves, Marcus Vinícius Furta-
do Coelho, Fernanda Pires Souza Rajão Costa e Ma-
noel Carlos de Almeida Neto, que já eram consócios.

Instalada a Comissão 
de Direito Eleitoral

O presidente 
do IAB e 
todos os 
empossados 
na solenidade
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174 anos

A construção de um novo País

Corrupção e crise do direito penal

O papel do Direito na constru-
ção de um novo Brasil será o 
tema central do Congresso 

Nacional do IAB – 174 anos, de 31 
de agosto a 2 de setembro, no Teatro 
Pedra do Reino, no Centro de Con-
venções de João Pessoa (PB). O con-
gresso reunirá ministros das Cortes 
Superiores, procuradores da Repú-
blica, juízes, advogados, professores 
de Direito e três ex-presidentes do 
Conselho Federal da OAB. 

A abertura terá palestra magna 
do presidente nacional do IAB, Técio 
Lins e Silva, para quem “a advoca-
cia brasileira tem percorrido uma 
trajetória marcada pela resistência 
a tempos de trevas e pela satisfação 
cívica de contribuir para o aprimora-
mento da ordem jurídica nacional”. 
De acordo com o presidente do IAB, 
o rumo a ser tomado pelo País não 
pode passar ao largo da Constitui-
ção Federal. “O IAB jamais aceitará 
o aviltamento da democracia, não 
importando o seu propósito, nem 
mesmo o de pretensamente alcan-
çar a efetividade da Justiça por meio 
de iniciativas que, paradoxalmente, 
desprezem consagradas garantias 
constitucionais, como o direito à pre-
sunção da inocência”, afirma.

O congresso está sendo organi-
zado em parceria com a Caixa de 

Assistência dos Advogados da Para-
íba (CAA/PB), presidida por Carlos 
Fábio Ismael dos Santos Lima (leia 
entrevista na pág. 8). As inscrições po-
dem ser feitas pela internet no link 
disponibilizado no site www.con-
gressoiab.com.br, pelo qual também 
está acessível o edital referente aos 
trabalhos acadêmicos, que poderão 
ser inscritos até o dia 31 de julho. Os 
participantes do congresso que tive-
rem frequência mínima de 75% nas 
atividades receberão certificados de 
30 horas/aula.

Debates
Um dos debates mais aguarda-

dos é sobre a Reforma Política. Dele 
participarão o ex-deputado fede-
ral e ex-senador Bernardo Cabral, 
que foi relator-geral da Assembleia 
Constituinte de 1987-1988; o mi-
nistro da Justiça, Torquato Jardim, 
e a ex-ministra do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) Luciana Lóssio, 
presidente da Comissão de Direito 
Eleitoral do IAB. Primeira mulher 
a ocupar uma cadeira do TSE desti-
nada a juristas, Luciana Lóssio con-

Técio Lins e Silva

“
“

A advocacia 
brasileira tem 

percorrido uma 
trajetória marcada 

pela resistência 
a tempos de 
trevas e pela 

satisfação cívica 
de contribuir para 
o aprimoramento 
da ordem jurídica 

nacional

Ex-presidente do Conselho Federal da OAB, José Roberto Batochio, orador oficial 
do IAB, participará do painel Corrupção e crise do Direito Penal. Para Batochio, em cuja 
gestão (1993/1995) foi criado o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), que assegurou 
diversas prerrogativas da profissão, é inadmissível atacar a corrupção desrespeitando 
os princípios legais. “Parte do Judiciário, inclusive a Suprema Corte, vem trilhando 
um crescente e insólito ativismo que se descola dos princípios e das normas constitu-
cionais”, critica.

De acordo com Batochio, “o pior de todos os autoritarismos é aquele que veste a 
toga e se entrega à volúpia punitiva, desrespeitando direitos fundamentais e prerro-
gativas básicas da cidadania, com a sutileza da aparência de legalidade”. O advogado 
critica a decisão do STF que permitiu a execução provisória da pena de prisão antes 
do trânsito em julgado da sentença, ignorando o princípio da presunção de inocência. 

Também participarão do painel o procurador da República Fábio George e o advo-
gado e ex-procurador da República Juarez Tavares.

