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Campanha alerta
advocacia sobre
direitos no exercício
profissional
Campanha veiculada nas plataformas de comunicação
da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil,
desde 06 de junho, ajuda a ampliar o conhecimento dos
direitos e prerrogativas profissionais da advocacia. A ação
utiliza artigos do Estatuto da OAB, importante ferramenta
de atuação da classe.
Dessa forma, nos próximos meses, com o selo “Aqui tem
prerrogativas”, serão destacadas as importâncias do respeito aos dispositivos legais que garantem livre, pleno e
efetivo exercício da defesa dos direitos do cidadão.
Junte-se a essa iniciativa, todas as quintas-feiras.
Reverbere e compartilhe o conteúdo com os profissionais
do Direito para que faça valer as prerrogativas profissionais, elementos essenciais do Estado Democrático de
Direito.
Veja mais no site da OAB SP: www.
oabsp.org.br

Vitória da advocacia

Suspensa multa aplicada a advogado por suposto abandono do processo
A Seção São Paulo da Ordem dos Advogados
do Brasil conquistou mais uma importante
vitória para a advocacia, com decisão liminar
concedida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) em face de mandado de segurança impetrado pela instituição, para a suspensão de multa a advogado, com base no artigo
265 do Código de Processo Penal (CPP), conforme relata José Umberto Franco, membro
da Comissão de Direitos e Prerrogativas, que
vem acompanhando e atuando no caso.
Conforme os autos do processo nº 211237291.2019.8.26.0000, o advogado havia sido
contratado para prestar serviços específicos para a revogação da prisão temporária
decretada em desfavor do cliente; contudo, o
acordo firmado entre as partes não se estenderia à hipótese de eventual instauração de
ação penal. Não obtendo êxito na revogação

da custódia, encerrou-se a prestação dos serviços, tendo realizado a devida comunicação,
e orientou que o até então cliente buscasse a
Defensoria Pública.
Em audiência de instrução e julgamento no
dia 23 de janeiro, o investigado alegou que o
advogado constituído não havia informado,
pessoalmente, de que não atuaria mais em
sua defesa. Diante da ausência do advogado,
a autoridade decidiu multá-lo em cem salários
mínimos, com fundamento no art. 265 do CPP.
Decisão do desembargador Camilo Léllis
destaca que, por meio do exame sumário
da inicial e das cópias que a instruem, o ato
que deu motivo ao pedido, a imposição de
multa elevadíssima por suposto abandono
de causa por parte do advogado, carece de
fundamentação idônea. “A constituição do re-

ferido defensor, ao que parece, deu-se antes
da regular instauração da ação penal e com
a expressa condição de representar o então
investigado somente para fins de revogação
da custódia temporária. Nessa medida, conforme dispõe o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09,
o ato impugnado somente será suspenso
quando houver fundamento relevante e dele
puder resultar a ineficácia da medida”, diz
trecho do despacho.
Considerando os fatos narrados, o desembargador acatou o pedido da OAB SP: “Dada
essa realidade, havendo aparente violação de
direito líquido e certo, defiro o provimento
liminar almejado para suspender a decisão
que aplicou multa por abandono do processo ao advogado, até julgamento do mérito
do presente mandamus pela C. Turma Julgadora”, conclui a decisão.
Jornal da Advocacia I Junho-2019
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Eugênio Novaes/Conselho Federal

Cenário nacional

OAB vai ao
Supremo contra
revista da advocacia
nos fóruns
Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Alexandre Ogusuku, comemora o encaminhamento da questão.
“Redigimos um parecer, aprovado por unanimidade na Comissão, sobre a
inconstitucionalidade da discriminação realizada na entrada dos fóruns. O
tema foi levado ao presidente Felipe Santa Cruz e, para a nossa alegria, o
caso ganhou andamento”, destacou.

O Colégio de Presidentes das Secionais, realizado em Brasília, em 18
de junho, solicitou ao Conselho Federal da OAB o imediato ingresso no
Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação contra a revista de advogados e advogadas em fóruns de Justiça. Para os dirigentes do Sistema
OAB, a advocacia vem sendo tratada de forma discriminatória em todo o
país, sendo necessário acionar o Supremo contra a irregularidade. A OAB
Nacional vai ingressar com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) na corte para garantir isonomia a advogados e
advogadas.

Para Santa Cruz, dirigente da OAB Nacional, é absolutamente inaceitável
que o fórum crie discriminação entre aqueles que fazem parte da família
forense. “O advogado é indispensável ao funcionamento da Justiça, mas
é fato que em boa parte dos fóruns no Brasil, onde até há necessidade de
segurança, juízes, promotores e servidores não passam pela revista que é
exigida no caso dos advogados. Ou a revista serve para todos ou ela não
se aplica para aqueles que fazem parte do sistema de Justiça no País. É
uma questão de isonomia”, ponderou.

Secional paulista amplia
atuação na OAB Nacional

José Luís da Conceição

O líder da Secional paulista da Ordem, Caio Augusto Silva dos Santos,
que participou da reunião do Colégio de Presidentes em Brasília, defende
a igualdade na entrada nos fóruns, que deve prevalecer independentemente de cargo ou patente. “É uma luta que travamos há bastante tempo
em São Paulo”, reitera. O conselheiro federal pelo Estado e presidente da

Aumentando os espaços de inserção e representatividade da Seção
São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil junto ao Conselho Federal, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, anunciou
nomeações, em sessão ordinária do Conselho Secional (24/06), que evidenciam a importância da participação da Ordem paulista no contexto
nacional.
São Paulo conta agora com os seguintes nomes e respectivos cargos:
Raquel Elita Alves Preto, diretora-tesoureira da OAB SP, integra a Comissão Especial de Direito Tributário; Fernando Calza de Salles Freire,
conselheiro federal, na função de corregedor-geral adjunto da OAB
Nacional; Júlio Cesar Fiorino Vicente, conselheiro Secional, à frente
da recém-criada Comissão Especial de Assistência Judiciária; Marcos
Antônio Assumpção Cabello, conselheiro Secional, na vice-presidência
da Comissão Especial de Tecnologia Jurídica; Leandro Caldeira Nava,
diretor da Caixa de Assistência (CAASP), assume a secretaria-adjunta da
Comissão Nacional da Advocacia Jovem; Maira Pereira Velez, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais na OAB SP, é vice-
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-presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais, e
Milton José Ferreira de Mello, conselheiro Secional, atua como membro
consultor da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados.
Ao anunciar os novos representantes de São Paulo na OAB Nacional,
Caio Augusto enfatizou a atuação dos dirigentes de Ordem e agradeceu aos valorosos batalhadores da advocacia pelo trabalho prestado.

