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Prerrogativas Jornal da Advocacia – Ano XLV – nº 453
SÃO PAULO

A retirada do veto ao artigo 43 da Lei de Abuso de 
Autoridade fará com que a violação das prerrogativas de 
advogadas e advogados no exercício da atividade seja 
punida por lei, o que passa a garantir importante conquista 
não apenas para a classe, mas para todos os brasileiros. A 
advocacia é indispensável à administração da Justiça, como 
está previsto na Constituição, justamente para que o direito 
à defesa seja pleno, assim como seja mantida a paridade 
de armas no Sistema de Justiça de forma que funcione em 
equilíbrio.

São Paulo tem mantido longa e incansável trajetória na 
luta pelos direitos da classe em todas as esferas. O vice-
-presidente da OAB São Paulo, Ricardo Toledo, destaca que 
a cidadania ganha com o fi m desse veto, porque o advoga-
do terá a independência para agir – nos casos de excesso 
cometidos pelo agente público – sem a preocupação de se 
manifestar e ser punido. “A criminalização das prerrogativas 
profi ssionais consagra a liberdade plena de o advogado 
exercer seu múnus diariamente, sem receio ou temor de 
qualquer represália”, enfatiza o criminalista. 

Mestre em Direito Penal pela USP, Toledo aponta dupla 
realidade para essa vitória. A primeira, explica, é a garantia 
de liberdade da advocacia na administração da Justiça. A 

segunda está nessa paridade de armas para fazer com que – 
em pé de igualdade – os agentes tratem todos com respeito 
e vice-versa. “Para nós, é um reforço substancial”, avalia. 

Especialmente os advogados e advogadas que atuam na 
área criminal enfrentam rotineiramente questão característi-
ca de violação das prerrogativas quando vão aos fóruns, ou 
ao sistema prisional, e são proibidos de conversar reserva-
damente com seus clientes, por exemplo. “Não podíamos 
perguntar se o preso estava sofrendo agressões. Ele poderia 
se sentir constrangido em responder na frente do agente”, 
pontua o dirigente da Secional paulista da Ordem.

Nessa linha de raciocínio, o presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, Leandro Sarcedo, 
fala da vitória alcançada reforçando que “a nova Lei de 
Abuso de Autoridade dará à advocacia mais ferramentas 
para lutar contra as violações de prerrogativas, por meio da 
responsabilização pessoal das ‘pseudo-autoridades’ que 
insistem em não respeitar a lei”.

Histórico
Aprovada pelo Congresso em agosto, a Lei de Abuso de 
Autoridade recebeu vetos na Presidência da República e 
voltou para a Câmara dos Deputados onde parlamentares 

derrubaram 18 vetos impostos pelo presidente Jair Bolso-
naro. No caso da advocacia, volta a ser crime a violação de 
prerrogativas de advogados como inviolabilidade de seu 
escritório, comunicação reservada com seus clientes e não 
ser preso antes de sentença transitada em julgado, senão 
em sala de Estado-Maior.

“Acordamos com a sensação de um país mais igual”, festeja 
Alexandre Ogusuku, presidente da Comissão Nacional 
de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. 
“O tempo da ‘carteirada’, do ‘você sabe com quem está 
falando?’, vai fi cando para trás. A lei que pune o abuso de 
autoridade, tardiamente, coloca o cidadão como o senhor 
do Estado Democrático de Direito. Nenhuma autoridade é 
maior que o cidadão”, completa.

Ogusuku fez questão de pontuar o longo caminho traçado 
pelos dirigentes de Ordem, em âmbito nacional, em favor 
da causa, mencionando que foi na gestão do ex-presidente 
da OAB, Claudio Lamachia, que se organizou uma comissão 
de proposição e acompanhamento de projetos de leis de 
interesse da advocacia no Congresso, até se chegar a atual 
articulação política, que vem sendo realizada por Felipe 
Santa Cruz, e que montou uma frente parlamentar de defe-
sa da advocacia, composta por 199 parlamentares.

Comissão age em favor de advogada que teve conta bancária bloqueada
A Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, 
presidida pelo advogado Leandro Sarcedo, obteve mais 
uma vitória em favor da advocacia. Atuando como amicus 
curiae, a Ordem paulista conseguiu afastar bloqueio 
de conta corrente de advogada, após o pagamento de 
condenação de reclamação trabalhista. “Trata-se de vitória 
marcante da Comissão, pois deixa bem clara a diferen-
ciação entre as fi guras do cliente e de seu defensor”, 

enfatizou Sarcedo. No caso, houve decretação de falência 
da empresa reclamada e o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) decidiu que a quebra da companhia se deu após a 
condenação, podendo o valor ser liberado. A determina-
ção, no entanto, gerou confl ito de competência, sendo 
defi nido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o juí-
zo competente para deliberar sobre a liberação dos recur-
sos seria o falimentar. Conforme explica o vice-presidente 

para a Área Trabalhista da Comissão de Prerrogativas, 
Fernando Marmo Malheiros, a Justiça do Trabalho instituiu 
que as partes – tanto o reclamante como sua advogada – 
devolvessem os valores já levantados. Como não ocorreu 
a devolução, a conta corrente pessoa física da advogada 
foi bloqueada, apesar de o valor da condenação ter sido 
liberado na conta do escritório. Pedro Prudente Corrêa e 
Guilherme Gantus também atuaram na causa.

Eu
gê

ni
o 

N
ov

ae
s/

O
A

B 
N

ac
io

na
l



04  Jornal da advocacia I Setembro-2019

Prerrogativas

Leia íntegra da matéria 

Garantidos 
os direitos 
da advocacia 
no exercício 
profissional
O cuidado com a defesa da advocacia no exercício profissional pautou extensos 
debates nas oficinas de Prerrogativas “Otávio Augusto Rossi Vieira”, que ocorreram 
na OAB São Paulo. Durante quatro dias (10, 11, 16 e 17/09) foram abordados o 
funcionamento da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem paulista, bem 
como a atuação em áreas da Mulher Advogada, Trabalhista, Previdenciária, Cível, 
Penal, Advocacia Pública, além de combate ao racismo e da descentralização por 
meio de suas regionais.

O trabalho desenvolvido pelos advogados voluntários e o tempo por eles dedica-
do à Ordem paulista foram ressaltados pelo vice-presidente da OAB SP, Ricardo 
Toledo, na primeira rodada de conversas. “Fico contente de saber que, quando 
vamos aos tribunais, sempre tem alguém das prerrogativas defendendo nossos co-
legas”, acentuou. Na mesma linha, o presidente da Comissão, Leandro Sarcedo, tra-
çou um panorama da atuação realizada em defesa da classe. Para ele, os resultados 
positivos demonstram o comprometimento da diretoria na direção de valorização 
da advocacia. “Temos tido muito apoio do ponto de vista institucional”, disse.

Atuação ampliada
Ao apresentar os números da Comissão, a vice-presidente Ana Carolina Moreira 
Santos ressaltou o aumento de demandas. Atualmente, a média registrada é de 60 

processos novos instaurados por mês. Outra questão em destaque é o empenho 
realizado na tutela da Mulher Advogada, especialmente quanto às revistas reali-
zadas no ingresso aos prédios da Justiça. “O compromisso dessa gestão com a 
pluralidade é enorme. Tenho também a possibilidade de dar um olhar diferenciado 
a essas violações que as mulheres estão sujeitas”, observou.

Entre citações do Estatuto da Advocacia e a Constituição, Ana Carolina Moreira 
Santos avaliou como absurdo o fato de os próprios magistrados desconhecerem 
a Lei Federal 8.906/2014. “Já fomos instados a explicar para um determinado juiz 
onde estava fundamentada a atuação da Comissão. É incoerente esse desconheci-
mento do texto legal”, ressaltou a advogada. 

Outro ponto em debate são os problemas trazidos pelos operadores do Direito nos 
pequenos municípios. Neste quesito, Júlio Mossin, vice-presidente da Comissão 
para o Interior, destaca o papel das coordenarias regionais como essenciais. “Em 
muitas dessas cidades há apenas um juiz e o advogado não pode se indispor com 
o magistrado porque suas ações passarão por ele”, disse. Por conta disso, defen-
deu que as coordenadorias regionais ajudam a fortalecer a profissão. “Além de
contribuir na questão do enfrentamento, possibilita maior agilidade na defesa dos
profissionais agredidos”, acentua.

Validada suspensão de prazo para advogada parturiente
A Comissão de Direitos e Prerrogativas da Secional obteve 
resposta favorável da Justiça Trabalhista para o caso de 
advogada grávida que buscava fazer valer o artigo 7º-A, 
inciso IV, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94). O texto 
legal, incluso pela Lei 13.363/2016, em consonância com o 
inciso IX e § 6º do artigo 313 do Código de Processo Civil 
de 2015, determina a suspensão de processo por parto ou 
concessão de adoção quando a responsável for a única 
patrona da causa.

Trata-se de importante resultado, visto que não tem sido 
fácil a concretização do direito, avalia a vice-presidente da 
Comissão, Ana Carolina Moreira Santos. Quando Francine 
Glingani procurou a Ordem, já havia apresentado atestado 
médico à Justiça com o fim de obter o direito, mas não 
houve reconhecimento por parte do juiz. A decisão judicial 
sugeria o substabelecimento da audiência de seus clientes 
a um colega. Ademais, a advogada chegou a impetrar man-
dado de segurança – o qual foi liminarmente rejeitado. “O 
mais viável, naquele momento e cenário, era pedir reconsi-
deração ao juiz, uma vez que o parto havia sido agendado 
para cinco dias antes da audiência”, diz Ana Carolina.

A solicitação foi acatada em setembro pela juíza Juliana 

Rodrigues, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
(TRT-2). A magistrada, inclusive, ampliou a suspensão do 
prazo, adiando a audiência em questão de 30 dias para 60 
dias. A Comissão da OAB SP comemora o desfecho, pois 
trata-se da primeira redesignação de audiência que obtém 
para advogada parturiente. 

Difícil aplicação
O texto legal da normativa vigora desde 2016, mas ainda é 
desconhecido. O direito, explica a dirigente da Comissão, 
nasce a partir do momento que a advogada dá à luz. Nesta 
data, portanto, começa a contagem da suspensão de 30 
dias em processos que estejam sob responsabilidade da 
profissional – quando se tratar da única patrona da causa.

Ocorre que a previsão do dia exato do parto nem sempre 
é possível e nem pode ser exigido. Há mulheres que 
conseguem agendar o procedimento médico – com base 
na contagem aproximada de 40 semanas – e comunicam 
antecipadamente ao Poder Judiciário. “Em casos onde 
não é possível antecipar a data estimada para o parto, 
imagine a dificuldade para uma mulher que acaba de ter 
um filho fazer juntada de documentos, como a certidão de 
nascimento, e pedir o prazo de suspensão nos processos 

em que exerce seu mister”, observa Ana Carolina. A juris-
prudência aponta que parturientes que perderam prazos 
de recursos processuais, dentro dos 30 dias concedidos 
por lei, têm feito solicitações posteriores. Nesses casos, a 
magistrada ou magistrado reconhece a tempestividade do 
recurso em razão do período em que o processo deveria 
ter ficado suspenso.

Para ela, fora a conscientização necessária a respeito do 
texto legal no meio jurídico, a norma precisa ser revista. “O 
prazo nitidamente exíguo para garantir o pleno exercício 
da maternidade à advogada autônoma não é o único 
óbice apresentado pela lei”, afirma a dirigente. Em sua 
avaliação, o direito deveria ser concedido a advogadas 
que não sejam únicas patronas de causa e, ainda, outra 
mudança a avaliar tem relação com a necessidade de 
notificar o cliente a respeito do pedido, uma vez que a lei 
protege interesse que se sobrepõe à relação advogada-
-cliente: garante os direitos da parturiente, em período de 
inequívoca fragilidade, e do indivíduo na primeira infância. 
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Participação feminina na política entra na pauta da Secional

Durante quatro horas, o auditório na sede institucional da Seção São Paulo da 
Ordem dos Advogados do Brasil manteve um bom público atento às discussões 
sobre variados temas atinentes ao processo eleitoral brasileiro: adoção do sistema 
de voto distrital, do voto impresso, de candidaturas avulsas e da cota de gênero. O 
evento, em 04 de setembro, foi o primeiro de uma série que a OAB Nacional pro-
mete repetir em todas as Secionais do país, com a coordenação de Luciana Diniz 
Nepomuceno, presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política.

“No Congresso, há debates sobre muitos pontos da Reforma Política. Porém, 
essas discussões têm a participação de um público muito restrito, a maioria de 
parlamentares. Ocorre que, sem a palavra da população, somos surpreendidos 
com a aprovação de novas leis a cada ano que antecede eleição: por isso vamos 
levar essas audiências públicas para vários estados do Brasil, para ouvir os mais 
diversos segmentos da sociedade. Nada melhor do que realizar audiências pú-
blicas na OAB, vetor da voz da cidadania”, explicou Luciana Diniz.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva 
dos Santos, ratificou a importância do evento realizado na sede da Secional pau-
lista. “Não há dúvidas de que a reforma política é demandada de longo tempo 
e provoca discussões nos ambientes técnico e político. Efetivamente, aprimorar 
o sistema representativo é o caminho para o cidadão recuperar o apreço pelo
maior poder que tem depositado em suas mãos: o voto”, destacou.

Um grupo técnico, formado por membros da advocacia paulista, sintetizou as 
colaborações apresentadas pelos especialistas e demais participantes da plateia, 
para produzir um relatório que será encaminhado para apreciação dos Conse-
lhos Secional e Federal da OAB. As propostas serão aperfeiçoadas e endereça-
das ao Congresso Nacional como contribuição da advocacia.