O presidente 
nacional do 
IAB, Técio 
Lins e Silva
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A construção de um novo País

‘Pulverização dos direitos trabalhistas’

Nordeste deu 13 presidentes ao IAB

“Os que são 
favoráveis a esta 
reforma trabalhista 
fazem parte do 
mesmo segmento 
que foi contra 
a abolição da 
escravatura, a 
Consolidação 
das Leis do 
Trabalho e a PEC 
das empregadas 
domésticas

“Delaíde Arantes

“As graves consequências da reforma trabalhista incluirão a fragilização do 
movimento sindical, a pulverização dos direitos dos trabalhadores e o enfraque-
cimento da Justiça do Trabalho.” A afirmação é da ministra Delaíde Arantes (foto), 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que participará do painel Reforma Tra-
balhista, junto com o ex-presidente da OAB Cezar Britto e o procurador do Mi-
nistério Público do Trabalho (PE) Renato Saraiva. O debate será mediado pela 1ª 
vice-presidente do IAB, Rita Cortez.

Para a ministra Delaíde Arantes, “os que são favoráveis a esta reforma, que 
provocará grave desequilíbrio na relação capital-trabalho, fazem parte do mesmo 
segmento que foi contra a abolição da escravatura, a Consolidação das Leis do 
Trabalho e a PEC das empregadas domésticas”. Cezar Britto também é crítico da 
reforma. “Ela não pretende modernizar o direito brasileiro, nem revogar o nativo 
poder patronal de demitir o seu empregado, retirando-lhe o seu único mecanismo 
de sobrevivência”, afirma o ex-presidente nacional da OAB (2007/2010). 

Fundado pelo baiano Francisco Gê Acaiaba 
de Montezuma, em 1843, e presidido por Técio 
Lins e Silva, filho do jurista pernambucano 
Raul Lins e Silva, natural de Olinda, o IAB 
realizará o seu primeiro congresso nacional 
na região Nordeste, onde nasceram 13 ex-
presidentes da mais antiga casa jurídica das 
Américas. Foram cinco pernambucanos, 
quatro baianos, três alagoanos e um potiguar.

O Teatro Pedra do Reino é o maior do 
Nordeste e o segundo do Brasil. O espaço tem 
2.924 lugares, divididos entre plateia e balcão, 
com assentos para portadores de mobilidade 
reduzida, e modernos equipamentos de 
equalização sonora.

sidera desoladora a participação fe-
minina no cenário político eleitoral 
brasileiro. “Apesar de sermos mais 
da metade da população e 52,13% 
do eleitorado, representamos me-
nos de 10% na Câmara e 13% no 
Senado”, informa.

O ministro Mauro Campbell, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
fará palestra no painel Instituições 
e democracia, do qual também 
participará a professora adjunta do 
Departamento de Direito Público 
Geral e Processual da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) Lia-
na Cirne Lins. 

O ativismo judicial e o Poder 
Legislativo será o tema sobre o qual 
falarão a professora de Direito da 
UFRJ e da UGF Margarida Lacom-
be; o ex-procurador da República, 
advogado e professor titular de Di-
reito Constitucional da Uerj Daniel 
Sarmento e o mestre e doutor pela 
Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco/USP Pedro Lenza.

Juíza aposentada do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Ja-

neiro, ex-juíza auditora da Justi-
ça Militar Federal e ex-defensora 
pública no RJ, Maria Lúcia Karam 
participará da mesa redonda so-
bre Sistema penitenciário e Lei de 
Drogas. Ela irá debater o assunto 
com a integrante do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do Con-
selho Nacional de Política Crimi-
nal e Penitenciária Maria Tereza 
Uille, ex-procuradora-geral de 
Justiça e ex-secretária de Estado 
de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos do Paraná.

O ministro Mauro 
Campbell, do STJ, a 
ex-procuradora-geral 
de Justiça do PR e 
membro do CNJ Maria 
Tereza Uille e a juíza 
aposentada do TJRJ 
Maria Lúcia Karam
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174 anos

Motivos para participar 
do Congresso do IAB

Palestrantes
O Congresso de IAB caracteriza-se pelo alto nível dos pa-

lestrantes, entre eles, três ministros de tribunais superiores – 
Dias Toffoli, Delaíde Arantes e Mauro Campbell –, o ministro 
da Justiça, Torquato Jardim, e três ex-presidentes do Conselho 
Federal da OAB – Cezar Britto, Bernardo Cabral e José Ro-
berto Batochio. Também participarão dos debates professores 
com mestrado e doutorado das principais universidades do 
País, magistrados, membros do Ministério Público e de órgãos 
colegiados da área do Direito, como, por exemplo, o Conselho 
Nacional de Justiça.