Assistência Judiciária

Novo sistema
ajuda advogado que
atua pelo convênio
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José Luís da Conceição

Portal da OAB SP abriga tutorial sobre
a Comissão de Assistência Judiciária
Seguindo os pilares de eficiência, transparência e celeridade da gestão, está no ar o novo
sistema da Comissão de Assistência Judiciária da OAB SP para melhor atender à advocacia que atua no âmbito do convênio firmado
entre a instituição e a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo. Trata-se de universo que
soma 45.678 advogadas e advogados neste
ano – número 23% superior ao de 2018.

arquivo de nomeações feitas entre 2002 e
2015, além da disponibilização de informes
de rendimento, relacionados ao convênio,
para fins de declaração de Imposto de Renda. Por ora, o ícone das certidões é o único
que estará disponível em projeto-piloto inicialmente para oito Subseções: Americana,
Cajuru, Cardoso, Itapecerica da Serra, Itaquera, Bebedouro, Praia Grande e Ubatuba.

O sistema, cujo acesso é possível por meio
do site da Ordem paulista, ofertará três
serviços: gestão de certidões de honorários,

De acordo com o presidente da Comissão,
Luiz Eugênio Marques de Souza, a fase de
testes envolve Subseções de portes distintos,

o que permitirá a identificação mais rápida
de ajustes eventualmente necessários, de
modo que a meta de atender todas as Subseções do Estado até o fim deste ano seja
alcançada.
Os outros dois serviços – arquivo de nomeações e informe de IR – já estão liberados para
todo o Estado.
Veja detalhes sobre o sistema no site
da OAB SP: www.oabsp.org.br

Conferência Regional

Dia de trabalho movimenta ações em Atibaia
Anfitriã da 2ª Conferência Regional da Advocacia, em
14 de junho, a Subseção de Atibaia estreou algumas
modificações no formato do evento que vem se aperfeiçoando a cada edição e atraindo público consistente para acompanhar as atividades promovidas em
torno da classe. Na abertura dos trabalhos, na parte
da tarde, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva
dos Santos, destacou pontos em que a entidade vem
focando seus esforços sempre na defesa da união
da classe, do bem-estar do cidadão, do respeito à
Constituição Federal e ao Estado Democrático de
Direito: “Para quem pretende intimidar a Ordem e a
advocacia, é preciso dizer que essa gestão da OAB
SP não terá medo ou receio de desagradar político
ou autoridade. Não abriremos mão de fazer com que

a advocacia seja respeitada”, destacou. Organizador
da série de Conferências que se estenderão durante
toda a gestão 2019/2021, o secretário-geral da OAB
SP, Aislan de Queiroga Trigo, pontuou que “o ciclo
de Conferências Regionais é projeto que pretende
aproximar a Secional das Subseções com a programação de 21 encontros ao longo dos três anos de
gestão”. Feito isso, explicou a preocupação com
pesquisas que ajudem a definir o conteúdo para
que, a cada edição, sejam feitos ajustes a partir das
demandas da advocacia regional. A novidade da 2ª
edição foi a introdução de Palestra Magna do renomado processualista civil Antonio Carlos Marcato,
que tratou da “Análise crítica do Código de Processo
Civil de 2015”.

Estiveram reunidos nessa edição da Conferência a
advocacia inscrita nas Subseções de Águas de Lindoia, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Itapira, Mairiporã, Piracaia, Serra Negra e Socorro. “Atingimos
números de grandes Subseções, com mais de 1.300
inscritos e taxa de crescimento de aproximadamente 100 colegas por ano: isso nos traz os desafios e
responsabilidades de uma grande Subseção, tanto
pelo trabalho para a advocacia, como também para
a sociedade de toda essa macrorregião”, pontuou
Elson de Araújo Capeto, presidente da Subseção
anfitriã.
Leia mais em www.oabsp.org.br
Jornal da Advocacia I Junho-2019
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A cobrança pelo uso de
faixa de domínio de vias
públicas pela perspectiva
constitucional
A cobrança pelo uso de faixa de domínio de vias
públicas suscitou debate na sede institucional da
Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil, em seminário organizado pela Comissão
de Direito da Energia, com apoio da Comissão de
Cultura e Eventos. Com palestra inspiradora sobre
os caminhos da Constituição Federal, o ex-ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres
Britto, inaugurou as discussões e traçou o processo histórico da Lei Maior, ressaltando que o texto
reconhece a liderança normativa e operacional da
União no regime constitucional.
O papel da União sob a luz constitucional pautou
a fala do ex-ministro. “Se trinta anos atrás, quando
vinha ao mundo, a Constituição Federal de 1988
era considerada prolixa ou adiposa, atualmente
é o que garante segurança jurídica”, avalia Ayres
Brito. “A Constituição não é só caracterizada por
essa principiologia mais expandida, ela também é
materialmente expandida. É difícil um tema da vida
central que não seja matricialmente constitucional.
Veja o sistema elétrico, no tema dos serviços públicos, tudo deita raízes na Constituição”, ponderou.
Sobre o assunto em pauta, considerando a jurisprudência do STF e do STJ em matéria de distribuição
de energia elétrica e de convivência possível entre
serviços públicos – e afunilando para a questão
mais delicada, se cabe ou não o pagamento pelas

Cristovão Bernardo

Serviço

Ayres Britto

“O domínio sob a luz
da Constituição para
serviço público não
é propriedade, não é
titularidade de bem”

companhias distribuidoras de energia elétrica às
empresas que são concessionárias de rodovia –,
Ayres Brito entende que não. “A título de instigação, quando se fala em taxa de domínio como
justificativa para esse tipo de cobrança, é preciso
lembrar que domínio sob a luz da Constituição
para serviço público não é propriedade, não é
titularidade de bem - domínio não é incentivo patrimonial ou subjetivo - e demanda de nossa parte
uma categorização, conceituação atípica e heterodoxa, é um domínio objetivo e funcional, afetado
ao serviço público. Isso muda tudo”, concluiu.
Judicialização
Idealizadora da iniciativa, a presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB SP, Maria João
Rolim, primeira mulher a ocupar o posto, ressaltou que sua atuação se pautará pelos princípios
da transparência e da inclusão. “A condução que
daremos à Comissão visa pautar a discussão de
temas relevantes, em um momento que tanto se
fala de judicialização do setor elétrico. Mas essa
condição é o processo natural para dirimir conflitos