Mais mulheres
A advogada Maíra Calidone Recchia Bayod, da Rede Feminista de Juristas (deFE-
Mde), abriu a sequência de exposições colocando o problema da sub-representa-
ção feminina nos poderes Executivo e Legislativo, defendendo a política de cotas 
de gênero como meio de correção dessa grave e antidemocrática distorção. “Não 
podemos admitir retrocessos nessa pauta”, cravou, para alertar sobre propostas 

de mudanças legislativas para reduzir ou extinguir os porcentuais de candidaturas 
de mulheres, exigidos por lei. Secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da 
OAB SP, ela apresentou dados estatísticos sobre o tema, destacando que o Brasil 
ocupa a 132ª posição global quanto à inserção da mulher na política.

A diretora-tesoureira da OAB SP, Raquel Elita Alves Preto, defendeu que a reação 
para a tentativa de reduzir as cotas de candidaturas femininas deve ser severa. “A 
pancada deve ser proporcional ao tamanho daquela que recebemos. Querem 
extinguir a cota de candidaturas para mulheres? Pois vamos começar um movi-
mento nacional para a reserva de assento paritária”, sacramentou.

Sistema eleitoral
“Teremos dificuldades crescentes se não fizermos uma boa reforma política”. 
Membro da Comissão Afonso Arinos, o sociólogo Bolívar Lamounier abriu a ex-
posição procurando dar a real dimensão do problema que o país enfrenta. Para 
ele, as imperfeições atuais do sistema político impossibilitam ao Brasil progredir 
economicamente. Colocando em pratos limpos uma visão madura, ele afirmou 
que todas as formas de sistema eleitoral têm defeitos e qualidades que precisam 
ser enfrentadas. “Hoje, devido ao sistema proporcional, temos maior facilidade 
de identificar bancadas corporativas, em detrimento de bancadas de partidos”, 
explicou.

Para defender as candidaturas avulsas – concorrentes sem filiação partidária –, 
Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR, sustentou que é preciso criar incenti-
vos para atrair os melhores talentos da sociedade para a política. “Idealmente, 
gostaríamos de partidos mais fortes, mas temos de lidar com os fatos e a reali-
dade que constatamos: os partidos não nos representam”, ponderou. Ele explica 
que defende a liberdade do cidadão, não a extinção das legendas. “Defendo a 
existência dos partidos por mérito e boa atuação, não pela obrigatoriedade de 
filiação, o que gera problemas que fingimos não existir”, concluiu.

Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo, aproveitou a oportunidade para defender a segurança das urnas 
eletrônicas, asseverando que os equipamentos passam por auditorias bastantes 
eficientes.
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Entre os temas 
debatidos no 
evento estiveram 
adoção do 
sistema de voto 
distrital, de 
candidaturas 
avulsas e da cota 
de gênero



Liderança, educação e 
combate à discriminação no 
mercado de trabalho deram 
o tom ao evento na sede
institucional da OAB SP
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Direitos humanos

Precatórios

Mulheres debatem 
formas de resistência 
contra retrocessos

A voz feminina pela igualdade de gênero permeou o encontro “Direitos humanos: 
resistência aos retrocessos”, na OAB São Paulo, organizado pelas Comissões de Direitos 
Humanos e da Mulher Advogada. Ao longo de dois dias (12 e 13/09) foram discutidos 
temas caros à advocacia e à sociedade. Os debates se deram em torno de liderança, 
educação, combate à discriminação no mercado de trabalho, segregação ocupacio-
nal, ativismo, segurança pública, previdência, questões de gênero, inclusão e políticas 
afirmativas.

Quebrar paradigmas sociais como forma de fortalecimento e ações em torno do 
combate à violência marcaram a abertura dos trabalhos. Ocasião em que a advogada 
Luzia Paula Moraes Cantal, responsável pela mediação do primeiro painel, lembrou do 
assassinato da vereadora carioca Marielle Franco: “Quem matou Marielle? Até hoje não 
temos essa resposta”. Entre os muitos motivos do seminário, de acordo com os organiza-
dores, está o de cobrar o espaço de fala e de posicionamento da mulher na sociedade. 
O material colhido será transformado em proposições.

Em um time feminino de palestrantes, a diretora-tesoureira da OAB São Paulo, Raquel 
Elita Preto, traçou panorama sobre participação nos cenários político, econômico e 
social. Com base em estudo elaborado para pós-doutorado, a dirigente fundamentou as 
demonstrações sob os aspectos da cúpula dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, com referências à iniciativa privada.

Dados apresentados demonstram avanços, mas tornam-se pífios quando equiparados 
aos espaços ocupados pelos homens. Num universo de 1,8 mil companhias tidas como 
exemplo, o levantamento demonstra que as brasileiras estão em 7,5% dos cargos 
executivos; ou seja, 92,5% do poder de gestão ficam nas mãos masculinas. No mesmo 
comparativo, o porcentual em conselho administrativo – com poder acima da diretoria 
executiva – atinge patamar bem próximo (7,8%). No entanto, metade desse comando é 
formado por herdeiras dos donos das grandes corporações. “Isso significa que pouco 

mais de 3% dessas profissionais foram diretamente contratadas”, avalia. O recorte da 
cúpula do Legislativo, Executivo e Judiciário não se distancia dessa realidade. “Melhorou 
em razão da obrigatoriedade de cotas nas eleições. Veja a essencialidade dessa política”, 
pondera Raquel Preto. Quando a situação envolve o sistema de Justiça, lembra, dos 360 
desembargadores paulistas, somente 27 são mulheres – e, de carreira, apenas dez.

Objeto de vitrine
Primeira negra a presidir a Comissão da Mulher Advogada, Cláudia Patrícia de Luna Silva 
enfatizou desafios a serem superados. Para ela, é impensável discutir as violações aos 
direitos humanos sem avaliar que esses direitos são das mulheres. “Temos de ter espírito 
de pertencimento e de reflexões para conduzir as várias ações de resistência nesse con-
texto difícil que estamos vivendo”, apontou. Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, presiden-
te da Comissão de Igualdade Racial da OAB SP, defendeu a união diante dos descasos.

Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, Kenarik Boujikian 
Felippe abriu sua fala resgatando o sofrimento das pessoas encarceradas. “A luta da 
mulher sempre foi pelos direitos humanos, e essas mulheres, que hoje se encontram 
em condições adversas, precisam de um olhar mais digno”, afirmou. Entre os assuntos, 
atentou para o aumento de agressões no Brasil: “A cada minuto, quatro mulheres são 
agredidas. É alarmante verificar que, de janeiro para cá, 227 foram vítimas de feminicí-
dios; o triplo do número de 2018”. Como forma de ilustrar o preconceito, ainda maior 
quando ingressou na magistratura, diz: “As pessoas iam ao fórum apenas para me ver, 
como se eu fosse uma peça de vitrine”.

Na abertura dos trabalhos, a reverência masculina ao empoderamento feminino foi feita 
pelo vice-presidente da OAB SP, Ricardo Toledo, que representou a diretoria Secional. 
“São discussões como essas que nos permitem disseminar a preocupação com os direi-
tos humanos. Demonstram mais: que a força da mulher se faz absolutamente presente 
para que nossas ações sejam concretas”, pontuou.

A OAB São Paulo, por intermédio da Comissão Especial de Assuntos Relativos aos 
Precatórios Judiciais, encaminhou carta à Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo para solicitar a retirada da urgência do projeto de Lei nº 899/2019, e sua 
posterior rejeição definitiva, por entender que a medida pleiteada pelo governo 
do Estado trará prejuízos a milhares de cidadãos, que aguardam pagamento das 
Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

O PL 899/2019 pretende reduzir o teto das RPVs em 61%, alegando queda na 
arrecadação. Contudo, as Requisições de Pequeno Valor foram criadas pelo 

legislador para beneficiar os credores do Estado com pequenos valores a rece-
ber, cujo teto atual é de R$ 30.119,20, e que com o projeto de Lei será reduzido 
para R$ 11.678,90. Caso ultrapasse este valor, o credor entra na fila de precatórios 
que, segundo consta, estão sendo quitados valores ordinários, não preferenciais, 
referentes a 2002. Diante da proposta do governo, a OAB SP apela para o espírito 
público dos parlamentares paulistas.

Confira íntegra da nota

Secional pede retirada do projeto que reduz RPVs

http://www.oabsp.org.br/carta-alesp.pdf
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Cerca de um quarto da população brasileira vive com algum 
tipo de deficiência. Integram essa parcela da sociedade 
abnegados Advogados e Advogadas que enfrentam desa-
fios diários em defesa do cidadão e precisam ver garantidas 
condições mínimas de inserção social para exercer o múnus 
público que lhes compete. O Brasil incorporou, em seu siste-
ma jurídico, ótica de modelo social que entende a deficiência 
como elemento da diversidade humana.

O país ratificou a Convenção Internacional das Nações 
Unidas em 2009 e, em 2015, sancionou a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) – a qual necessita de 
regulamentação –, de modo que reúne rol de direitos que to-
mam por base princípios de inclusão, respeito, igualdade de 
oportunidades e acessibilidade. No entanto, ainda é preciso 
incorporar avanços à noção de direitos de fato. O ponto de 
partida não poderia ser outro se não o reforço e a amplitude 
do processo de conscientização. É fundamental sensibilizar 
a estrutura social a respeito da realidade desses indivíduos: 
conhecê-los, compreender suas condições, entender suas 
demandas – que se alteram com o passar do tempo e a evo-
lução do ambiente social.

É primordial, ademais, dar-lhes voz no desafiador cenário 
de planejamento e execução de políticas de inclusão rela-
cionadas às distintas temáticas, seja de acessibilidade ou 
educação, por exemplo. De que outro modo avançaríamos 
para que os cidadãos brasileiros com deficiência exerçam os 
direitos que lhes são atribuídos? A transformação necessária 
exigirá maior empenho e engajamento por parte dos atores 

sociais e governamentais. A Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seção São Paulo não se furtará a cumprir o seu papel.

Seguimos diretriz da OAB Nacional de promover implemen-
tação de planos locais, voltados à Advocacia, com base em 
inclusão social, emprego, educação e acessibilidade. O Plano 
Estadual de Valorização para Advogada e Advogado com 
Deficiência será encaminhado à votação do Conselho Secio-
nal e sua aprovação é tarefa sobre a qual nos debruçaremos. 
Além de diretriz com foco na classe, a Ordem, sempre por 
meio de sua Comissão Especial de Direitos das Pessoas com 
Deficiência, presidida pela advogada Lucia Benito de Moraes 
Mesti, empossada em julho, desenvolverá iniciativas em frente 
mais ampla com o fim de contribuir com a sociedade civil. In-
tegram a pauta acessibilidade, saúde e reabilitação, educação 
e desenvolvimento, trabalho e relação de emprego, inclusão 
social e equidade, justiça, legislação e cidadania.

Parte da estratégia envolve conjunto de iniciativas para articu-
lar rede de envolvidos, entre eles, Comissões de Subseções 
da OAB no estado, visando disseminar direitos e inovações 
trazidos pela LBI, mediante ampla participação da Advoca-
cia do interior, capital e litoral, reunindo mulheres, homens, 
jovens e experientes.

É a integração de distintas visões de mundo, com a devida 
tolerância às ideias diferentes para o sucesso do diálogo, que 
fará da Ordem uma instituição cada vez mais forte e contribu-
tiva num momento em que o país passa por tantos desafios 
em busca de desenvolvimento.

Caio Augusto
Silva dos Santos

Inclusão em 
pauta na OAB
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“O Plano Estadual de Valorização para Advogada e Advogado com Deficiência será encaminhado à 
votação do Conselho Secional e sua aprovação é tarefa sobre a qual nos debruçaremos”

Clique aqui e confira os artigos do "Palavra do Presidente"

http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/palavra-do-presidente
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Contribuição da OAB SP para a Reforma Tributária
Mais um tema de relevância para a sociedade brasileira, uma 
vez que é a próxima discussão a entrar na pauta do Congresso 
Nacional, a Reforma Tributária está no foco da OAB São Paulo. 
O Conselho Secional aprovou por unanimidade, na sessão de 
19 de agosto, sete enunciados (leia ao lado) elaborados a partir 
de Audiência Pública realizada em sua sede institucional. As 
proposições apresentadas e debatidas exaustivamente foram 
condensadas por uma comissão técnica de acompanhamento. 
O objetivo é contribuir com o aperfeiçoamento de questão 
tão relevante para a sociedade, tendo em vista a Proposta de 
Emenda à Constituição 45/2019, que está no Congresso. 

O presidente Caio Augusto Silva dos Santos destacou que o 
resultado desse trabalho será entregue aos líderes de bancadas 
da Câmara Federal. “Como temos feito em nossas audiências 
públicas, depois da coleta de informações e de manifestações, 
trazemos o assunto ao Conselho Secional, com as explicações 
de todos os envolvidos, para ser colocado em pauta e votado”, 
pontuou.

Ao colocar em pauta as proposições que resultaram do debate, 
a diretora-tesoureira, Raquel Elita Alves Preto, doutora em 
Direito Tributário, salientou aos conselheiros que a PEC 45 não 
é única em tramitação com a intenção de reestruturar o sistema 
tributário. “É importante notar que, ou bem queremos uma 
reforma, ou vamos tratar de um aspecto específi co. Mas, aí, não 
se pode usar o termo Reforma Tributária”, enfatizou. Há, no texto 
da OAB SP, diversas advertências à PEC 45/2019. Entre as quais, 
aponta problemas que podem ser ocasionados pela limitação 
imposta aos estados e municípios em favor da União. Neste 
quesito, ressalta Raquel Preto, “a competência tributária dada 
a cada um desses entes permite ampla autonomia fi nanceira e 
orçamentária”. Os enunciados previnem ainda que a reforma do 
sistema deve ser, sempre, norteada pela segurança jurídica.