Temas
A escolha dos temas que serão debatidos seguiu o cri-

tério da atualidade. A começar pela Reforma Política, que 
muitos consideram prioritária no atual cenário brasileiro. 
Os demais painéis serão sobre: Reforma Trabalhista; Cor-
rupção e crise do Direito Penal; Sistema penitenciário e Lei 
de Drogas; O ativismo judicial e o Poder Legislativo; Tó-
picos controvertidos – o novo CPC, e Instituições e demo-
cracia. Haverá também lançamentos de livros e workshops 
sobre compliance, licenciamento ambiental, oratória jurídica 
e preparação para exames da OAB e concursos públicos.

Turismo
As belezas de João Pessoa, uma das menores e mais anti-

gas capitais do Nordeste, com suas ruas arborizadas, orla pre-
servada pela legislação que limita a altura dos prédios, povo 
hospitaleiro, belas praias, como Tambaú, Manaíra e Cabo 
Branco, e um rico acervo histórico-arquitetônico, com impo-
nentes construções barrocas do século 16, são um atrativo a 
mais. A culinária da capital não se limita aos frutos do mar, 
mas inclui também receitas do sertão, à base de carne-de-sol 
e de bode, macaxeira, arroz de leite, feijão-de-corda, manteiga 
de garrafa e rapadura.

A praia de 
Tambaú é 
uma das 

principais 
atrações 

turísticas de 
João Pessoa

31/8 (Quinta-feira)
15h/22h – Workshops e apresentação de trabalhos

Workshop 1 – Direito societário (compliance, insider trading, sociedade 
empresária)

João Carlos Castellar – Advogado, doutor em Direito Constitucional e 
Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) e diretor do IAB
André Ricardo Cruz Fontes – Desembargador presidente do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, doutor em Direito pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), com pós-doutorado em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Ricardo Franceschini – Advogado, diretor do Centro de Estudos das 
Sociedades de Advogados da Paraíba e membro do Núcleo de Estudos de 
Referência em Gestão

Workshop 2 – Oratória jurídica
Shirley Almeida – Fonoaudióloga, consultora e gestora empresarial

Workshop 3 – Preparação para o exame da OAB (primeira e segunda fases)
Arthur Souto – Advogado, professor e coordenador adjunto do curso de 
Direito do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê)
Bruno Bastos – Advogado, professor e coordenador adjunto dos cursos 
de pós-graduação em Direito Tributário e Processo Tributário e Direito 
Constitucional e Processo Constitucional do Unipê

Workshop 4 – Técnicas de estudo para concursos públicos
Kalebe Dionísio – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho no Estado de 
Pernambuco, nomeado em 10 concursos federais

Workshop 5 – Licenciamento ambiental no Brasil
Talden Farias – Advogado, doutor em Recursos Naturais pela Universidade 
Federal de Campina Grande, doutor em Direito da Cidade pela Uerj, 
professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

1/9 (Sexta-feira)
9h – Credenciamento
9h30 às 10h – Abertura
10h às 11h – Palestra magna 
Técio Lins e Silva – Presidente Nacional do IAB

11h15 às 12h30 – Mesa redonda: Sistema Penitenciário e Lei de Drogas
Maria Tereza Uille – Conselheira do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e ex-secretária de 
Estado de Justiça e Cidadania e Direitos Humanos do Paraná
Maria Lúcia Karam – Juíza de Direito aposentada do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, ex-juíza auditora da Justiça Militar Federal e 
ex-defensora pública no Estado do Rio de Janeiro
Mediador: Carlos Pessoa Aquino - Advogado criminalista, professor da 
UFPB, coordenador regional institucional do IAB para a região Nordeste

12h30 às 14h – Intervalo para almoço

14h às 16h – O ativismo judicial e o Poder Legislativo
Pedro Lenza – Doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo (USP) e professor de Direito Constitucional e 
Direito Processual Civil
Margarida Lacombe – Doutora em Direito, com pós-doutorado pela 
Fordham Law School University (EUA), e professora de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Daniel Sarmento – Advogado, ex-procurador da República e professor 
titular de Direito Constitucional da Uerj
Mediador: Otto Rodrigo Melo Cruz – Advogado, professor e coordenador 
de assuntos acadêmicos do Unipê

Dias Toffoli Torquato Jardim Bernardo Cabral

PROGRAMAÇÃO
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Estante
Espaço de divulgação de livros doados à 
Biblioteca Daniel Aarão Reis

EIZIRIK, Nelson. A 
Lei das S/A comentada 
– Vol. I. São Paulo: 
Quartier Latin, 2017 

O autor apresenta 
uma análise 
sistemática e 
funcional dos 
dispositivos da 
Lei das S/A, as 

alterações legislativas que ocorreram 
desde a sua promulgação, as 
integrações com o novo Código Civil 
e as regulamentações da Comissão de 
Valores Mobiliários.