e encontrar soluções. O assunto tratado aqui sobre
a cobrança pelo uso de faixa de domínio de vias
públicas está no Judiciário e aflige a todos nós,
não só o setor elétrico, mas de telecomunicações
também”, observou.
Com dados da realidade do setor, o presidente da
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee), Marcos Aurélio Madureira, apontou que no período de 2007 a 2018 houve redução
de 45% do valor que ficava com as distribuidoras.
Em contrapartida, os encargos registraram aumento
de 40%, sem considerar o valor dos impostos. Para
Marcos Aurélio, levar energia elétrica à população é
um desafio constante. Atualmente, o setor elétrico
possui cobertura para 99,8% das residências no
país. “Esta redução no valor é fruto, basicamente,
de todo um processo regulatório que fez com que,
a partir de uma modelagem, houvesse a otimização
de custos de operação, manutenção e de rede.
Qualquer aumento de custo que possa existir sobre
esse serviço, pode anular anos e anos de esforço
das distribuidoras de energia”, explicou.

Processo eletrônico

OAB SP busca solução contra instabilidade do e-SAJ
A Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil, por meio de seu vice-presidente, Ricardo Toledo Santos Filho, abriu frente de interlocução junto
à presidência do Tribunal de Justiça paulista para
tentar solucionar a instabilidade do Portal e-SAJ,
que vem causando complicações à advocacia. A
informação foi dada na reunião do Conselho Secional (24/06), após o sistema do TJSP ter apresentado
indisponibilidades em junho. “O sistema estar fora
do ar é prejudicial às advogadas, aos advogados e
aos cidadãos por eles representados. A Ordem tem
atuado diretamente junto ao Tribunal para tentar
solucionar essas intermitências”, disse Toledo.
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O conselheiro Secional, Marcos Antônio Cabello,
está acompanhando a situação há tempos. Para ele,
muitos dos problemas podem estar relacionados
ao processo de implantação de um novo portal
e-SAJ. “Eles estão alterando fluxos e métodos que
influenciam na estabilidade. É preciso deixar claro
que o advogado quer o sistema disponível, não
uma certidão de indisponibilidade, mesmo que os
prazos sejam suspensos”, adverte.
Implantação
O novo portal está sendo implantado gradativamente para que a advocacia paulista, que deman-

da quase um terço do total de processos no país,
tenha tempo de se adequar às alterações. O novo
sistema inicialmente será testado por um número
restrito de advogados e funcionará concomitante
com o atual, até ser estendido para toda a advocacia. Ademais, a OAB São Paulo será consultada
durante a implantação do processo.
Somente após conclusão da fase operacional, que
está sendo realizada por técnicos do TJSP, serão
dados os próximos passos, incluindo agendamento
de reunião de alinhamento junto à Ordem paulista
para definição da estratégia de execução.

Direito Empresarial
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Os aspectos mais relevantes referentes ao Direito
Societário e as startups compuseram o cerne do
Simpósio de Direito Empresarial da OAB SP, realizado
no auditório da sede institucional, em 12 de junho. Da
diluição da participação societária aos modelos para
financiamentos das startups, especialistas participaram
dos painéis com profícuas exposições para um público
cativo, ao longo de um dia inteiro de programação.
Na abertura, o vice-presidente da Ordem paulista, Ricardo de Toledo Santos Filho, apresentou a integração
entre as Subseções e a Secional, com a transmissão de
conteúdo por meio dos núcleos da Escola Superior de
Advocacia (ESA): “Quero registrar essa característica
que é um desafio importante da OAB: deixar como
legado o conhecimento. Os cursos ministrados, as audiências públicas que lotaram esse auditório, diversos
simpósios e seminários, absolutamente repletos, foram
transmitidos ao vivo para todo Estado. Há transmissão
em 43 cidades, onde advogados e advogadas, nas
respectivas Subseções, podem acompanhar presencialmente o teor dos debates nos núcleos da ESA. Da
mesma forma, temos a transmissão on-line pelo canal
do YouTube da OAB SP, alcançando não só o Estado
de São Paulo, mas todo o país”, reiterou.
Na primeira conferência do simpósio, o advogado
e professor Fábio Ulhoa Coelho abordou os critérios gerais e conceitos mais abrangentes do tema,
a começar pelo valor da participação societária.
“Temos uma ideia errada a respeito do valor das
coisas e essa ideia é de que as coisas teriam um
valor em si. O valor que se dá às coisas, o preço pelo
qual as pessoas pagam para ter uma coisa, é sempre
uma relação social. É sempre algo que depende

José Luís da Conceição

O Direito Societário se ajusta às startups

Durante o seminário foram apresentados detalhes sobre mergers & acquisitions, due diligence e arranjos de
contrato social para financiamento das novas empresas

do objetivo das partes. O mesmo bem tem valores
diferentes de acordo com a finalidade pela qual ele
é avaliado”, destacou no início da fala.
Fusões
O seminário teve a apresentação técnica de detalhes
importantes de três procedimentos distintos: mergers & acquisitions (M&A), due diligence e arranjos
de contrato social para financiamento das novas
empresas. Na ocasião, três advogadas especialistas
em M&A dissecaram a jurisprudência, pontos controversos e até desenhos contratuais pouco utilizados
para fusões e aquisições.
“O term sheet (memorando de entendimentos) deve

ter cláusulas sobre condições precedentes, uma delas
determinando que não tenha ocorrido fato material
adverso, na sociedade a ser investida, da data de
assinatura do term sheet até a negociação final dos
documentos”, aconselhou Tatiana Neves Smolentzov,
mestre em Direito Comercial (PUC-SP) e LL.M. na Universidade de Cornell (EUA). Para justificar a precaução
proposta, ela cita como exemplo a possibilidade de,
durante a auditoria para conclusão do negócio, ser
descoberto um passivo tributário volumoso, relacionado a período anterior à assinatura do term sheet.
No mesmo painel, Andreia Casquet, pós-doutora em
Direito Comercial, apontou que as tratativas iniciais
para um possível negócio, anteriores ao memorando
de entendimentos, não têm valor jurídico.