Contribuição da OAB SP para a Reforma Tributária
OS ENUNCIADOS

01 – A limitação da competência tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em favor 
da União fere o pacto federativo, na medida em que a distribuição das competências tributárias é que 
assegura que cada um desses entes federados exerça suas funções constitucionalmente previstas, 
com ampla autonomia fi nanceira e orçamentária.

02 – Restringir a competência tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios à fi xação da alíquo-
ta de tributo, além de cingir sua autonomia fi nanceira, política e administrativa, retira desses entes a 
possibilidade de realização de política tributária, mecanismo necessário à promoção do desenvolvi-
mento regional e atendimento das necessidades locais. A guerra fi scal pode ser combatida a partir de 
alterações infraconstitucionais e o aprimoramento dos instrumentos legais já existentes.

03 – A eliminação da seletividade na tributação sobre o consumo pela adoção de alíquotas uniformes 
para todos os bens, direitos e serviços onera desproporcionalmente os menos favorecidos e potencia-
liza as desigualdades sociais. Os critérios de aplicação da seletividade devem ser aprimorados para 
que a tributação segundo a essencialidade dos bens seja efetivamente observada. Melhorias nesse 
sentido independem da alteração do texto constitucional.

04 – A extinção de incentivos e benefícios tributários aliada à ausência de uma política tributária distri-
butiva agrava as disparidades sociais e econômicas. A manutenção de incentivos aos bens de primei-
ra necessidade é medida efi caz e necessária para o combate das desigualdades econômicas e sociais.

05 – A justiça fi scal distributiva é pilar do Estado Democrático de Direito do Estado brasileiro, por ser 
medida essencial à mitigação das disparidades sociais e econômicas e à construção de uma socieda-
de mais justa.

06 – A reforma tributária do Sistema Tributário Nacional deve ser norteada pela segurança jurídica. 
A adição supostamente transitória de um novo imposto aos demais tributos incidentes na cadeia de 
consumo gera insegurança jurídica, eleva o ônus tributário e os custos de compliance, além de se 
afastar da premissa de simplifi cação.

07 – O alcance de um Sistema Tributário Nacional pautado na segurança jurídica e na justiça social 
pode ser viabilizado por uma reforma tributária no âmbito infraconstitucional, mais realista, célere e 
efi ciente. Além disso, a reforma do sistema não deve se limitar à tributação do consumo, mas também 
contemplar as outras bases de tributação, como renda e patrimônio.

Vem aí o Colégio 
de Presidentes 
de Subseções

O Colégio de Presidentes de Subseções – a ser realizado entre 07 e 10 de novem-
bro –, a participação ampla de mulheres gestoras nas Comissões temáticas da OAB 
São Paulo e a quebra da cláusula de barreira para a Jovem Advocacia estiveram na 
pauta da reunião do Conselho Secional da Ordem paulista, em 23 de setembro. Na 
ocasião, Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, acentuou a 
necessidade de a advocacia se preparar para o primeiro Colégio da atual gestão, 
cujo objetivo é desenvolver maior integração entre as 240 Subseções. “É ocasião 
para ouvir as demandas de toda a classe”, pontuou. Foi festejada, na sessão, a 
entrada em vigor da Lei 13.875/19, que altera o Estatuto da Advocacia e a OAB, 
reduzindo de cinco para três anos o tempo de exercício profi ssional necessário para 

que advogadas e advogados se candidatem aos cargos de conselheiro Secional 
e das Subseções. Para Caio Augusto, trata-se de relevante conquista a incentivar a 
maior participação da jovem advocacia na instituição. “Essa quebra de barreira irá 
intensifi car, cada vez mais, a proximidade dos advogados e das advogadas em início 
de carreira nos quadros institucionais da Ordem”, frisou. Em seguida, o Conselho fez 
moções de aplausos para Nicole Capovilla Fernandes e Leandro Nava, nessa ordem, 
atual e ex-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB SP.

Leia matéria completa

Entre demandas da advocacia, 
data da realização do Colégio foi 
anunciada na sessão do Conselho

http://www.oabsp.org.br/noticias/2019/09/em-meio-as-demandas-da-advocacia-conselho-secional-homenageia-menina-assassinada-no-rio.13228
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A mobilidade perpassa todas as esferas da vida em 
sociedade, e, diante do crescimento vertiginoso das 
cidades, se coloca como um dos maiores desafi os 
contemporâneos. Para destrinchar as principais pers-
pectivas e diferentes óticas sobre o tema, a OAB São 
Paulo promoveu Encontro sobre Mobilidade e Cidades 
Sustentáveis, na sede institucional (13/09). O envol-
vimento das Comissões temáticas da Ordem paulista 
garantiu a participação multidisciplinar de técnicos, que 
atacam diferentes frentes da problemática, passando 
por tópicos relacionados à mobilidade como qualidade 
do ar, planejamento, infraestrutura e políticas públicas. 

Convocando à conscientização coletiva, a presidente 
da Comissão de Direito Urbanístico da entidade, Lilian 
Regina Gabriel M. Pires, saudou o público, ao lado das 
demais anfi triãs da iniciativa. Glaucia Savin, presiden-
te da Comissão de Meio Ambiente, também fez coro 
para a importância da refl exão e dos impactos da 
mobilidade em relação à cidade. Além disso, destacou 
o comprometimento com a Agenda 2030 da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), que elenca série de 
objetivos para tornar o mundo mais sustentável e que 
se refl etiram nos debates na OAB SP. Por sua vez, Maria 
João Carreiro Pereira Rolim, presidente da Comissão de 
Direito da Energia, pontuou a importância do caráter 
multidisciplinar do evento.

Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo 
e atuando na área da saúde, Paulo Afonso de André 
apresentou paralelo histórico da ação do homem na 
natureza, com a característica de atividades predatórias 
em termos de meio ambiente. Se antes a humanida-

de estava espalhada em lugares distantes e de forma 
fragmentada, em um período de dois mil anos, a 
população mundial cresceu 50%, sendo que cerca de 
60% das pessoas vivem em ambientes urbanos, número 
que tende a chegar a 81% até 2030. Neste cenário, uma 
das preocupações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é referente ao material particulado e ao ozônio. 

Paulo Afonso de André ressalta que pesquisa da OMS 
aponta que a poluição do ar é o quinto fator de risco de 
morte em nível mundial. Estudo sobre a qualidade do ar 
e a saúde realizado pelo Laboratório de Poluição Atmos-
férica Experimental da USP verifi cou as diferenças dos 
pulmões de fumantes e não fumantes após a biópsia; e, 
a partir daí, utilizou modelagem estatística para calcular 
a chance de risco das pessoas que vivem na cidade. O 
resultado demonstrou que as pessoas que têm maior 
antracose – lesão pulmonar causada por partículas de 
carvão – são as que moram nas regiões periféricas e dis-
pendem mais tempo no trânsito. “Os efeitos imaginados 
pela OMS estão sendo subestimados, existem outros 
fatores que modifi cam a resposta. Poluição não é só 
questão de concentração ambiental, é questão econômi-
ca, socioeconômica e de preparação da população para 
enfrentar essa situação”, acrescentou.

Planejamento urbano
A relação socioeconômica também foi evidenciada pela 
advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito 
Urbanístico, Daniela Libório. No início da sua provoca-
ção, com viés no artigo 3º da Constituição, que prevê 
os objetivos fundamentais da República, a advogada 
convocou a todos para refl etir sobre a organização da 

sociedade. Em sua avaliação, o deslocamento em áreas 
gigantescas urbanas impede a realização da própria ci-
dadania. Sobre as tratativas para um transporte público 
gratuito, que tem sido pensado em diversos lugares do 
mundo, ela aponta a possibilidade desse modelo com 
equilíbrio econômico e fi nanceiro, através de com-
pensações ou subsídios cruzados. “A cidade não pode 
inviabilizar parte signifi cativa de tutela do cidadão, 
que vai custar para o poder público, e, no fi nal, custa 
também para o contribuinte. É muito melhor pagar essa 
conta para que essa camada da população consiga 
ser economicamente ativa do que a mantermos sem 
acesso”, observa.

As mudanças acontecem com a adoção de políticas pú-
blicas que considerem as necessidades da população. 
No painel sobre as experiências e tendências voltadas à 
mobilidade urbana, Fábio Feldmann, militante do movi-
mento ambientalista, defendeu a criação de um pedá-
gio urbano. A ideia ganhou consideração da presidente 
da Comissão de Meio Ambiente da OAB SP, Glaucia 
Savin, que ponderou ser possível realizar um pedágio 
urbano a partir do uso das novas tecnologias.

O engenheiro civil Horácio Augusto Pereira, presidente 
da Associação Brasileira de Pedestres, compartilhou 
série de recomendações de políticas ou mudanças a 
serem adotadas, como os semáforos com foco para 
pedestres. Por sua vez, Ivan Maglio, doutor em saúde 
pública pela USP, apresentou dados sobre a realidade 
brasileira e mundial: “Em 2018, 76% da população bra-
sileira vivem em áreas urbanas e a ONU prevê que esta 
tendência é cada vez maior”. 

O novo sistema de e-mail disponível no site da OAB São Paulo começou a rodar 
em 04 outubro, oferecendo melhorias como maior capacidade de armazenamento 
de correspondências em uma plataforma fácil de navegar e bem mais intuitiva na 
busca de soluções. O sistema AntiSpam traz vantagens adicionais pois tem índices 
de retenção de mensagens indesejáveis superiores ao anterior. Esse pacote de 
boas novas conta ainda com aumento de capacidade de 2 GB para 5 GB. Os 
canais de acesso são os mesmos, assim como as atuais senhas que permanecem 

Novo e-mail da OAB SP oferece ganhos para usuários
iguais. Basta entrar no cabeçalho do site da OAB SP (http://www.oabsp.org.br) 
e escolher a opção e-mail OAB SP. “A busca de efi ciência nos sistemas e serviços 
fornecidos pela Ordem aos inscritos é meta inegociável da atual gestão da OAB 
SP”, reforça a diretora-tesoureira, Raquel Preto, que lidera a área responsável 
pela introdução da novidade. Perguntas devem ser encaminhadas para o e-mail 
suporte.email@oabsp.org.br e o atendimento via telefone se dá pelo número: (11) 
3291-3777.

Mobilidade 
fomenta debate 
na Secional 
paulista

Os impactos da mobilidade 
em relação à cidade foram 
discuti dos durante o encontro de 
especialistas na sede da OAB SP
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Políticas públicas 
de inclusão 
devem avançar 
para além do 
assistencialismo

O almejado sucesso de políticas públicas voltadas para o cumprimento 
da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) tem o 
potencial de efetivar direitos básicos de cidadania para uma população 
de mais de 45 milhões de brasileiros. Essa dimensão numérica, do 
contingente de pessoas com deficiência ou limitação funcional (Censo 
2010 do IBGE – revisão 2018), é proporcional aos desafios dados 
pelo atraso brasileiro – estatal e da iniciativa privada – em estabelecer 
mecanismos para a verdadeira inclusão desses milhões de cidadãs e 
cidadãos.

“A grande maioria da população desconhece o conteúdo da Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência e, mais grave: falta conhecimento 
sobre esse tema nas três esferas do Poder – Executivo, Legislativo e 
Judiciário –, onde há entraves para o entendimento e a aplicação dessa 
legislação”, avalia Lucia Benito de Moraes Mesti, presidente da Comissão 
de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB SP. 

A Lei Federal nº 13.146 foi sancionada em julho de 2015 e entrou em 
vigor em janeiro do ano seguinte. Desde então, o ordenamento jurídico 
nacional está alinhado às determinações da Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência, da Organização das Nações Unidas.

Porém, a regulamentação da LBI está pendente e, na visão da advogada, 
é necessário colocar a pauta em debate para que essa etapa seja 
concluída. Nesse ponto, o engajamento das pessoas com deficiência 
passa por um momento delicado. Cadeirante e porta-voz da causa, 
o jornalista da Folha de S.Paulo, Jairo Marques, aponta que atos e

manifestações tradicionais dessa população passam por um afluxo. “Os 
movimentos políticos, com frequência, tentam se apropriar da causa da 
pessoa com deficiência ditando a pauta: eles não querem ouvir o que 
temos a dizer!”, justifica.

Jairo Marques explica que saúde e assistência social são o binômio 
ultrapassado que os atores políticos teimam em ofertar para essa parcela 
da sociedade, inclusive para ocultar a real demanda por trabalho, lazer e 
acesso à cultura. “Chega ao ponto de eventos em que tratam das nossas 
pautas não terem pessoas com deficiência como protagonistas. As falas 
são de presidentes de instituições de caridade, políticos com projetos 
assistencialistas e outros. A pessoa com deficiência não tem voz”, reclama 
o jornalista.

Boa parcela das reivindicações por inclusão tem núcleo na organização 
inclusiva dos espaços urbanos. Nesse ponto, a conselheira federal por 
São Paulo, Daniela Campos Libório, aponta que a preparação das cidades 
para atender à Lei Brasileira de Inclusão é uma demanda que deveria 
unir vários segmentos da sociedade para pressionar atores políticos 
e gestores públicos. “Mulheres, população LGBT, idosos, crianças e 
pessoas com deficiência não estão incluídos em nossas cidades, que 
são degradadas para a maioria da população: a inclusão, sob o viés 
urbanístico, é multifacetada”, explica a especialista em Direito Urbanístico.