ARAGÃO, 
Alexandre Santos 
de. Empresas estatais 
– o regime jurídico 
das empresas públicas 
e sociedades de 
economia mista. Rio 
de Janeiro: Editora 
Forense, 2017

O livro é um 
estudo sobre as 

empresas estatais no direito brasileiro, 
com destaque para as classificações 
da atuação empresarial direta do 
Estado na economia e as controvérsias 
doutrinárias e jurisprudências atuais 
relacionadas ao tema. 

OLIVEIRA, Jorge 
Rubem Folena 
de. Constituição 
rasgada – anatomia 
do golpe. Rio de 
Janeiro: Senge-
RJ, 2016

São 25 ensaios, 
publicados entre 
janeiro e maio 
de 2016, em que 
o autor analisa 

o que se passou no Brasil naquele 
período e joga luz sobre o que já vinha 
acontecendo, mas os teóricos não 
conseguiram definir de maneira tão 
contundente: a judicialização  
da política.

16h30 às 18h30 – Reforma Trabalhista
Delaíde Arantes – Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, membro 
da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos e vice-
coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, 
sócia-honorária do IAB
Cezar Britto – Advogado, ex-presidente do Conselho Federal da OAB 
(2007-2010) e conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES)
Renato Saraiva – Procurador do Trabalho (MPT-PE), professor de Direito do 
Trabalho e fundador do Complexo Educacional Renato Saraiva
Mediadora: Rita Cortez – Advogada, 1ª vice-presidente do IAB e 
presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB/RJ

18h30 – Lançamentos de livros

2/9 (Sábado)
9h30 às 11h – O novo CPC: A arbitragem e as questões controvertidas 
no novo CPC

Adriana Braghetta – Advogada, doutora em Direito pela USP, vice-
presidente do International Council for Commercial Arbitration (ICCA) e 
ex-presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem
Luiz Rodrigues Wambier – Advogado, doutor em Direito pela PUC-SP, 
professor no Curso de Especialização em Direito Processual Civil da PUC-SP 
e membro do corpo de árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem da 
Sociedade Rural Brasileira (Carb)
Ana Tereza Basilio – Advogada, vice-presidente do Centro Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem (CBMA), ex-presidente da Câmara de Mediação e 
Arbitragem da OAB/RJ e diretora de Mediação e Arbitragem do IAB
Mediadora: Adriana Brasil Guimarães – Advogada, pós graduada em 
Direito Processual Civil pela FGV, membro do CBMA e diretora do IAB

11h15 às 12h30 – Instituições e democracia
Mauro Campbell – Ministro do Superior Tribunal de Justiça, corregedor-
geral da Justiça Federal, presidente da Turma Nacional de Uniformização e 
Diretor do Centro de Estudos Judiciários
Liana Cirne Lins – Professora adjunta do Departamento de Direito Público 
Geral e Processual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
professora do Mestrado em Direitos Humanos PPGDH e doutora em Direito 
Público pela UFPE
Mediador: Raoni Vita – vice-presidente da OAB/PB, membro da Comissão 
Nacional de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB e 
diretor administrativo da OABPrev Nordeste

12h30 às 14h – Intervalo para almoço

14h às 16h30 – Reforma Política
Bernardo Cabral – Ex-presidente do Conselho Federal da OAB (1981-
1983), relator-geral da Assembleia Constituinte de 1987-1988, ex-ministro 
da Justiça, ex-deputado federal e ex-senador, membro do Conselho 
Superior do IAB
Torquato Jardim – Ministro da Justiça, ex-ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral e ex-ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral 
da União
Luciana Lóssio – Presidente da Associação de Magistradas Eleitorais 
Ibero-Americanas, ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, conselheira 
do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e presidente da Comissão de 
Direito Eleitoral do IAB
Mediador: Carlos Fábio Ismael – Advogado, presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados da Paraíba, diretor tesoureiro da Coordenação 
Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad) e coordenador-
geral das Caixas dos Advogados na região Nordeste

17h às 19h – Corrupção e crise do Direito Penal
José Roberto Batochio – Advogado, ex-presidente do Conselho Federal da 
OAB (1993-1995) e membro da Federação Interamericana de Advogados
Juarez Tavares – Advogado, ex-procurador da República, doutor em Direito 
pela UFRJ, com pós-doutorado em Direito Penal pela Universidade de 
Frankfurt am Main (Alemanha)
Fábio George – Procurador da República, ex-coordenador do Fórum 
Estadual de Combate à Corrupção (Focco) e ex-promotor de Justiça do 
Estado da Paraíba
Mediadora: Ana Paula Albuquerque – Professora da UFPB e doutora em 
Direitos Humanos e Desenvolvimento pela UFPB