Direito Criminal

Na Faculdade de Direito da USP, garantias na defesa do cidadão
A responsabilidade de conhecer as prerrogativas profissionais e defendê-las é fundamental
para que a advocacia trabalhe em favor da ampla defesa, do contraditório e devido processo
legal, de modo a cumprir o seu dever junto ao
cidadão. Infelizmente, afirmam dirigentes de
Ordem, muitos operadores do universo do Direito, incluindo advogadas e advogados, desconhecem as normas previstas na Lei 8.906/1994
(Estatuto da OAB). Com esse mote ocorreu o
painel “O ideal da inviolabilidade constitucional
da advocacia criminal brasileira e mecanismos
de proteção”, em evento da advocacia criminal,
em 07 de junho, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Com apoio
da Secional e da OAB Nacional, e promovido

pela Abracrim, o encontro aconteceu ao longo
de dois dias (06 e 07/06).
Do painel mencionado, participaram o vice-presidente da OAB SP, Ricardo de Toledo Santos
Filho; o conselheiro federal por São Paulo e
presidente da Comissão Nacional de Defesa
das Prerrogativas e Valorização da Advocacia,
Alexandre Ogusuku; o vice-presidente da OAB
Nacional, Luiz Viana Queiroz; e Luiz Rene Gonçalves do Amaral, conselheiro federal da OAB MS.
“Estou no Sistema OAB há muito tempo. Ainda
me espantam os desvios conceituais e o desconhecimento do conjunto de normas que assegura o exercício livre da profissão – e, portanto, a
inviolabilidade profissional”, disse Ogusuku.

Destacou, ainda, que maior volume de incidências ocorre por falta de urbanidade e por desacato: “O advogado e a advogada mais combativos, firmes em suas convicções, são ameaçados
por agentes públicos com risco de serem
processados criminalmente por desacato”.
Diálogo
No primeiro dia (06/06), o presidente da OAB
São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, participou da abertura. “É preciso percepção, por
parte de autoridades, que sua missão só pode
ser levada adiante com qualidade quando há
diálogo com o cidadão, o que ocorre por meio
do vetor da advocacia”, reiterou o líder da advocacia paulista.
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Escola da Advocacia

Aproveite os cursos
de especialização
Direito Empresarial
Carga: 450 horas
Início: 19/08/2019
Término: maio de 2021, mais
seis meses para elaboração de
monografia de conclusão de
curso.
Horário: das 19h00 às 22h00, às
segundas e quartas-feiras
Valor por semestre: R$ 2.500,00

Direito de Família, das Sucessões e da diversidade
Carga: 450 horas
Início: 19/08/2019
Término: maio de 2021, mais seis
meses para elaboração de monografia de conclusão de curso.
Horário: das 19h00 às 22h00, às
segundas e quartas-feiras
Valor por semestre: R$ 2.500,00

A Escola Superior de Advocacia preparou quatro cursos de especialização
com docência para ensino superior, que ocorrem no segundo semestre.
Com início em meados de agosto, os temas a serem explorados
são: “Direito Empresarial”, “Direito de Família, das Sucessões e da
diversidade”; “Contratos na contemporaneidade” e “Direito Processual
Civil aplicado”. Informações adicionais em www. esaoabsp.edu.br.

Contratos na contemporaneidade
Carga: 450 horas
Início: 20/08/2019
Término: abril de 2021, mais seis
meses para elaboração de monografia de conclusão de curso.
Horário: das 19h00 às 22h00, às
terças e quintas-feiras
Valor por semestre: R$ 2.500,00

Direito Processual Civil
aplicado
Carga: 450 horas
Início: 20/08/2019
Término: abril de 2021, mais seis
meses para elaboração de monografia de conclusão de curso.
Horário: das 19h00 às 22h00, às
terças e quintas-feiras
Valor por semestre: R$ 2.500,00

Pós-graduação a distância
Ferramentas de aprimoramento na
formação de advogadas e advogados
são o foco da nova diretoria da Secional
paulista da Ordem. Uma das iniciativas
é a parceria entre Escola Superior de
Advocacia e Escola Brasileira de Direito
(Ebradi), para cursos de pós-graduação
a distância. Com o mercado de trabalho
bem seletivo, que exige estudos
permanentes, a união dessas escolas
visa atender às necessidades dos
operadores de Direito em seu dia a dia.

W
E
B
A
U
L
A

Mulher e Direito Penal
Aulas: 6
Docente: Eleonora Rangel Nacif
Direito do Trabalho
Aulas: 6
Docente: Jorge Cavalcanti Boucinhas
Recursos cíveis à luz do Código de
Processo Civil
Aulas: 4
Docentes: Marcos Paulo Passoni
Do inquérito ao recurso
Aulas: 6
Docente: Danielli Fontana

Matrícula
Uma foto 3x4 atual; cópia
do diploma ou certificado
de colação de grau de
bacharel e cópia da Carteira
de Identidade de Advogado
(quando for o caso), expedida pela OAB.

CONFIRA OS TEMAS
– Direito Penal e Processo Penal
aplicados
– Advocacia cível
– Advocacia tributária
– Direito Público aplicado
– Direito de Família e Sucessões
– Advocacia trabalhista
– Advocacia empresarial
– Advocacia contratual e responsabilidade civil
– Advocacia consumerista
– Direito Internacional aplicado

Questões atuais e polêmicas do Direito das Sucessões
Aulas: 4
Docente: Christiano Cassettari

Reforma trabalhista. Terceirização e
os contratos temporários
Aulas: 4
Docente: Ivani Contini Bramante

Prática contratual
Aulas: 5
Docente: Alessandra de Azevedo
Domingues

Direito do Consumidor, planos de
saúde, cartão de crédito e direitos do
passageiro
Aulas: 4
Docente: Marli Aparecida Sampaio

Prática em Direito de Família e
os impactos do CPC, Estatuto da
Pessoa com Deficiência e da jurisprudência
Aulas: 5
Docente: Christiano Cassettari

O atual Direito de Família: aspectos
civis e processuais civis
Aulas: 5
Docente: Regina Beatriz Tavares da
Silva

faleconosco@esa.oabsp.org.br
Núcleo Largo da Pólvora – Telefone: (11) 3346-6800 | Núcleo Praça da Sé – Telefone: (11) 3291-8314
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José Luís da Conceição

A virtude está
no meio e não
nos extremos

SÃO PAULO

Caio Augusto
Silva dos Santos

“É preciso sopesar a necessidade de contemplação de
um padrão de proteção à flora, à fauna e à biodiversidade
que não emperre o desenvolvimento indispensável ao
asseguramento de uma vida digna às pessoas”