Lição de casa
Em setembro de 2017, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil aprovou as diretrizes do Plano Nacional de Valorização do 

Jo
sé

 L
uí

s 
da

 C
on

ce
iç

ão

Lucia Benito de Moraes Mesti afirma que a grande 
maioria da população desconhece o conteúdo da Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência

Opine sobre a matéria de capa

http://www.oabsp.org.br/enquetes-jornal/jornal-453/politicas-publicas-de-inclusao-devem-avancar-para-alem-do-assistencialismo
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Advogado e da Advogada com Defi ciência, promovendo mudanças 
nas estruturas da entidade, como dar à Comissão Especial dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência assento permanente entre as Comissões 
do Conselho Federal da Ordem. O provimento 177/2017 determina 
que as Secionais da OAB promovam a implementação de seus planos 
locais, com quatro vertentes: inclusão social, emprego, educação e 
acessibilidade.

“A primeira meta da Comissão Secional de Direitos da Pessoa com 
Defi ciência é a aprovação do Plano Estadual de Valorização para 
Advogada e Advogado com Defi ciência. Meio pelo qual a Ordem 
paulista vai poder colaborar com a inserção desses profi ssionais no 

Sociedade deve contribuir na 
implementação de direitos

mercado de trabalho, reconhecendo que falta acessibilidade para o 
exercício da nossa profi ssão”, explica Lucia Benito de Moraes Mesti. 

A proposta eixo desse projeto, que será submetido ao Conselho Secional 
da Ordem paulista, é apontar como violação de prerrogativa profi ssional 
a impossibilidade de exercer a advocacia em decorrência da falta de 
acessibilidade, diante da garantia de livre exercício da profi ssão. A 
previsão, de acordo com Lucia Benito, é levar o texto para aprovação do 
Conselho da OAB São Paulo até o fi m de 2019: “Queremos olhar para 
dentro de casa, para estruturar o sistema da OAB SP nos mais variados 
aspectos dessa temática, desde a arquitetura das nossas Subseções até o 
treinamento de colaboradores”.

A Comissão de Direitos das Pessoas com Defi ciência 
promoveu encontro, na Secional paulista da Ordem 
(21/08), para o lançamento do livro “Diálogos Apro-
fundados sobre a Pessoa com Defi ciência e seus 
Direitos”, organizado pela subprocuradora-geral do 
Trabalho, Maria Aparecida Gugel. A publicação traz 
refl exões e sugere diretrizes com o fi m de sensibi-
lizar e informar a sociedade, para que enxergue, 
aceite e contribua com a implementação de direitos 
a essa parcela da população. “Há uma gama imensa 
de direitos, como o de estudar de forma inclusiva; à 
saúde integral e efi caz; à moradia e transporte aces-
síveis; enfi m, o direito de viver com dignidade, inde-
pendência e autonomia. O instrumento importante 
para a convivência harmoniosa é a acessibilidade, 

que proporciona dignidade a todas as naturezas de 
defi ciências”, resumiu Maria Aparecida Gugel.

Entre diferentes temas apresentados na obra, 
Adriane de Araújo, procuradora regional do Tra-
balho em São Paulo, e a psicóloga Eliane Lemos, 
representante do Instituto Entre Rodas, abordaram 
a invisibilidade da mulher com defi ciência. “Essas 
mulheres acumulam situações de vulnerabilidade”, 
resume Adriane. Suas refl exões no livro consideram 
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra as Mulheres, ratifi cada 
pelo Brasil, a legislação trabalhista e a Lei Maria da 
Penha, com o fi m de propor ações afi rmativas para 
a inclusão. 

Para Maria Aparecida 
Gugel, o instrumento 
importante para a 
convivência harmoniosa é a 
acessibilidade
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O desafi o da empregabilidade
Os dados estatísticos das inspeções do 
trabalho no Brasil, concentrados no Radar SIT 
(https://sit.trabalho.gov.br/radar/), escanca-
ram uma realidade cruel para as pessoas com 
defi ciência: mesmo com a reserva legal de 
vagas, determinada pela Lei nº 8.213/91, a 
inclusão no mercado de trabalho é baixa. Os 
dados mais atualizados (2018) mostram que 
a administração pública direta, em termos 
porcentuais, é o pior exemplo, cumprindo 
apenas 11,21% da cota. As empresas públi-
cas e os empregadores privados atingiram, 
respectivamente, 45,65% e 52% da meta, que 
varia de acordo com o porte da empresa.

De acordo com a Lei nº 8.213/91 - Art. 93, 
a empresa com cem ou mais empregados 

está obrigada a preencher de 2% a 5% dos 
seus cargos com benefi ciários reabilitados 
ou pessoas com defi ciência, habilitadas, na 
seguinte proporção: até 200 empregados, 
2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a mil, 4%; de 
1.001 em diante, 5%. 

Com 24 anos de experiência como auditor 
fi scal do trabalho, Eduardo Halim José do 
Nascimento sustenta que a mudança de 
mentalidade é o verdadeiro obstáculo a ser 
superado para as empresas empregarem 
pessoas com defi ciência. “As empresas 
alegam fatores que seriam impeditivos 
para cumprir a obrigação legal. É comum 
afi rmarem que não encontram pessoas com 
defi ciência devidamente capacitadas, um 

argumento que desconstruímos mostrando 
que é prática comum de mercado as empre-
sas oferecerem capacitação para trabalha-
dores sem defi ciência”, revela.

Ele aponta que os processos de seleção e 
recrutamento devem ser inclusivos, ou seja, 
com o viés de oferecer a oportunidade para 
verifi car o desempenho na prática, sem 
alegar antecipadamente que determinada 
pessoa não será capaz de desempenhar 
as tarefas. “É necessário boa vontade: às 
vezes, a troca de um botão por um pedal, 
o investimento em softwares para pessoas 
com defi ciência visual e outras pequenas 
adaptações podem garantir a inclusão de 
um excelente profi ssional”.
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Cahuê Alonso 
Talarico

Advogado e professor de Direito Civil e 
Direitos Humanos 

SIM

“O que de 
início deve 
ficar claro, é 
que a CDPD 
não alterou 
somente o 
sistema de 
incapacidades, 
mas trouxe 
uma série de 
proteções às 
pessoas com 
deficiência, 
rompendo 
com o sistema 
anterior”
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Debate

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) alterou significativamente a Teoria das Inca-
pacidades, atendendo ao previsto na Convenção de Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CDPD). É impossível ser feita qualquer interpretação sem antes 
analisar a CDPD. Como se está diante de uma Convenção de Direitos Huma-
nos com status constitucional, as demais normas do ordenamento brasileiro 
devem passar por uma filtragem constitucional para terem validade.

O que de início deve ficar claro, é que a CDPD não alterou somente o siste-
ma de incapacidades, mas trouxe uma série de proteções às pessoas com 
deficiência, rompendo com o sistema anterior. Historicamente adotava-se o 
status approach, sendo que o estado da deficiência, por si só, era incapacitan-
te, principalmente se fosse uma deficiência mental ou intelectual.

O Código Civil (CC) de 1916 estabelecia que os “Loucos de todo o gênero” 
eram absolutamente incapazes. Clovis Bevilaqua reconhecia a infelicidade da 
tradicional expressão, explicando que alienado era “aquelle cujo sofrimento o 
torne incompatível com o meio social”. Ou seja, fica claro que na época a so-
ciedade não tinha qualquer obrigação para inclusão da pessoa com deficiên-
cia. Se não estava apta para esse convívio, deveria ser afastada e ter nomeado 
alguém para gerir seu patrimônio e a sua vida.

Já o CC/2002, do ponto de vista valorativo, nada mudou. É verdade que ele 
deixa de usar a expressão pejorativa “loucos de todo o gênero”, passando a 
dispor que “os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o ne-
cessário discernimento para a prática desses atos”. Entretanto, a consequência 
era a mesma da legislação anterior, presumindo a incapacidade civil absoluta 
dessas pessoas até mesmo nos “intervalos de lucidez”.

A CDPD rompe com esse sistema, reconhecendo que tais pessoas têm um 
impedimento de longo prazo, entretanto, o que não as permite de participar 
plena e efetivamente em igualdade de condições com as demais pessoas 
na sociedade são as barreiras. Estas devem ser rompidas, por exemplo, com 
adaptações razoáveis e tecnologia assistiva.

Colocou-se fim atualmente à presunção legal de que pessoas com deficiência 
não detêm capacidade civil. Uma equipe multidisciplinar deve auxiliar o juiz e 
analisar as potencialidades de cada indivíduo, independente do diagnóstico 
e, caso nenhuma outra medida de proteção seja eficaz, será admitida a curate-
la. Esta, entretanto, é medida excepcional, devendo ser justificada sua opção.

Sempre que possível, deve ser adotada medida que seja menos restritiva.

Caso seja necessária a medida protetiva, que ela seja individualizada e flexível, 
levando em conta as potencialidades do indivíduo no exercício de direitos 
patrimoniais, pois os existenciais não podem ser administrados por terceiros, 
mesmo em situações de curatela.

Para viabilizar essa exigência, a LBI criou a Tomada de Decisão Apoiada (TDA), 
permitindo que a pessoa com deficiência possa escolher duas pessoas da sua 
confiança para auxiliar em suas decisões. Esse auxílio não é novidade e pode 
ser visto nos institutos Sauvagarde de Justice (França), Betreuung (Alemanha) 
e Ammnistrazione di Sostegno (Itália).

O critério mais próximo ao desejado pela CDPD é o funcional approach, ape-
sar de não ser considerado o ideal. Deve ser analisada a capacidade funcional 
do indivíduo; se é capaz de discernir e fazer escolhas, com ou sem auxílio de 
outrem. Dessa forma é garantida, na maior medida possível, a participação 
da pessoa com deficiência, ainda que por meio de adaptações razoáveis e de 
tecnologia assistiva.

Em resumo, o intérprete deve levar em conta o princípio do superior interesse 
da pessoa com deficiência, evitando, dessa forma, interpretações que colo-
quem em risco interesses desta. As medidas de proteção têm sempre duas 
funções: assegurar e proteger a autodeterminação do beneficiário e garantir 
seu cuidado pessoal e patrimonial.

Os negócios jurídicos e demais institutos devem ser reinterpretados à luz 
desse princípio de ordem constitucional, permitindo a participação da pessoa 
com deficiência, sem colocar em risco seus interesses.

O CC/2002 foi alterado para continuar protegendo a pessoa, mas de uma 
forma que permita a sua participação em questões relacionadas a sua própria 
vida, sejam elas patrimoniais ou existenciais. Na prática baseada no texto 
anterior, a vontade da pessoa sob curatela não era levada em consideração e 
se utilizava um padrão de normalidade que na realidade nunca existiu.

Após a CDPD e feitas as adaptações razoáveis e a utilização da tecnologia 
assistiva, diversas pessoas, que estavam privadas dessa participação, agora 
terão voz ativa na maior medida possível.

A LBI da Pessoa com Deficiência atendeu

Dê sua opinião

http://www.oabsp.org.br/enquetes-jornal/jornal-453/a-lbi-da-pessoa-com-deficiencia-atendeu-corretamente-o-instituto-da-capacidade-civil


Samira Andraos Marquezin 
Fonseca

Advogada, é vice-presidente da Comissão 
Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência

NÃO
Minha resposta – não – ao questionamento, evidencia claramente 
tudo aquilo que ainda necessita ser elaborado e conquistado no 
âmbito do direito e do exercício da democracia; bem como o que 
deve ser construído, difundido e solidificado na esfera de uma 
sociedade justa, igualitária e inclusiva. Concordo que a evolução a 
que se chegou com a entrada em vigor do novo regulamento do 
instituto da capacidade civil, a tomada de decisão apoiada (Artigo 
116 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e artigo 1783-A do 
Código Civil), é de suma importância, pois assegura o exercício da 
liberdade positiva. Porém, alguns pontos incipientes se mostraram 
sensíveis e passíveis de discussões mais aprofundadas, visando, 
sempre, a expansão e promoção da liberdade e independência 
dessa parcela da população. 

Os desafios trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e 
a forma como o Direito irá encará-los é que permeia o cerne da 
resposta dada. Estamos falando, portanto, de um comparativo da 
capacidade de fato (capacidade de exercer) com a capacidade de 
direito (competência em conquistar direitos e obrigações) (Artigo 
12 EPD). O questionamento deve ainda levar em conta o fato de 
que essa modificação reflete direta e cogente nos critérios técni-
cos de aferição da deficiência, que não acaba na esfera médica. 

A visão médica da condição da pessoa com deficiência vem 
sendo alvo de severas críticas, eis que entende a deficiência como 
uma questão do indivíduo, e não da sociedade, por ser um mode-
lo que suplanta a possibilidade de preservar a identidade das pes-
soas com deficiência e tem como objetivo a assimilação cultural 
em detrimento da adaptação ambiental. Isso porque conceito 
jurídico de pessoa com deficiência, como antes explicitado, não 
pode mais ser usado. 

No modelo atualmente utilizado, o social, surgiu a perspectiva 
da garantia de vida independente com foco na deficiência como 
uma incapacidade da sociedade de se tornar acessível a esses 
indivíduos. Com a entrada em vigor do instituto da tomada de 
decisão apoiada, a curatela, atualmente, tornou-se exceção, de-

vendo ser fundamentada. Contudo, brotam, concomitantemente, 
alguns questionamentos acerca da prática: quem fará uso dessas 
medidas? Qual o prazo que permanecerá vigente? Seria ela uma 
norma de ordem pública? Insuscetível de alteração pela vontade 
das partes? Como se resolveria a questão do sufrágio? Ficam 
explicitadas para que possamos discutir.

Não se pode mais permitir que o conceito de pessoa com 
deficiência passe apenas pelo aspecto médico e não basta o mé-
dico dizer das condições do indivíduo nem como poderá exercer 
suas potencialidades. É preciso o trabalho uníssono de uma equi-
pe que possibilite compreendê-lo por completo. 