19h – Palestra de encerramento
Dias Toffoli – Ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-advogado-geral da 
União e professor colaborador do Curso de Pós-Graduação da Faculdade 
de Direito da USP
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Entrevista| Carlos Fábio Ismael dos Santos Lima

“

“

Como estão os preparativos para o congresso?
Como parceiros do IAB, estamos trabalhando mui-

to para realizarmos um dos maiores eventos da advo-
cacia brasileira. Toda a Diretoria Executiva da CAA/
PB está empenhada para que tenhamos um grande 
congresso. Nossas equipes vêm se reunindo constan-
temente, traçando diretrizes, alinhando estratégias e 
organizando tudo para que nada passe despercebido. 
As áreas de comunicação e marketing estão promo-
vendo iniciativas conjuntas, e o resultado é uma gran-
de procura pelas inscrições e apoio da imprensa local.

Como os advogados paraibanos receberam a decisão 
do IAB de fazer o congresso em João Pessoa?

Como uma incrível deferência à história da advo-
cacia paraibana, de tantos nomes ilustres ao longo do 
tempo. Os advogados paraibanos ficaram bastante 
gratos ao IAB, na pessoa do presidente Técio Lins e 
Silva, pela escolha da benfazeja Paraíba para sediar 
esse grande evento que orgulhará todo o País. Foi uma 
decisão que coloca a advocacia paraibana num pata-
mar de reconhecimento por tudo que já fez e ainda 
fará pelo Brasil. 

Na sua opinião, qual é o papel do Direito na constru-
ção de um novo Brasil?

O País atravessa um dos momentos mais delicados 
de sua história. Em tempos de profunda convulsão so-
cial, política e econômica, discutem-se os rumos e as 
saídas para a crise. São momentos assim que fazem 
com que o direito ganhe relevo, obrigando-nos a in-
dagar sobre o papel do jurista neste nefasto cenário de 

deterioração político-institucional. Precisamos nos de-
bruçar sobre todos esses aspectos, sem perder de vista 
que a função do direito é a realização de justiça, sem 
ativismos ou corporativismos, mas lastreada pelas re-
gras e sob a égide do republicanismo. É lamentável o 
atual panorama jurídico, permeado por um escancara-
do ativismo judicial.

De que forma o IAB pode contribuir para a transfor-
mação do País?

Fundado em 1843, num momento em que o Brasil 
precisava se organizar como um Estado soberano e afir-
mar valores de nacionalidade, o IAB surgiu num tempo 
em que se discutia o futuro do País. Agora, mais uma 
vez, a história conclama a sociedade, seus organismos, 
entidades e instituições a se unirem pelo futuro do Bra-
sil. Por isso, o IAB, pelo que já fez pelo País, tem muito 
a contribuir, porque permanece sendo um defensor in-
transigente do Estado Democrático de Direito, da sobe-
rania nacional e dos direitos fundamentais.

O Centro de Convenções, inaugurado em 2015, colo-
cou a Paraíba na rota dos grandes eventos?

O espaço, que abriga o Teatro Pedra do Reino, é um 
moderno equipamento que reposicionou a Paraíba no 
cenário nacional. João Pessoa é uma das mais belas ci-
dades do mundo e abriga turistas de todo o planeta, 
graças aos seus inúmeros atrativos, sendo que o sol e o 
mar sempre foram os nossos cartões de visita. Com o 
Centro de Convenções, estamos impulsionando o se-
tor de serviços, com a realização de grandes eventos 
nacionais e internacionais.

Em tempos 
de profunda 

convulsão 
social, política 
e econômica, 

o direito 
ganha relevo, 

obrigando-
nos a indagar 
sobre o papel 

do jurista neste 
nefasto cenário 
de deterioração 

político-
institucional

Presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados da 
Paraíba (CAA/PB), parceira 

na organização do Congresso Nacional 
do IAB – 174 anos, Carlos Fábio Ismael 
dos Santos Lima diz que a decisão 
do Instituto de realizá-lo em João 
Pessoa foi considerada “uma incrível 
deferência à história da advocacia 
paraibana, de tantos nomes ilustres ao 
longo do tempo”. Para ele, “a função 
do direito é a realização de justiça, sem 
ativismos ou corporativismos, mas sob 
a égide do republicanismo”.

‘O ativismo judicial permeia 
o panorama jurídico’’