Enuncia o artigo 225 da Constituição Federal que: “Todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”.
Do quanto acima enunciado, vê-se para logo que a obrigação de preservação do meio ambiente é ampla, geral e irrestrita, ou seja, é compromisso
atribuído pela Constituição Federal não só ao Poder Público, mas igualmente à coletividade em decorrência da assertiva de que esta é a verdadeira destinatária da proteção em estudo.
Ora, não é possível falar-se em vida digna às presentes e futuras gerações
se não houver equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do
meio ambiente, principalmente porque não se pode negar que a qualidade de vida pressupõe minimamente o cuidado com a busca de um
desenvolvimento sustentável.
É que, não obstante o lucro encontre legitimação na lei e mesmo no ordenamento constitucional, jamais se poderá perder de vista que o seu campo
de beneficiados sempre é infinitamente menor do que aquele alcançado
quando da adoção de expedientes protetivos ao meio ambiente.
Na linha do sábio adágio de que a virtude está no meio e não nos extremos, também é preciso sopesar a necessidade de contemplação de um
padrão de proteção à flora, à fauna e à biodiversidade que não emperre o
desenvolvimento indispensável ao asseguramento de uma vida digna às
pessoas.

na medida das suas necessidades – e, portanto, suscetível às pressões e
defesas externas das nações e povos que já não mais têm o que preservar
–, nunca se poderá descurar da premissa de que a soberania é conceito
que há de ser defendido e exercido com robustez para o asseguramento
do direito que cada nação e povo têm de usufruir com inteligência, razoabilidade e equilíbrio dos recursos naturais que lhes pertencem.
Não se tem dúvida de que jamais se poderá trilhar o equivocado caminho
dos erros históricos cometidos por aqueles que relegaram a proteção ao
meio ambiente a plano secundário quando do estabelecimento de políticas sem freios para a busca da impiedosa sanha desenvolvimentista de
acesso ao lucro a todo custo.
Afinal de contas, o que verdadeiramente deve ser defendido em um Estado Democrático de Direito não é o fomento de abismos entre as pessoas
que nele vivem mediante a concentração de renda nas mãos de uns poucos abastados que podem e querem valer-se da exploração desmesurada
do “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”
sem preocupação com a coletividade, mas sim e unicamente a estruturação de um sistema de desenvolvimento ecologicamente equilibrado que
permita a todos, bem aventurados ou não do ponto de vista econômico, o
acesso a uma vida digna.

Por assim ser, somente mediante o fomento de um círculo virtuoso que
permita uma interação adequada entre as pessoas e a Natureza, é que
se permitirá àquelas o acesso a bens que supram seus anseios dentro de
uma razoabilidade coerente sem retirar desta o equilíbrio mantenedor das
regras universais que garantiram até agora a sobrevivência humana.

O momento, portanto, é de colocarmo-nos todos como responsáveis
pela equalização desse quebra-cabeça cuja peça principal nessa quadra
nacional talvez seja vivenciar e cobrar cumprimento aos regramentos
estabelecidos no vigente Código Florestal (Lei nº 12.651/12) da qual
constitucionalidade restou atestada em quase sua inteireza pelo Supremo
Tribunal Federal, não sem antes compreender que a mesma legitimidade
que lhe deu surgimento será pedra de toque para a defesa hercúlea do
evitamento, daqui por diante, de quaisquer retrocessos ambientais que
certamente implicarão na perda de biodiversidade, no comprometimento
dos mananciais, no agravamento do efeito estufa e na desertificação dos
territórios onde vivemos.

Quer-se com isso dizer que, embora seja compreensível a lógica que deu
ensejo ao surgimento do princípio do acesso equitativo aos recursos naturais a fazer-nos reconhecer que tais bens constituem-se em patrimônios da
humanidade com simples regra de prioridade a quem está mais próximo

Muitos anos se passaram entre o Código Florestal pretérito (Lei nº
4.771/65) e o atualmente vigente, a demandar a reflexão de que muito
cuidado há de se ter com as eventuais tentativas de mudanças açodadas
da novel legislação.
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Dê sua opinião sobre a matéria de capa

Capa

Agenda própria para
o meio ambiente
Um tema caro ao Brasil tanto quanto a própria condução política e econômica é o capítulo específico da política ambiental. Há tempos especialistas alertam para a urgência de maior conscientização e engajamento social visando
fortalecer proteção e preservação. O mote é simples: a vida não prospera em
ambiente sem recursos naturais – e o meio vem sendo impactado pelo desenvolvimento, em escala global, há décadas. Se em 1970 o planeta gerava o
suficiente para consumo, em 2016 passamos a demandar quase o dobro – o
equivalente a 1,7 planeta Terra para sobreviver. Em 2019, o Earth Overshoot
Day (dia em que a humanidade terá terminado com o estoque de recursos
naturais para o ano) foi calculado em 29 de julho.

Em 2019, o Earth Overshoot
Day – dia em que a humanidade terá terminado com o
estoque de recursos naturais
para o ano – foi calculado
em 29 de julho

O arcabouço jurídico é suficiente, enfatiza a especialista. Falta a aplicação
da norma. A Constituição Federal de 1988 ampara o direito ao meio ambiente por se tratar de bem de uso comum e essencial à sadia qualidade
de vida e, ao longo das décadas, dispositivos normativos foram elaborados. O país não esteve parado e, apesar dos problemas, tem tradição
ambientalista. Mas o momento é sensível e urge garantir avanços. À parte
de decisões governamentais polêmicas, as quais devem ser monitoradas
para combater retrocessos, é fundamental que instituições como a OAB
foquem na construção de agenda própria. “Um organismo como a Ordem, com tal capilaridade, não pode ficar em postura reativa, a reboque
de pautas apresentadas por governos”, afirma Glaucia. A trajetória da advogada soma cerca de 30 anos e inclui atuação em órgãos públicos, como
ocorreu junto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

As projeções são da organização internacional de pesquisa Global Footprint
Network, com base em diferentes demandas sobre a natureza. “A cada ano o
Earth Overshoot Day chega mais cedo. É como se, a partir dessa data, entrássemos no cheque especial de recursos naturais”, diz Glaucia Savin, presidente
da Comissão do Meio Ambiente da OAB SP. O Brasil tem peso fundamental
no globo. Nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados ocupam quase a
metade da América do Sul e a soma de climas formam biomas que abrigam a
maior diversidade do planeta. É fatia de ao menos 20% do total de espécies
do mundo, o que nos deixa no posto de principal nação entre os 17 países
com maior biodiversidade. Diante do quadro, não há tempo a perder – e
tragédias como a de Brumadinho (MG), que devastou imensa área verde e
somou série de outros prejuízos à vida, não podem se repetir.
José Luís da Conceição