Não se pode dizer que toda a pessoa com deficiência deve ser 
interditada por completo, nem o contrário. A análise a ser feita 
deve seguir algo diverso do tradicional que já havia sido alterado 
pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência. É preciso elaborar uma análise de potencialidades (EPC, 
artigo 8º). Além do contato com o juiz, uma equipe multidiscipli-
nar deve estar presente. Para definir a capacidade do indivíduo, 
necessita observar-se as barreiras do ambiente da pessoa, tudo 
diante da análise de vários aspectos do problema. 

Mas quais seriam esses profissionais? O Artigo 13 da CIDPD “2. 
A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à 
justiça, os Estados partes promoverão a capacitação apropriada 
daqueles que trabalham na área da administração da justiça (...)”. 
O novo artigo 1.771 do Código Civil (redação dada pelo artigo 
114, do Estatuto), não restou revogado, mas, vem definir um direi-
to material da pessoa com deficiência a ser avaliado por equipe 
multidisciplinar e não pode ser suprimido por norma processual. 

Resta ponderar se o juiz ou até mesmo a equipe multidisciplinar, 
que estão averiguando as potencialidades da pessoa com defi-
ciência, saberá estipular, de forma correta, os limites da curate-
la, para que não coloque de lado o enfoque funcional de cada 
indivíduo.

“Não se pode 
dizer que toda 
a pessoa com 
deficiência deve 
ser interditada 
por completo, 
nem o contrário. 
A análise a ser 
feita deve seguir 
algo diverso do 
tradicional que já 
havia sido alterado 
pela Convenção 
Internacional 
dos Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência”
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corretamente o instituto da capacidade civil?



Nas últimas décadas as pessoas com deficiência vêm, finalmente, saindo do 
quarto escuro e ganhando visibilidade e voz. Com a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), a 
Lei de Cotas e conscientização, que aos poucos leva à melhoria da acessibilidade 
e da inclusão escolar – ainda longe do ideal, mas com avanços –, a tendência é 
que os espaços sejam cada vez mais ocupados. É como a ativista Patricia Almeida, 
cofundadora do Movimento Down e ex-assessora da Secretaria Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, avalia o cenário brasileiro.
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Patricia 
Almeida

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al A Lei Brasileira de Inclusão está em vigor desde 2016, porém 

falta regulamentação. Como avalia a implementação e os efeitos 
até agora?
A divulgação sobre a lei tem de ser mais acessível para que todas 
as pessoas a conheçam – inclusive os operadores do Direito – e 
cobrem sua implementação. Temos de investir no método da 
Comunicação Simples – frases curtas, uma ideia por página etc. –, 
de mais fácil compreensão, para alcançar a todos. A Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência entrou em nosso or-
denamento jurídico há dez anos e ainda está longe de ser conhe-
cida sequer pelas próprias pessoas com deficiência, advogados e 
juízes. A LBI é bem mais recente. Precisamos contar com as orga-
nizações da sociedade civil e com a imprensa para popularizar a 
legislação. Para implementação, tem de haver conhecimento e co-
brança. O site PDC Legal, iniciativa que precisa ser mais divulgada, 
traz as normas com todos os recursos de acessibilidade, inclusive 
em linguagem simples.

O que vê como fundamental a ser regulamentado?
Vários pontos precisam de regulamentação e outros, como o 
auxílio inclusão, por exemplo, requerem instrumentos que ainda 
não existem para serem acessados, como a avaliação biopsicos-
social da deficiência. Essa avaliação, que leva em conta o conjunto 
de limitações que cada indivíduo enfrenta para poder determinar 
suas reais necessidades, está em fase final de estudo, mas tem 
encontrado barreiras para ser efetivada.

O Brasil tem legislação suficiente destinada à questão?
Nossa legislação é muito avançada. Bastaria cumprir o Artigo 4 
da Convenção: “Os Estados Partes se comprometem a assegurar 
e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, 
sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência”. 
Se não conseguimos implementar o que já existe, não vejo razão 
para criar novas leis. Infelizmente, temos visto a apresentação 
de vários projetos de lei equivocados que vão na contramão da 
inclusão, o que toma tempo precioso de luta de ativistas e espe-
cialistas.

Você disse recentemente que inclusão muda tudo. Considerada 
sua experiência pessoal junto ao tema, como classificaria o Brasil 
sob esse aspecto em comparação a outras nações?
O Programa de Inclusão da Escola Nacional de Administração 
Pública tem um lema que explica tudo: “A convivência é a chave 
da inclusão”. Incluir não é só questão de recursos, mas de vontade 
política, de mentalidade, de estar aberto. Estivemos nos Estados 
Unidos, Venezuela e Suíça. Voltar ao Brasil depois dessas experi-
ências foi um alívio. Desde os anos 1990, a partir da Declaração de 
Salamanca e impulsionado pelo movimento social, o país já fazia 
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um esforço pela inclusão escolar por meio do MEC. Quando a Convenção foi 
aprovada como norma constitucional, em 2009, nenhuma escola podia mais 
recusar matrícula e a política educacional foi se adequando. Os estabeleci-
mentos particulares tentaram se esquivar da obrigação constitucional e impe-
traram Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Fe-
lizmente, o ministro Edson Fachin confirmou que escolas públicas e privadas 
deviam aceitar matrículas e tinham a obrigação de ensinar sem cobrança de 
taxas extras, sendo seguido por quase todos os ministros. Foi uma grande vi-
tória, acredito que única no mundo. O Movimento Down participou nesta ADI 
como amicus curiae. O Brasil pode se orgulhar de ser um dos poucos países 
que hoje tem mais de 90% de alunos com deficiência inseridos em escolas 
regulares. A qualidade do ensino e os recursos em muitos lugares precisam 
melhorar, mas inclusão se faz com aluno na escola. Estudos comprovam que 
a educação inclusiva não é boa apenas para os alunos com deficiência, mas 
para os colegas sem deficiência de toda a comunidade escolar.

Como foi a experiência nos países onde morou?
Nos Estados Unidos minha filha frequentou uma pré-escola particular e o Es-
tado pagava pelo apoio e terapeutas que iam até a escola atendê-la. Depois 
ela foi para a escola pública regular do bairro. Todas tinham psicóloga, enfer-
meira, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta. Ela contava com 
todos os recursos de tecnologia assistiva proporcionados pelo Estado, como 
teclado de computador com as teclas aumentadas. Nessa escola aprendeu a 
ler em inglês aos sete anos. Em seguida nos mudamos para a Venezuela. Lá 
não conseguimos escola alguma, nem pública, nem particular, nem regular, 
nem especial. Desistimos e fui para o Rio de Janeiro por um ano: lá estudou 
em escola particular regular e fazia reforço em casa com uma professora – e 
se alfabetizou em português. Depois moramos na Suíça, país que ratificou a 
Convenção, mas onde, por incrível que possa parecer, ainda não há escolas 
inclusivas. As únicas opções para alunos com deficiência são as especiais. 
Havia todos os recursos, mas a professora cresceu numa sociedade extrema-
mente capacitista e não acreditava que uma aluna com deficiência intelectual 
fosse capaz de aprender. Lá ela não avançou. Nunca pensei que fôssemos 
passar por isso logo em Genebra, sede do Conselho dos Direitos Humanos.

O Instituto MetaSocial, da campanha “Ser Diferente é Normal”, e a agência 
de notícias Inclusive – Inclusão e Cidadania são exemplos de ações de cons-
cientização social das quais participa. Pode comentar a atuação e principais 
conquistas dessas iniciativas?
O Instituto MetaSocial, criado pela arquiteta Helena Werneck e pela publici-
tária Patricia Heiderich, há mais de 20 anos, promove a inclusão de pessoas 
com deficiência na mídia, dando consultoria a programas de TV, criando 
vídeos etc.. Eu conheci a campanha “Ser Diferente é Normal”, lançada em 
2005, logo depois que minha filha nasceu. A mídia é uma aliada poderosa 
e pode ajudar muito na mudança de mentalidade ao mostrar pessoas com 
deficiência levando uma vida plena, em atividades inclusivas. Pude ver, por 
exemplo, o quanto a novela Páginas da Vida, da TV Globo, de 2006, que 
tinha uma personagem com síndrome de Down – a primeira atriz com defi-
ciência em novelas no Brasil –, contribuiu para a concretização da educação 
inclusiva no país. Foi divisor de águas. Antes, todos achavam que lugar de 
aluno com deficiência era na escola especial. Depois da novela, milhões de 
pessoas já sabiam que elas tinham direito de frequentar escolas regulares. 
Através de imagens autênticas você consegue desfazer estereótipos há mui-
to tempo enraizados no inconsciente coletivo. As pessoas não excluem por-
que são más: é falta de experiência, de convivência. A Inclusive, por sua vez, 
foi criada na época do processo de ratificação da Convenção, quando defici-
ência era um assunto invisível. Estávamos prestes a votar o primeiro tratado 
de Direitos Humanos no país, com valor de norma constitucional, e não saía 
uma linha na imprensa. Precisávamos de quórum qualificado para aprová-la. 
Divulgamos o “Assino Inclusão”, que recolheu assinaturas em apoio à ratifica-
ção, fomos ao Congresso Nacional fazer lobby. Foi uma mobilização da qual 
muito me orgulho de ter feito parte.

O Movimento Down, do qual você é cofundadora, é mais recente...
A iniciativa nasceu em 2012. A Maria Antonia Goulart, cofundadora da inicia-
tiva, me convidou para construir um portal de conteúdo sobre síndrome de 
Down e, desde então, nos tornamos a principal fonte de referência em portu-
guês sobre o assunto. O primeiro guia que editamos foi o “Três Vivas para o 
Bebê”, material de acolhimento para mães e pais que acabaram de receber 
o diagnóstico de síndrome de Down. Foi um texto construído aos poucos, a 
muitas mãos, com tudo aquilo que gostaríamos de ter ouvido quando nos-
sos filhos nasceram. Também criamos cartilhas com exercícios para estimula-
ção das crianças e vídeos explicativos. Fizemos parte do grupo de trabalho, 
organizado pelo Ministério da Saúde, para a construção das diretrizes de 
atenção à saúde das pessoas com síndrome de Down e elaboramos a versão 
em linguagem simples para os próprios usuários. Há outros projetos, como o 
“Canta e Lê”, de vídeos musicais para desenvolver a fala e a leitura. Distribu-
ímos informação para mais de 260 mil seguidores no Facebook e uma rede 
de ativadores que multiplicam o nosso material e nos representam em todos 
os estados. Além disso, somos parceiros do CHAT21, que criou uma rede de 
acolhimento com pronto atendimento por WhatsApp para famílias.

Como você avalia o trabalho da mídia junto ao tema?
A promoção da inclusão na mídia está prevista no Artigo 8 da Convenção, 
mas, infelizmente, ainda é pouco explorada. Para chamar atenção sobre a 
importância da mudança de atitude – barreira à inclusão das mais difíceis 
de transpor –, criamos a Gadim, em 2016, e seu braço brasileiro, a Gadim 
Brasil – Aliança Global para Inclusão das Pessoas com Deficiência na Mídia e 
Entretenimento. Outro aspecto importante é analisar as matérias feitas pela 
imprensa ao longo da última década. Houve evolução. Nas primeiras repor-
tagens, os jornalistas só queriam entrevistar especialistas ou pais. Hoje falam 
diretamente com pessoas com síndrome de Down. Ganho de conscienti-
zação é algo que se reflete na participação política. Neste ano, a mesa da 
sessão pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, na Câmara dos Depu-
tados, foi formada integralmente por autodefensores que nasceram com a 
trissomia. Os espaços precisam ser cada vez mais ocupados pelos próprios 
interessados, sempre com o apoio necessário para sua participação, como 
comunicação simples e auxílio de facilitadores.

Em meio a tantas iniciativas que já participou está a atuação nos esforços, 
pelo Brasil no calendário da ONU, da celebração do Dia Internacional da 
Síndrome de Down (21/3). Por que essa data?
Foi escolhida por conta dos três cromossomos número 21, que as pessoas 
com síndrome de Down carregam. Foi difícil emplacarmos a data no ca-
lendário oficial da ONU, pois já havia várias outras celebrações no mesmo 
dia. Ocorreu em 2011. No Brasil, começamos a celebrar o dia internacional 
desde que instituído pela Down Syndrome International, em 2006. Organi-
zamos eventos de sensibilização anuais. Em 2007, graças ao Romário – que 
tem uma filha com a síndrome e compareceu pela primeira vez num evento 
pelo dia internacional organizado pelo Senado Federal –, a data ganhou 
enorme repercussão na mídia. Em 2010, por exemplo, a temática envolveu 
mais de 300 eventos. Hoje já perdemos a conta do número de ações realiza-
das nacionalmente a cada ano. O Brasil é de longe o país que mais celebra 
o dia. As datas especiais abrem oportunidades para abordar assuntos antes 
praticamente invisíveis.

“O Brasil pode se orgulhar de ser um dos poucos países 
que hoje tem mais de 90% de alunos com deficiência 

inseridos em escolas regulares”
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Ponto comum de gestão – a dedicação para encontrar 
novas e melhores formas de prestar serviços à advocacia 
– marcou a posse da diretoria da Subseção de Pereira Bar-
reto (05/07). “Vamos administrar para todos: faremos a 92ª 
Subseção mais grandiosa e forte”, prometeu o presidente 
empossado Mario Luís da Silva Pires. Ele lidera a equipe 
formada por Joyce Alvares de Queiroz, vice-presidente; 
João Paulo Yamashita Thereza, secretário-geral; Marcos 
Antonio Thereza, secretário adjunto; e Cristovam Garcia 
Junior, diretor-tesoureiro. Recebido com agradecimento 
por tornar realidade a instalação da nova sede da Casa da 
Advocacia local, em 2015, o presidente Caio Augusto Silva 
dos Santos lembrou que a qualidade da advocacia não 
está limitada à capital. “Ela está presente em todas as Sub-
seções que compõem a maior Secional do país”, enfatizou.