A ideia da Comissão é criar pauta a partir da agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas (ONU). Em 2015, o organismo elaborou 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que formam plano de metas para
clima, pobreza, energia, água, entre outros, em um horizonte inicial de
15 anos. Por ora, a Comissão mira os objetivos 11, 13 e 16, nessa ordem:
“Cidades e Comunidades Sustentáveis”, “Ação contra a Mudança Global do
Clima” e “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”. Entre os tópicos a desenvolver
estão estratégias por acesso a transportes seguros e sustentáveis, habitação adequada, salvaguardar patrimônio natural e cultural, fazer cumprir leis
e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.
No que tange à atuação institucional, e em linha com a ideia da agenda
propositiva, a pós-doutora em Direito pela Universidade Paris I (Pantheón
- Sorbonne), especialista em direito ambiental e internacional do meio
ambiente, Solange Teles da Silva, destaca a união de esforços. “Como
advogada e comprometida com as condições de vida de todas e todos,
imagino que o melhor caminho seria o trabalho conjunto de Comissões
da Ordem a favor da construção dessa agenda positiva”. Ela ministra
aulas na Universidade Presbiteriana Mackenzie e compõe a Comissão da
Secional como secretária-geral, ao lado de especialistas na área. O posto
de vice é de Andre Geraldes.
Glaucia vai propor que a Secional avalie a possibilidade de tornar-se signatária da agenda da ONU. Assim, outras Comissões, inclusive as de Subseções, poderiam traçar iniciativas mirando metas conjuntas. “Os assuntos
são convergentes”, diz. Ela comenta ainda a ideia de desenvolver debate
sobre qualidade do ar junto à Comissão de Direito Urbanístico, liderada
por Lilian Pires, com a participação de outros atores da sociedade civil. O
tema, ligado à mobilidade urbana, envolve reflexão sobre a substituição
da frota de ônibus, por exemplo.

Glaucia Savin
“A cada ano o Earth Overshoot Day chega mais cedo. É como se, a partir
dessa data, entrássemos no cheque especial de recursos naturais”
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Sociedade alerta
Solange Teles destaca, ainda, a urgência em sensibilizar a sociedade civil
para evitar retrocessos. Movimentos do governo como a transferência do
Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para a Pasta da
Agricultura e a redução de ações de fiscalização ambiental, o alto consumo
de agrotóxicos, para citar apenas alguns, foram listados como fatos graves
em carta assinada por 77 especialistas – Solange entre eles. O documento
da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil pede que
instituições como a Ordem, Ministério Público e Congresso Nacional atuem
para a proteção e a preservação diante do que avaliam ser um desmanche
de políticas e programas em prol do ambiente ecologicamente equilibrado.

SÃO PAULO
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ponsável pelo aumento nas emissões dos gases do
efeito estufa e, consequentemente, uma das causas
do segundo.
A Amazônia é considerada imprescindível para combater a crise climática, bem como reverter a escalada
da temperatura ao redor do globo. A perda das
florestas ocasiona a alta das emissões e a tendência é que cresçam proporcionalmente ao nível do
desmatamento. O cenário é determinante para que
o Brasil alcance as metas estipuladas pelo Acordo
de Paris, como manter a variação da temperatura da
Terra em 1,5°C. Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) demonstram que no atual ritmo a
meta será ultrapassada em 2040. O compromisso do
Brasil, firmado neste acordo, é reduzir as emissões
em 37% abaixo dos níveis até 2025. Em 2030, as
taxas devem ser 43% inferiores. Hoje, o país ocupa a
posição de sétimo maior emissor mundial.

Desmatamento e crise climática
avançam lado a lado
A Floresta Amazônica registrou perda de 19 hectares
por hora em maio – atingindo recorde de desmatamento no período em uma década, conforme
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Os dados são referentes à primeira quinzena e
confirmam o crescimento do desmatamento, que
subiu 20% entre agosto de 2018 e abril de 2019, de
acordo com boletim do Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon). Neste intervalo, a
Amazônia perdeu 2.169 km² de floresta. Uma área
equivalente a dois campos de futebol é desmatada a
cada minuto.
O aumento do desmatamento se traduz em preocupação da população brasileira com o quadro que
se apresenta. É o que revela a pesquisa global Earth
Day 2019 da Ipsos, onde a questão ambiental é
considerada a mais importante para cinco em cada

dez brasileiros. São 53% dos entrevistados que externaram o tema como prioritário no Brasil, seguido
por poluição da água (44%), lidar com os resíduos
que produzimos (36%), aquecimento global (29%) e
esgotamento de recursos naturais (23%).
Os números vão na contramão da tendência mundial, que considera o aquecimento global como item
prioritário para 37% dos participantes. O estudo
avalia como o mundo está percebendo as mudanças
no meio ambiente, englobando 19,5 mil entrevistados em 28 países. O desmatamento ocupa a quinta
posição no ranking, alcançando percentual de 24%.
Ainda que desmatamento e aquecimento global
apresentem posições diferentes no mundo em
comparação com o Brasil, os dois pontos estão
diretamente relacionados, visto que o primeiro é res-

A combinação entre desmatamento e mudança
climática pode reconfigurar radicalmente o mapa da
Amazônia em 2050. A descoberta é de pesquisadores do Brasil e da Holanda divulgada em artigo científico publicado na revista Nature Climate Change. Os
dois fatores podem cortar a maior floresta tropical do
mundo ao meio, com uma imensa porção a sudeste
reduzida a fragmentos. Segundo os pesquisadores,
liderados pelo cientista Vitor Gomes da Universidade
Federal do Pará, a pior previsão dos dois aspectos
combinados estima um declínio de 65% na riqueza
de espécies, sendo 22% destas em risco de extinção.
Os números alarmantes resultaram em levante de
estudantes com protestos em 166 países, inspirados
pela sueca de 16 anos e símbolo do ativismo climático, Greta Thunberg, que faz greve toda as sextas-feiras em frente ao parlamento da Suécia, para
cobrar ação efetiva dos governantes no combate
ao aquecimento global. Em apresentação no TED
Talk, Greta enfatiza a responsabilidade dos países
de primeiro mundo na implantação de políticas que
freiem o avanço das emissões, para que as nações
menos desenvolvidas consigam ter a mesma qualidade de vida. A reflexão da jovem estudante revela
a seriedade do tema que afeta o futuro das próximas
gerações: “Nós precisamos de esperança, claro que
sim. Mas uma coisa que precisamos mais do que esperança é de ação. Uma vez que começarmos a agir,
a esperança estará em todos os lugares. Ao invés de
procurar por esperança, procure por ação. E então, e
só então, a esperança virá”, diz.

Mais de 70 Comissões atuam no Estado de São Paulo
Quando o assunto é meio ambiente, a atuação da
Ordem em todo o Estado soma o empenho de ao
menos 72 Comissões sobre a temática, que operam
no âmbito das Subseções. Integrar o diálogo está
nos planos da presidente da Comissão estadual,
Glaucia Savin. “Podemos incentivar encontros regionais, ou até um megaencontro estadual, com o
fim de sensibilizar os dirigentes das Comissões de
Meio Ambiente para organizarmos metas”, sugere.

Para ela, o olhar local é estratégia importante para
enriquecer e fortalecer ações. Afinal, é nos municípios, reforça, que as coisas acontecem marcadas
por suas peculiaridades.
Fora a proposta de somar esforços por meio de
reflexões conjuntas, ela destaca que a questão do
clima é a mais importante entre os objetivos da
agenda da Organização das Nações Unidas (ONU)
escolhidos como agenda. “Não há tema mais

importante porque dele decorrem quase todos os
outros”, diz. Graves consequências causadas pelas
alterações climáticas são vistas em amplo aspecto.
É o caso dos refugiados ambientais e de impactos na produção de alimentos, para citar poucos
exemplos. “Regiões baseadas em determinada
matriz econômica são afetadas com a mudança do
clima, como a própria produção agrícola, a pesca
e o turismo”, diz.
Jornal da advocacia I Junho-2019
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Aproveite para votar (aqui) sobre o tema

Debate

SIM

“O Código
Florestal trouxe
instrumentos
que, se
devidamente
aperfeiçoados,
viabilizarão a
regularização
ambiental no
campo”

Arquivo pessoal

O Código Florestal
Bernardo Felipe Abrão
Advogado, é vice-presidente da
Comissão de Agronegócios e Relações
Agrárias da OAB SP

O Brasil sempre será referência mundial na área ambiental:
temos o maior acervo florestal e de biodiversidade preservado do mundo. Ao mesmo tempo, o agronegócio brasileiro
torna-se cada vez mais relevante e representativo na economia global e se preocupa cada vez mais com a sustentabilidade.

Portanto, não se trata de anistiar desmatadores e liberar proprietários rurais de recuperar áreas de preservação permanente (APP) ou reservas legais (RL) desmatadas ou degradadas, mas sim de dar oportunidade ao produtor para uma
contínua regularização, com a quitação de multas e punições
e o acesso ao crédito rural, por exemplo.

Com esse espírito foi editado, em 25 de maio de 2012, o
novo Código Florestal brasileiro (Lei nº 12.651/2012), tendo
como objetivo o desenvolvimento sustentável (art. 1º).

Há outras mudanças relevantes a serem implementadas na
legislação, visando aperfeiçoar o Código Florestal brasileiro.
Vale citar, dentre outras: (I) a regulamentação dos incentivos
para a conservação ambiental em propriedades privadas (art.
41); (II) a legislação sobre Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA); e (III) as legislações estaduais sobre Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+).

Ao completar sete anos de vigência, o novo Código Florestal
ainda é alvo de intensos debates. Como defende o ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues, a grande qualidade
do novo Código é ser equilibrado, não agradando nem aos
ambientalistas, nem aos produtores.
A despeito de ser um texto equilibrado, o Código Florestal
tem ainda muitas imperfeições. Um ponto de intensa discussão é o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa
de Regularização Ambiental (PRA) introduzidos pelo novo
Código, que, não obstante legitimem a produção agropecuária e criem uma agenda de recomposição de milhões de
hectares, não propiciaram aos produtores tempo hábil para
se adaptarem às novas regras. Mais recentemente, o embate
entre o Parlamento e a Presidência da República culminou
com a edição da Medida Provisória nº 884, de 14 de junho
de 2019, que excluiu do texto do § 3º do art. 29 qualquer
menção a prazo para a inscrição no CAR das propriedades e
posses rurais.
Atualmente, existem mais de 5 milhões de propriedades registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural
(Sicar), o que demonstra que grande parte dos produtores já
se adequaram à legislação.
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Não há como negar que os instrumentos instituídos pelo
Código Florestal, notadamente o CAR e o PRA, são fundamentais para a transição rumo ao agronegócio sustentável.
Não é por outro motivo que, em 28 de fevereiro de 2018, o
Supremo Tribunal Federal encerrou, em definitivo, as dúvidas
a respeito de sua aplicabilidade, declarando a constitucionalidade de alguns dispositivos questionados.
Para a implementação da legislação ambiental e particularmente do Código Florestal, o produtor rural é o seu grande
protagonista. Se não houver ordenamento fundiário, fica
comprometido o potencial de desenvolvimento econômico
da propriedade rural, em função da insegurança jurídica, assim como da correta responsabilização pelo desmatamento
ilegal e falta de regularização ambiental. É por isso que deve
ser aperfeiçoado o Código Florestal e sua regulamentação,
para permitir que o produtor rural possa cumprir as suas disposições, em caráter permanente. Assim, fica garantida a recomposição ambiental, legitima-se a produção agropecuária
e se garante a segurança alimentar de milhões de pessoas.

SÃO PAULO
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NÃO

José Luís da Conceição

precisa ser atualizado?