A solenidade de posse da diretoria da OAB de Águas 
de Lindoia (23/07) teve ponto comum nos discursos 
proferidos pelos dirigentes de Ordem: um duplo olhar 
que implica aprender com as experiências do passado e 
planejar o futuro, sempre com foco em prestar melhores 
serviços para a classe, defender as prerrogativas profis-
sionais e o Estado Democrático de Direito. “Há uma onda 
de ataques contra a advocacia, seguindo na contramão 
do mundo civilizado”, ponderou Paulo Cesar Dias, presi-
dente empossado. A seu lado estão Luiz Flávio Moreira, 
vice-presidente; Adriane de Oliveira Ponhio, secretária-
-geral; Douglas D’Auria Vieira de Godoy, secretário 
adjunto; e Cristiano Scachetti Avancini, diretor-tesoureiro. 
Na ocasião, Caio Augusto Silva dos Santos, presidente 
Secional, direcionou parte de sua fala no mesmo sentido.

Ações da Ordem paulista no primeiro semestre da 
gestão pautaram os discursos de posse da diretoria da 
Subseção de Laranjal Paulista (26/07). Na cerimônia fo-
ram destacadas várias conquistas, como a transparência 
da aplicação do dinheiro da OAB SP. Caio Augusto Silva 
dos Santos, presidente Secional, ratificou o processo de 
descentralização do sistema, para dar mais autonomia 
às 240 Subseções. Em seu discurso, o presidente local, 
Marcelo de Almeida, lembrou que a advocacia é a força 
do cidadão diante da Justiça. “As prerrogativas profis-
sionais não pertencem ao advogado, mas ao cidadão”, 
asseverou, ao lado dos diretores: Silvana Andreoni de 
Toledo, vice-presidente; Andrea Rosa dos Reis, secretá-
ria-geral; Fernando Roso, secretário adjunto; e Calixto 
Modanese, diretor-tesoureiro. 

Pereira Barreto foca na qualidade 
de atendimento à classe

Passado e futuro embasam 
mensagens em Águas de Lindoia

Laranjal Paulista destaca 
processo de descentralização 
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Medidas para descentralizar a gestão da OAB SP ganharam 
visibilidade na posse da diretoria da OAB de Cachoeira 
Paulista (30/07). No foco, o cuidado da atual gestão para 
dar voz às Subseções. “Nunca tivemos tanta dedicação da 
Secional com o interior”, afirmou Silmara Ferreira da Silva, 
presidente empossada, ao lado de Jefferson Barros, vice-
-presidente; Clarisse Lacerda, secretária-geral; Lilian Maria 
de Oliveira, secretária adjunta; e Patrícia de Lima, diretora-
-tesoureira. Por sua vez, o presidente da OAB SP, Caio 
Augusto Silva dos Santos, reforçou a linha de divisão de 
responsabilidades e de recursos: “Por decisão do Conselho 
Secional, não mais a metade, mas a totalidade dos recursos 
auferidos nos cursos telepresenciais e de ensino a distância 
da ESA permanecerão em cada uma das Subseções nas 
quais os estudantes fizerem suas matrículas”.

O fortalecimento da classe motivou os discursos de posse 
da OAB de Patrocínio Paulista (03/08). Conduzidos aos 
cargos pelo presidente Secional, Caio Augusto Silva dos 
Santos, os dirigentes são: Gerson Luiz Alves, presidente; 
Alzira Helena de Sousa Melo, vice-presidente; Marcela 
Cristina Nascimento Torres, secretária-geral; Rogério Al-
ves Rodrigues, secretário adjunto; e Daiana Borges Lopes, 
diretora-tesoureira. Para Alves, cabe à advocacia estar à 
frente dos grandes embates de cidadania, além de defen-
der a prerrogativa profissional, “garantia constitucional de 
defesa do cidadão”, disse. Caio Augusto aproveitou para 
relatar aos patrocinenses as conquistas do primeiro se-
mestre de gestão. Entre outras citações, falou da criação 
do Portal da Transparência e das audiências públicas. A 
cerimônia foi seguida pelo Baile da Advocacia.

Promover gestão participativa e democrática em todos 
os ambientes da OAB norteou discursos de posse da 
diretoria da Subseção de Araraquara (15/08), presidida 
por Tiago Romano. “Vamos focar na atuação em prol 
da advocacia”, prometeu. Representando a Secional 
paulista, o secretário-geral, Aislan de Queiroga Trigo, 
reiterou o empenho da entidade em pautas de interes-
se da classe e da sociedade. Além de diretrizes como a 
maior presença de mulheres na estrutura da Ordem, o 
dirigente reforçou ações, como a isenção do pagamen-
to de anuidades para as sociedades a partir do próximo 
ano. Os diretores locais são: Clara Rinaldi de Alvarenga, 
vice-presidente; Lincoln Guidolin, secretário-geral; 
Rodrigo Veiga, secretário adjunto; e Felipe de Oliveira, 
diretor-tesoureiro.

Ação participativa norteia
falas em Cachoeira Paulista

Conquistas direcionam discursos 
em Patrocínio Paulista

Defesa da democracia dá tom à 
posse em Araraquara
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A posse na Subseção de Serra Negra (28/06) reuniu auto-
ridades e representantes da advocacia. A cerimônia con-
tou com a presença de dirigentes de Ordem da região 
e do secretário-geral da Ordem paulista, Aislan Trigo. O 
presidente da OAB Serra Negra, Leandro Tomazi, reeleito, 
enfatizou a necessidade de coragem diante das adversi-
dades diárias em nome da representação da classe e do 
cidadão, afirmação constante do presidente da OAB SP, 
Caio Augusto Silva dos Santos. “Sempre que necessário 
nós tomamos posição em relação a políticas públicas 
e atendemos, mensalmente, mais de 150 pessoas no 
âmbito da Assistência Judiciária”, afirmou Tomazi. A seu 
lado, na diretoria, estão: Viviane Catezani, vice-presiden-
te; Vitor Nascimento, secretário-geral; Luciano Cunha, 
secretário adjunto; e Rafael Guizo, diretor-tesoureiro.

A atual diretoria da OAB SP está implementando uma 
série de projetos e redirecionando eixos da administração 
da maior Secional do país. Nesse trabalho, a construção 
de uma dinâmica de fortalecimento da autonomia das 
Subseções está presente, o que converge esforços e 
amplia a força da entidade. “A OAB Ilha Solteira tem uma 
diretoria fiel aos projetos da Secional”, apontou Fábio 
Corcioli Miguel, presidente empossado (05/07) juntamen-
te com Rodrigo da Silva Dias, vice-presidente; Suzana 
Camargo Rosa, secretária-geral; Elisabete Artoni, secretá-
ria adjunta; e Luciana Sanches Ferreira, diretora-tesoureira. 
Nessa sintonia, participaram quatro diretores Secionais: 
Caio Augusto Silva dos Santos, presidente; Ricardo Tole-
do, vice-presidente; Aislan de Queiroga Trigo, secretário-
-geral; e Margarete de Cássia Lopes, secretária adjunta. 

A OAB de Andradina empossou a sua diretoria (05/07) 
em solenidade que lotou o auditório da Casa da Advo-
cacia. Nessa atmosfera, o presidente Renato Aparecido 
Gonçalves propôs reflexão sobre o papel da profissão. 
“Exercemos uma das funções mais importantes no Esta-
do Democrático de Direito”, disse, ao lado dos demais 
diretores: Glória Marcy Bastos Fonzar, vice-presidente; 
Caroline Teixeira Sampaio, secretário-geral; Jamil Fadel 
Kassab, secretário adjunto; Valney Ferreira de Araújo, 
diretor-tesoureiro. Dialogando com as demandas da 
advocacia de base, o presidente da OAB SP, Caio Au-
gusto Silva dos Santos, reforçou o compromisso em dar 
autonomia de atuação para as Subseções. “A experiência 
dos dirigentes nos permite melhor conhecer e entender 
as demandas da pujante advocacia paulista”, ponderou.

Trabalho conjunto é apontado 
nos discursos em Serra Negra

Projetos da Secional são 
referência para Ilha Solteira

Compromissos da Ordem são 
ratificados na OAB de Andradina
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Com a eleição da advogada Elaine Abud Santana como 
presidente, a Subseção de Taboão da Serra entrou para 
o rol de valorização da mulher como gestora de Ordem. 
Para festejar, a advocacia compareceu em peso na posse 
solene da diretoria (18/02), formada ainda por José 
Cordeiro Siqueira, vice-presidente; José Roberto Lopes, 
secretário-geral; Vanessa Borella, secretária adjunta; 
e Márcia Lagrotta, diretora-tesoureira. Pela Secional 
paulista, estiveram presentes Aislan de Queiroga Trigo, 
secretário-geral; Margarete de Cássia Lopes, secretária 
adjunta; e Raquel Preto, diretora-tesoureira. Em des-
taque, o aprimoramento profissional, com a oferta de 
cursos por meio da ESA, e a importância da presença do 
operador de Direito nas conciliações. A CAASP esteve 
representada por seu presidente, Ricardo Davanzo.

A advocacia marcou expressiva presença na cerimônia 
de posse da Subseção de São Vicente (27/03). Represen-
tando a diretoria da OAB SP, o secretário-geral, Aislan 
de Queiroga Trigo, conduziu os diretores aos postos, 
ressaltando o compromisso assumido por eles em defe-
sa das demandas da classe e na garantia de defesa dos 
cidadãos. Sob a presidência de Eduardo Kliman, o grupo 
diretor tem Mário Badures, vice-presidente; Taciana 
Macedo, secretária-geral; Allan Cristian Silva, secretário 
adjunto; e Rafael Simões, diretor-tesoureiro. Em seu dis-
curso, Kliman contou a trajetória para chegar à presidên-
cia, frisando suas expectativas de promover uma gestão 
de portas abertas. “Essa é uma diretoria participativa. 
Queremos ouvir as necessidades da advocacia vicentina”, 
disse Kliman.

Uma grande festa da advocacia santista, recheada de 
discursos emocionados, marcou a posse da diretoria da 
Subseção de Santos (29/03). A cerimônia foi conduzi-
da pelo secretário-geral da OAB São Paulo, Aislan de 
Queiroga Trigo: “A Ordem paulista lutará em defesa de 
todas as conquistas da sociedade”, disse. Foram empos-
sados: Rodrigo de Farias Julião, presidente; Maria Lucia 
de Almeida Robalo, vice-presidente; Tânia Machado 
de Sá, secretária-geral; Rogério Bassili José, secretário 
adjunto; e Raphael Meirelles de Paula Alcedo, diretor-
-tesoureiro. “Inúmeros novos desafios estão pela frente 
e agradeço por estarmos prontos, ainda mais fortes, 
para fazermos uma boa gestão. Hoje, me sinto mais 
maduro e seguro para presidir um grupo seleto, digno, 
honroso e leal”, afirmou. 

Taboão da Serra autentica 
empoderamento feminino

Advocacia participativa marca 
manifestações em São Vicente 

Em Santos, diretoria acentua 
desafios de gestão 
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Escola da Advocacia

faleconosco@esa.oabsp.org.br | site: https://esaoabsp.edu.br
Núcleo Liberdade – Telefone: (11) 3346-6800 | Núcleo Praça da Sé – Telefone: (11) 3291-8314
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DAS PRISÕES E DAS MEDIDAS LIBERATÓRIAS
Carga: 10 horas
Início: 06/11/2019 – Término: 04/12/2019
Horário: das 19h00 às 21h30, às quartas-feiras
Aulas: 10
Objetivo: Apresentar uma visão real do dia a dia do profi ssional 
que atua na área, em defensa do direito do cliente (réu, acusado, 
investigado e vítima). Nas aulas serão apresentadas situações em 
delegacias, varas criminais e tribunais, permitindo maior controle, 
desenvolvimento e desenvoltura para solucionar problemas diários.
Núcleo: Liberdade

Excelência de pós-graduação no ensino a distância
Tendo como foco a boa formação profi ssional para que a advocacia apri-
more conhecimentos e esteja apta à defesa do cidadão, a Escola Superior 
de Advocacia, em parceria com o Ebradi, intensifi ca a oferta de cursos de 
pós-graduação lato sensu totalmente on-line. São diversas áreas do Direi-
to que englobam matérias penal, cível, tributária, empresarial, societária, 
digital, consumerista e outras, com aulas ministradas por professores de 
renome. 

Com duração de 12 a 18 meses, os cursos abrangem tópicos do dia a dia 
profi ssional. Em Direito Penal, por exemplo, a grade curricular é compos-
ta por dignidade da pessoa humana, isonomia, probidade, solidarismo 
constitucional e função social. Já Direito Tributário abarca planejamento, 

medidas processuais efi cientes, tributação setorial, relações internacio-
nais, dentre outros. 

Os mesmos cuidados com o ensino estão em “Advocacia trabalhista”. 
Nele, há ampla visão da matéria apresentada por advogados, ministros, 
desembargadores, juízes e pesquisadores. Na mesma direção, “Direito 
Internacional” acentua perspectiva de impactos mútuos e recíprocos 
entre as ordens global, regional e local, apontando para a emergência de 
um novo paradigma jurídico. 

Confi ra programação no site https://www.ebradi.com.br/oabsp. 
WhatsApp: (11) 94927-0528. 

DESCOMPLICANDO O DIREITO DAS SUCESSÕES
Carga: 15 horas
Início: 07/11/2019  – Término: 05/12/2019
Horário: das 19h00 às 21h30, às quintas-feiras
Aulas: 5
Objetivo: Tratar as etapas da sucessão com a análise de suas 
particularidades, confrontando as disposições legais com a 
jurisprudência atualizada. Haverá esclarecimentos de pontos polêmicos 
desse ramo do Direito, com abordagens do Código Civil e algumas 
disposições do Código de Processo Civil de 2015.
Núcleo: Praça da Sé

Direitos humanos 
em debate
Debates e palestras sobre diversos temas da atualidade 
podem ser conferidos em vídeos no canal do YouTube 
da Escola Superior de Advocacia. Está no ar “Violência 
de Estado e Direitos Humanos: o caso dos estudantes 
de Ayotizanapa”. Mediado pelo advogado e professor 
de direitos humanos Flávio de Leão Bastos Pereira, o 
encontro tem como convidados Sylvia Helena de Figuei-
redo Steiner, primeira juíza brasileira no Tribunal Penal 
Internacional (2013/2016), e Omar García Velazquez, 
ativista mexicano, sobrevivente do massacre da cidade 
de Iguala, ocorrido em setembro de 2014, no México.

https://www.ebradi.com.br/oabsp/
https://esaoabsp.edu.br/Default
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Os bons dicionários relacionam vários sinônimos da palavra harmonia, mas ne-
nhum deles guarda, sozinho, o sentido exato do termo. Talvez todos juntos con-
solidem a ideia: equilíbrio, concórdia, consonância, entendimento, conciliação. 
Uma ação harmônica é aquela que se dá a partir da conjuminância das partes de 
um todo não absolutamente homogêneo, mas cujos objetivos convergem.

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo e a Seção São Paulo da 
Ordem dos Advogados do Brasil compartilham a mesma lente, a enxergar mais 
de 400 mil profissionais do Direito, seu dia a dia, seus conflitos, suas derrotas 
e vitórias. Heterogêneas em suas respectivas atribuições estatutárias, as insti-
tuições devem discursar em unissonância por serem porta-vozes dos mesmos 
interesses.

Assim têm atuado CAASP e OAB SP desde 1º de janeiro de 2019. Regidas rigo-
rosamente pelos mesmos princípios, as instituições da advocacia dão curso a um 
modelo de gestão que, se tentado no passado, nunca foi tão exitoso.

Reuniões conjuntas entre as diretorias realizam-se mensalmente, quando se 
ajustam medidas cuja aplicação depende do empenho administrativo de ambas. 
Entraves e barreiras são superados nessas ocasiões, e se engana quem imagina 
que tal conduta implica invasão de atribuições – nada disso! O que ocorre, isto 
sim, é um debate construtivo sobre cada uma das carências da advocacia que 
dependem da Caixa de Assistência e da Ordem para a completa superação.

Além disso, lado a lado diretores da Caixa e da Secional têm percorrido o Esta-
do de São Paulo em atenção aos pleitos das Subseções, ampliando para todo 
o território paulista a mesma filosofia de transparência e compartilhamento de 
gestão que se vê nas referidas reuniões conjuntas na capital. Cada dirigente de 
Subseção, cada conselheiro Secional e, em suma, cada advogado e cada advo-
gada são, efetivamente, ouvidos nesta quadra administrativa do sistema OAB SP.

A CAASP é conhecida como braço assistencial ou braço humano da Ordem. 
Pessoalmente, discordo um pouco da segunda definição, já que essencialmente 
humanistas as duas instituições o são, como o é a própria advocacia. Na quali-
dade de braço assistencial, a Caixa confere à classe as condições básicas para 
tocar a luta diuturna liderada pela OAB SP, seja quando esta confronta o Poder 
em defesa das nossas prerrogativas, seja quando propõe – e obtém – avanços 
legislativos, seja quando promove o ensino qualificado do Direito, seja quando 
brada pelo respeito à Constituição.

Ouso afirmar que a força que carrega as bandeiras da advocacia paulista 
alimenta-se em boa dose dos serviços e dos benefícios fornecidos pela Caixa de 
Assistência, coirmã da Ordem não apenas no papel e no discurso, mas em ações 
concretas pelo bem-estar e a saúde da classe.

Importante registrar que, mesmo com a harmonia hoje predominante entre 
Caixa e Ordem, a luta contra as afrontas que sofre a advocacia revela-se extre-
mamente árdua. Sem essa fina sintonia, por certo, travar as batalhas atuais em 
nome da classe seria impossível.

Harmonia, portanto, é a palavra-chave para o êxito, palavra impossível de ser 
utilizada sem que se faça referência à música. 

A harmonia musical talvez abrigue, em espectro lúdico e de inigualável beleza, 
toda a amplitude conceitual do termo. Nas cartilhas musicais, define-se har-
monia como “concordância ou combinação de vários sons simultâneos ou de 
acordes que são agradáveis ao ouvido”. O bom uso de conceitos harmônicos 
é responsável pela beleza de uma canção, é o que sustenta e dá equilíbrio à 
melodia.

Nada mais exemplar do conceito de harmonia que a exibição de uma orquestra 
sinfônica, em que instrumentos e sons tão diferentes soam como se um só fos-
sem. Se observada com os olhos da metáfora que só a música possui, a advoca-
cia hoje pratica, nas particularidades que suas entidades carregam, a harmonia 
de uma orquestra sinfônica.
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Advocacia em 
harmonia

“Cada dirigente de Subseção, cada 
conselheiro Secional e, em suma, 
cada advogado e cada advogada são, 
efetivamente, ouvidos nesta quadra 
administrativa do sistema OAB SP”
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Dia das Crianças
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Farmácias da CAASP implantam Programa de Benefício em Medicamentos
A advocacia paulista ganhou mais um motivo para comprar seus medicamentos 
nas farmácias da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Desde 7 
de outubro, a farmácia central da CAASP (Rua Benjamin Constant, 55, Centro, 
São Paulo – SP) comercializa remédios pelo Programa de Benefício em Medi-
camentos (PBM), mediante o qual é possível adquirir produtos com descontos 
diferenciados, desde que relacionados pelos laboratórios participantes do 
programa. Em 4 de novembro, o benefício entra em vigor em todas as demais 
farmácias da entidade. Pelo PBM, o consumidor tem acesso a medicamentos 
por preços vantajosos. Em alguns casos, os valores são até menores que os da 
própria Caixa de Assistência, que vende seus produtos pelo preço de custo. 

“Os colegas terão um importante benefício adicional, e, certamente, encontra-
rão nas farmácias da Caixa os medicamentos de que necessitam pelos menores 
preços, seja realizando uma compra normal, seja por meio do PBM”, afi rma o 

presidente da CAASP, Luís Ricardo Vasques Davanzo.

De acordo com a vice-presidente da Caixa de Assistência, Aline Fávero, as 
farmácias corporativas da advocacia, geridas pela CAASP, vendem todos os 
produtos pelo exato valor com que os mesmos são adquiridos dos laboratórios, 
sem agregarem qualquer custo adicional. “Agora, com a opção do PBM, as far-
mácias da Caixa tornam-se incomparáveis, tanto pelo baixo preço que praticam 
quanto pelo atendimento diferenciado”, observou.

Para comprar remédios via PBM, o advogado, a advogada, o estagiário ou a esta-
giária de Direito precisa ser cadastrado no programa de benefício do laboratório 
fabricante dos medicamentos de seu consumo. Caso não seja, poderá fazer o 
cadastramento no próprio balcão da farmácia, no ato da primeira compra, me-
diante apresentação de dados pessoais básicos e de receita médica.

Serviços da CAASP marcam 
Conferência em Marília     

Centenas de advogados, advogadas, estagiários e 
estagiárias de Direito de nove Subseções da OAB 
São Paulo participaram, em 27 de setembro, da 4ª 
Conferência Regional da Advocacia, realizada em 
Marília. O evento demonstrou a união da classe 
em torno das lideranças à frente da Secional e da 
CAASP, empenhadas na solução dos confl itos que 
a advocacia enfrenta. A CAASP levou a Marília uma 
pequena amostra de suas ações de saúde, realizan-
do testes rápidos - e gratuitos - de colesterol, glice-
mia, hepatite C, pressão arterial e bioimpedância, 
este para medição do índice de massa corporal. 

Uma unidade da Livraria Móvel da CAASP insta-
lada no local ofereceu ao público livros jurídicos 
com descontos de até 40%. “A CAASP é regida por 
princípios humanitários”, resumiu em seu pronun-
ciamento o presidente da entidade, Luís Ricardo 
Vasques Davanzo, ao falar para colegas de Assis, 
Cândido Mota, Garça, Marília, Ourinhos, Palmital, 
Paraguaçu Paulista, Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo.
Acompanhado dos diretores Aline Fávero, vice-
-presidente; Antônio Ricardo Miranda Júnior, 

secretário-geral; Andréa Regina Gomes e Leandro 
Nava; Davanzo detalhou os serviços que a Caixa 
de Assistência presta à advocacia de todo o Estado 
de São Paulo, com destaque para a concessão de 
auxílio pecuniário àqueles em situação de carência, 
campanhas de saúde preventiva, atendimentos 
em rede médica referenciada e em redes odonto-
lógicas própria e referenciada, a possibilidade de 
aquisição de medicamentos a preço de custo nas 

farmácias da entidade e de livros jurídicos com des-
conto signifi cativo nas livrarias corporativas, entre 
vários outros. Ressaltou, contudo, que a Caixa, na 
atual gestão, prioriza o bem-estar da advocacia me-
diante atividades esportivas, de lazer e de cultura, 
de modo a que, cada vez menos, sejam necessários 
consumo de medicamentos e tratamentos médicos. 
“Queremos uma advocacia saudável e feliz. Estamos 
cuidando da qualidade de vida”, assinalou.

Peter Pan, Sininho e Companhia desembarca-
ram diretamente da Terra do Nunca na CAASP, 
para alegria da criançada. Com a exibição da 
peça Peter Pan, a Caixa de Assistência home-
nageou as crianças no dia 11 de outubro. As 
crianças entretiveram-se durante várias horas 
com essa e outras atividades propiciadas pela 
Caixa em comemoração ao Dia da Criança.

“A CAASP é 
regida por 
princípios 
humanitários”, 
diz Luís Ricardo 
Davanzo aos 
parti cipantes da 
Conferência
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Campanha de Saúde da Advogada está em curso
A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo realiza até 29 de novem-
bro, em todo o Estado, a Campanha de Saúde da Advogada 2019. A ação 
preventiva voltada ao público feminino abrange os procedimentos recomenda-
dos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com base nas estatísticas de 
incidência de doenças nas mulheres. A Campanha, cujo início coincidiu com as 
atividades comemorativas do Outubro Rosa, ação mundial contra o câncer de 
mama, é destinada a advogadas e estagiárias de Direito, bem como dependen-
tes – nesses casos, é necessário que sejam cadastradas na CAASP.

Os procedimentos cobertos pela ação são: consulta com médico ginecologis-
ta, exames regulares (papanicolaou, colposcopia, mamografi a e densitometria 
óssea) e, caso sejam necessários, exames complementares (vulvoscopia, bióp-
sias de vagina, colo de útero e de vulva, anátomo-patológico, ultrassonografi a 

das mamas, ultrassonografi a pélvica-transvaginal, ultrassonografi a transva-
ginal e criocauterização ou eletrocoagulação de colo uterino). “A medicina 
preventiva é o modo mais efi caz e econômico de cuidar da saúde e evitar 
imprevistos. A CAASP convida as colegas a participarem da Campanha de Saú-
de da Advogada em nome da qualidade de vida tão almejada por todas nós”, 
concita a vice-presidente da CAASP, Aline Fávero, responsável pelas ações de 
saúde da entidade. Conforme antecipa a dirigente, para advogadas e estagi-
árias a consulta será gratuita, os exames regulares terão 50% de subsídio e os 
complementares, 30%. No caso das dependentes (acima de 18 anos), consulta 
e exames regulares terão subsídio de 50% e exames complementares, de 30%.

As consultas e os exames serão realizados em clínicas e laboratórios integrantes 
da rede referenciada da CAASP, cuja listagem está em www.caasp.org.br.

Até 14 de novembro, a Caixa de 
Assistência dos Advogados de São 
Paulo realiza a segunda etapa da 
Campanha CAASP de Saúde Bucal 
2019. A participação é gratuita. 
Diferentemente da primeira fase, 
realizada nos consultórios odonto-
lógicos próprios da entidade, desta 

Debate, conscientização e emoção

Em 2 de outubro último, a CAASP realizou no auditório do seu prédio sede o evento 
“Outubro Rosa: Conscientização e Ação em Prol da Mulher”, evento de conscientiza-
ção sobre o combate do câncer de mama. Além de palestra e debates sobre a doen-
ça e os serviços preventivos e de diagnóstico disponíveis, o evento foi marcado por 
atividades de cunho artístico e solidário. Estiveram à frente da organização a diretora 
da Caixa de Assistência, Andréa Regina Gomes, e a presidente da Comissão da Mu-
lher Advogada da OAB SP, Cláudia Patrícia de Luna Silva. “As mulheres são 50% da 
advocacia paulista, o que torna indispensável um evento como este”, afi rmou Andréa 
ao saudar o público presente. “Hoje fazemos um chamado para que as mulheres da 
classe olhem um pouco para si”, concitou Cláudia.
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Centenas de advogados, advogadas, estagiários e estagiárias de Direito, bem 
como seus dependentes, deram uma pausa na atribulada rotina de trabalho para 
participar da ação preventiva e diagnóstica de combate à obesidade realizada pela 
Caixa de Assistência, no dia 11 de outubro, em sua sede, na Capital. A CAASP reali-
zou, gratuitamente, exame de bioimpedância (que mede a composição corporal) e 
forneceu ao público orientação nutricional.

Advocacia faz exame de 
massa corporal na CAASP

Prossegue a ação de Saúde Bucal
vez as consultas serão efetuadas em 
clínicas referenciadas nas cidades 
onde a entidade não dispõe de ser-
viço dentário próprio. Os pacientes 
receberão cuidados profi láticos e 
orientação sobre higienização bucal. 
As crianças de até 12 anos recebe-
rão aplicação tópica de fl úor. Para 

participar da ação, o advogado deve 
procurar a clínica referenciada que 
melhor lhe aprouver em www.caasp.
org.br e retirar guia na sede da Cai-
xa, em suas sedes regionais ou nos 
Espaços CAASP. “Mesmo não con-
tando com um consultório próprio 
da CAASP em sua cidade, o advoga-

do, a advogada e seus dependentes 
não estão desamparados. A rede 
odontológica referenciada da Caixa 
é montada com o mais absoluto 
rigor, congregando profi ssionais de 
alta capacitação”, afi rma a vice-presi-
dente da Caixa de Assistência, Aline 
Fávero, responsável pelo setor. 



Futebol

Xadrez Tênis
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Advocacia paulista fatura campeonato nacional
As Seleções A e B de advogados de São Paulo, categoria Livre Campo, fi zeram 
no dia 7 de setembro, no Estádio Bezerrão, em Brasília, a grande decisão da cate-
goria no IV Campeonato Nacional de Futebol de Advogados e Advogadas. Para 
chegar à fi nal, as equipes paulistas superaram outros 24 selecionados do torneio 
organizado pela Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do 
Brasil (Alifa). Na fi nal, vitória da Seleção A por 2 a 1, e muita confraternização.

“É uma grande satisfação ver os colegas empenhando-se pela conquista de um 
título tão importante, mas é ainda mais gratifi cante presenciar essa confraterniza-
ção da classe que o esporte proporciona. A vitória maior é da advocacia”, salien-
tou o diretor de Esportes da CAASP, Roberto Araújo, que esteve presente ao lado 
das equipes de São Paulo ao longo de todo o campeonato. A partida decisiva foi 

prestigiada pelo presidente da Caixa de Assistência, Luís Ricardo Vasques Davan-
zo. Elias de Paiva, presidente da Comissão Organizadora dos Campeonatos de 
Futebol da CAASP, manifestou seu orgulho com a fi nal entre as equipes paulis-
tas. “É um indicativo do alto nível dos nossos atletas e do quanto o esporte está 
inserido na Caixa como uma de suas atividades essenciais”, observou Paiva. São 
Paulo também participou do evento em outras duas categorias – Master Campo 
(Seleção A e Seleção B) e Master Society. 

Realizadas entre os dias 1º e 7 de setembro, as partidas ocuparam 12 campos 
diferentes, entre os quais o Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Os 
jogos foram transmitidos ao vivo pelo canal da Alifa Brasil no YouTube. Ao todo, 
2.100 atletas de todo o país participaram.

O jogo do 
intelecto 
como 
fator de 
inclusão

O XIX Torneio de Xadrez OAB-CAASP, que aconteceu em 28 de setembro na sede 
da Caixa de Assistência, teve um caráter inovador no âmbito da advocacia. Além 
da competição que movimentou 38 participantes de diversas regiões do Estado, o 
evento contou com duas partidas-exibição de jogadores com defi ciência visual da 
Federação Brasileira de Xadrez para Defi cientes Visuais (FBXDV), em uma parceria do 
Departamento de Esportes e Lazer da CAASP e da Comissão dos Direitos das Pessoas 
com Defi ciência da OAB SP. “Esta foi uma edição de aproximação e inclusão com a 
advocacia. Saímos daqui maiores e melhores. Estou muito contente com o resulta-
do”, declarou o diretor Roberto de Souza Araújo, responsável pelo Departamento de 
Esportes e Lazer da Caixa de Assistência.

O campeão do torneio foi Marcos Guilherme Monteiro Jorge, que faturou o sexto 
título. Em segundo lugar fi cou Cléber Moreira de Holanda e, em terceiro, Alexandre 
Letízio Vieira. A categoria Master (acima de 60 anos) fi cou para João Batista Aragão 
Neto. Destaque também para a única participação feminina, a de Eliana Aparecida de 
Souza. Todos eles receberam troféu.

As partidas-exibição entre Cláudio Teixeira e Seiichi Nakaura, categoria para pessoas 
com defi ciência visual; e Ladeia Pereira e Glenda Felippe e Silva, categoria Geral, cha-
maram atenção dos participantes do torneio. O xadrez para cegos tem adaptações. 
Em vez de um tabuleiro, são usados dois. Cada jogador precisa reproduzir a jogada 
anunciada em voz alta pelo adversário. O tabuleiro é adaptado. As casas pretas têm 
altura diferente das brancas, bem como as peças de cada cor se distinguem pelo 
tato. Abaixo delas há pinos para que fi quem presas a pequenos buracos no tabuleiro. 
Como os jogadores “leem” o jogo com as mãos, o pino ajuda as peças a fi carem fi xas. 
Na borda do tabuleiro estão escritos em braile o número e a letra a que corresponde 
cada casa.

Duelo acirrado em Matão

Matão recebeu nos dias 14 e 15 de setembro o setuagésimo Torneio 
Aberto de Tênis OAB-CAASP. Disputado nas quadras de saibro da So-
ciedade Recreativa Matonense, a competição contou com a participação 
de atletas de diversas cidades do Estado de São Paulo, que competiram 
em sete categorias. A vice-presidente da CAASP, Aline Fávero; o diretor 
Leandro Nava, responsável pelo Clube de Serviços da entidade; e a 
secretária-geral adjunta da OAB SP, Margarete de Cássia Lopes, assistiram 
aos jogos decisivos e entregaram os troféus aos vencedores.

Também estiveram presentes os diretores da Subseção de Matão: Paulo 
Augusto Bernardi, presidente; Paulo Roberto Caruzo, vice-presidente; 
Fabio Aparecido Alberto, secretário-geral adjunto; e Andréia de Souza 
Pinotti, diretora-tesoureira; e o presidente da Comissão de Esportes local, 
Jorge Francisco Kavahara. O presidente da Subseção de Piracicaba, Je-
ferson Goularte, esteve entre os participantes do torneio.



Clube de Serviços

A relação completa dos parceiros do Clube de Serviços está no site www.caasp.org.br

Interior e outros estados
Atividade Empresa Endereço Telefone Internet Desconto

Academia de ginástica e assessoria esportiva Cross Experience Rua Maria Francisca Froes, 31 (12) 98875-1260 www.crossexperience.com.br 20% a 50%
 Academia Azzuly Rua Tenente Gelas, 1470 (15) 2108-0510 www.academiaazzuly.com 10% a 38%
Automotivo e serviços Serginho Auto Center Rua João Antonio de Brito, 7458 (17) 3482-2289 www.caasp.org.br  15%
Casa de repouso Bem Estar Convivência Sênior Rua General Júlio Salgado, 575 (12) 3522-6567 www.bemestarsenior.com.br 15%
Hotéis e pousadas Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort Confi ra no site da CAASP  (82) 3272-1945 www.kenoaresort.com 10%
 Pratagy Beach All Inclusive Resort Confi ra no site da CAASP  (11) 4009-7460 www.pratagy.com.br 10% a 35%
Idiomas e tradução Knn Idiomas Rua Rafael Costabile, 643 (13) 3317-6761 www.knnidiomas.com.br 40%
 knn Idiomas Rua Barão de Mota Paes, 375 (19) 3661-1562 www.knnidiomas.com.br 10% a 45%
Informática (venda/man./cartuchos/impressoras) Hyper On Rua dos Jasmins, 120 (12) 3917-9069 www.hyperon.com.br/ 5% a 20%
Lavanderia/costuraria/sapataria Dryclean USA International Avenida Washington Luiz, 381 (19) 3651-1412 www.drycleanusa.com.br/santacruzdoriopardo/riopardo 10%
Moda feminina e masculina CIA de Moda Confi ra no site da CAASP  Confi ra no site da CAASP  www.ciademoda.com.br 10%
 Highstil Confi ra no site da CAASP  Confi ra no site da CAASP  www.highstil.com.br 15%
 D´ Homem Rua João Pacheco de Lima, 52-11 (17) 3482-3096 www.caasp.org.br 10% a 15%
 Deyse Shoes Store Rua João Pacheco de Lima, 52-21 (17) 3482-2243 www.caasp.org.br 18%
 Lojas Francini Rua Feliciano Sales Cunha, 48-71 (17) 3482-1676 www.caasp.org.br 5% a 15%
 Stefani´s Lingerie Rua São Pedro, 1340 (15) 3532-4428 www.caasp.org.br 5% a 15%
 Capim Limão store Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, 3668 (16) 98155-3830 www.caasp.org.br 5% a 15%
 Laço de Fita Av. Max Wirth, 193 (18) 3528-3893 www.caasp.org.br 10% a 15%
Móveis, decoração e utilidades domésticas Requinte Decorações Rua Luiz Cestari, 545 (16) 3242-2223 www.caasp.org.br 5% a 10%
 Mister Móveis Avenida Salim Farah Maluf, 199 (18) 3907-4662 www.misterloja.com.br Até 10%
Saúde e beleza Karine Andolfo Estética Avenida Carmenere, 50 sala 3 (11)99914-1817 www.karineandolfoestetica.com.br 10% a 20%
 Thais Contrucci Estética Facial e Corporal Rua Bento Antonio de Moraes, 157 - Piso Superior - Sala 04 (15) 99707-3370 www.esteticatiete.com.br/ 5% a 10%

Assinatura de revistas/jornais Estadão Confi ra no site da CAASP  Confi ra no site da CAASP  www.caasp.org.br  Confi ra no site da CAASP 
Bicicletas e acessórios AmaBike Confi ra no site da CAASP  (65) 99983-8888 www.amabike.com.br 20%
Consultoria e serviços Calviello Terranova Contabilidade Rua Sete de Abril, 404 - 10° Andar (11) 3151-4414 www.calvielloterranova.com.br 20% a 23%
Consórcios Consorciocred Confi ra no site da CAASP  (11) 3105-3500 www.consorciocred.com Confi ra no site da CAASP 
Moda feminina e masculina Boschini Confi ra no site da CAASP  Confi ra no site da CAASP  www.lojadeternos.com.br 10%
 Merino Alfaiataria Customizada Rua Normândia, 38 (11) 3571-3535 www.merinoalfaiataria.com.br 7% a 10%
Software Jurídico Aurum Software Rua Maria Figueiredo,595 - Cj. 42 (11) 2197-1550 www.aurum.com.br 10% a 15%

Clube de Serviços Para indicar um estabelecimento, ligue (11) 3292-4400 ou mande e-mail para clubedeservicos@caasp.org.br

Atividade Empresa Endereço Telefone Internet Desconto
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Por meio do Clube de Serviços, área de responsabilidade do diretor 
Leandro Nava, a CAASP oferece aos advogados, advogadas, estagiá-
rios e estagiárias, devidamente inscritos na OAB São Paulo, a possibi-
lidade de se hospedarem em unidades do Porto Paúba Residências e 
Flats, no litoral Norte de São Paulo, e no Ilha Flat Hotel, em Ilhabela, por 
valor acessível e em qualquer época do ano pelo sistema Vale-Férias.

Nessa modalidade, as diárias são calculadas em pontos, que são con-
vertidos em diárias conforme a época do ano em que forem utilizadas 
(veja tabela no site www.valeferias.com.br). Cada ponto tem custo 
de R$ 10,00. A advocacia tem desconto de 20% na compra à vista do 
pacote com no mínimo 200 pontos. Além disso, há uma taxa de manu-
tenção mensal no valor de R$ 250,00, que pode ser paga em boleto 
bancário. Quem optar pelo pagamento via cheque ou agendamento 
eletrônico ganha desconto na taxa que sai por R$ 240,00.

Para adquirir um plano pelo sistema, basta telefonar para (11) 98972-
5225 ou enviar e-mail para hugo@valeferias.com.br.

“O advogado não pode abrir mão de um período de descanso com os 
familiares, a bem da sua saúde mental e como forma de recarregar as 
forças para continuar atuando na advocacia com destemor. É pensan-
do nisso que a Caixa fi rma parcerias como esta”, afi rma Leandro Nava.

Pela parceria do Clube de Serviços da CAASP com o Porto Paúba Resi-
dências e Flats, a advocacia conta com desconto exclusivo de 11% no 
pagamento à vista sobre o valor das locações das residências ou fl ats.

Aproveite as 
hospedagens no Litoral 
com descontos especiais

GP Brasil de F1 tem ingresso 
mais em conta para advocacia
A advocacia paulista poderá assistir ao Heineken Grande Prêmio do Brasil 2019 de 
Fórmula 1 a preços especiais. Por meio do Clube de Serviços, sob responsabilidade 
do diretor Leandro Nava, a CAASP negociou condições diferenciadas com a Inter-
national Publicity (Interpub), empresa responsável por organizar o evento. Dessa 
forma, advogados, advogadas, estagiários e estagiárias podem adquirir ingressos 
mais baratos. O GP será realizado nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019, no 
Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

A venda dos ingressos será realizada exclusivamente via internet até 12 de novem-
bro, às 23h59. O processo de compra é o mesmo já utilizado pela advocacia em ou-
tros convênios da Caixa de Assistência. O advogado deve acessar a área do Clube 
de Serviços no site (www.caasp.org.br) e fazer login para ser direcionado ao hotsite
da parceria e ao cupom de desconto. O pagamento pode ser feito por cartões de 
débito ou crédito à vista ou parcelado sem juros (consulte condições). Informações 
completas em www.caasp.org.br.
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Pela parceria, 
a advocacia 
conta com 
desconto 
exclusivo 
de 11% no 
pagamento 
à vista sobre 
o valor das 
locações das 
residências 
ou fl at

https://www.caasp.org.br/clube-de-servicos.asp