Em 2012, foi promulgado o Código Florestal em vigor, Lei
Federal nº 12.651/12. Nesse novo texto, as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e as áreas de reserva legal foram
mantidas, conservando 80% de área de preservação para
a Amazônia, 20 % para a Mata Atlântica e incluiu Cerrado,
Pampas e o Pantanal, e em 35% para o bioma para o cerrado amazônico. O novo código criou o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e o Plano de Recuperação Ambiental (PRA),
dispondo sobre a regularização das áreas rurais pelo país
em um sistema que alia a autodeclaração das condições e
limites das propriedades com os dados disponíveis pelo
governo. As eventuais dissonâncias abrem um procedimento para que haja a comprovação das informações alegadas,
podendo propor-se um PRA. A não preservação do percentual de área estabelecida pelo código derivou em duas
possibilidades: para áreas desmatadas até 22/07/2008,
regras de transição com algumas anistias ou, após 2008,
adequação irrestrita ao Código Florestal. Os prazos definidos pela Lei foram: 31/05/2018, para que as instituições
financeiras só concedam crédito agrícola, em qualquer de
suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que
estejam inscritos no CAR; 31/12/2018, para as propriedades rurais estarem registradas no CAR. As propriedades em
inconformidade com a lei devem aderir ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA); cada Estado define o período para que os proprietários assinem o Termo de Compromisso. Tal termo será ratificado após a análise pública do
CAR e da proposta de adequação submetida pelo produtor
rural. Prazo final: até 28/05/2032 para todo produtor rural
estar em conformidade com o Código Florestal.
Foi criado um sistema absolutamente necessário para
conhecimento das áreas de produção (livre escolha do produtor), limites entre propriedades (diminuição de relação
de conflitos fundiários) e áreas a serem preservadas am-

Daniela Campos Libório
Advogada, é professora da PUC-SP
e conselheira Federal pela Secional
paulista de Ordem

bientalmente. A eficiência do modelo disposto conta com
gestão pública interfederativa e aí é que está a questão:
alguns Estados não se organizaram suficientemente para
receberem os dados e informações que deveriam ser produzidas. Assim, proprietários rurais também não fizeram as
declarações de suas áreas ou seus projetos de recuperação
ambiental (PRA). Em 26 de dezembro de 2018, Michel Temer assinou a Medida Provisória 867 adiando o prazo para
que proprietários rurais se adaptassem ao Código Florestal.
Ocorre que a MP recebeu 35 emendas, em geral, suavizando a exigência de restaurar áreas nativas determinada pelo
Código Florestal. A MP foi barrada no Senado Federal.
Todo esse sintético roteiro demonstra que o Código Florestal vigente está atualizado e ajustado para as necessidades
do Brasil contemporâneo, produtor, sustentável e dentro de
um Estado gestor articulado. As resistências que se apresentam são normais dentro de um panorama de mudanças de
comportamento, com criação de novos paradigmas e novas
estruturas de ação e fiscalização. Após as decisões favoráveis diante das ações judiciais que o questionavam, o Código Florestal mantém-se apto e estabilizado para emanar
as ações efetivas de que dispõe. As eventuais necessidades
de novos prazos para cumprimento da lei podem e devem
ser justificadas pelos Estados mediante seus planos de ação,
considerando-se desvio de finalidade a norma produzida
com interesse privado não justificada previamente por
elementos técnicos ou políticos. Associações do setor, como
a Associação Brasileira de Agronegócio (Abag) ou o Observatório do Código Florestal (que reúne 28 associações do
setor), defendem o debate público para qualquer mudança
do código, o que demonstra, por si, a maturidade cívica dos
segmentos envolvidos que devem fazer parte das instâncias
decisórias normativas e políticas da preservação e uso de
nosso maior bem ambiental: nossos biomas.

“O Código
Florestal vigente
está atualizado
e ajustado para
as necessidades
do Brasil
contemporâneo,
produtor
sustentável e
dentro de um
Estado gestor
articulado”
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Arquivo pessoal

Meio ambiente

Entrevista

Adriana Ramos
Especialista em políticas públicas e assessora do Instituto
Socioambiental (ISA) desde 1995, Adriana Ramos atua no
campo das políticas públicas socioambientais há mais de 25
anos. Ao longo deste percurso, trabalhou em importantes
frentes, como quando representou o Fórum Brasileiro de
ONGs no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, de 2008 a
2013, e também integrou a Diretoria Executiva da Associação
Brasileira de ONGs (Abong). Na entrevista, ela traça panorama da atual perspectiva brasileira no que se refere ao meio
ambiente, com especial atenção às políticas públicas, ao
crescimento do desmatamento, e ao impacto da Amazônia
no combate às mudanças climáticas. Nesta seara, o embate
do governo brasileiro com os governos da Alemanha e da
Noruega, financiadoras do Fundo Amazônia e que se opõem
às alterações pretendidas pelo Ministério do Meio Ambiente,
é analisado por ela, que alerta para os riscos embutidos na
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decisão: “O Fundo é hoje a única fonte de apoio a projetos
de municípios, estados e até mesmo do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)”.
Com ampla legislação acerca da temática ambiental, o Brasil
possui papel central na preservação do meio ambiente, principalmente por abrigar a maior floresta tropical do mundo,
que guarda 20% da diversidade da fauna de todo o planeta.
Mas este avanço jurídico abarcado pela Constituição Federal
e pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981)
sofre com as inúmeras alterações na legislação, entre elas, o
Código Florestal de 2012. A flexibilização da legislação e o
afrouxamento nas ações de fiscalização, avalia Adriana, contribuem para o cenário atual. Diante da complexidade dos
desafios, falta vontade para efetivação das políticas públicas
em ações concretas, com impactos reais na proteção ao meio
ambiente, analisa a especialista.

SÃO PAULO

– O desmatamento na Amazônia tem crescido e
alcançado patamares históricos, tendo atingido
nível recorde em maio, conforme o Inpe. Quais
são as causas deste aumento?
– Há uma sensação de impunidade generalizada
que está estimulando essa dinâmica. O afrouxamento nas ações de fiscalização, as expectativas
de flexibilização da legislação, o discurso governamental contra o controle ambiental, tudo isso
contribui para esse cenário.
– Qual é o papel da maior floresta tropical do
mundo e do Brasil no combate à crise climática?
– A Amazônia cumpre um papel de regulador
climático global, e é reconhecida como responsável pela produção das chuvas que caem no
nosso continente, fenômeno chamado de rios
voadores. O Brasil ganhou destaque global como
líder na agenda de mudanças climáticas quando
conseguiu reduzir os desmatamentos significativamente e com isso deu a maior contribuição de
um país na redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Infelizmente, o país está
abandonando essa posição por ter entre seus
ministros, hoje, alguns negacionistas climáticos.
– Possível mudança no Fundo Amazônia tem
causado mal-estar entre os governos do Brasil,
Alemanha e Noruega. Como está hoje, o Fundo
atende aos acordos realizados em prol da diminuição da emissão de carbono? E há chance de
se perder os aportes financeiros internacionais
caso as mudanças sejam levadas a termo?
– O Fundo recebe recursos de acordo com
reduções já realizadas, pois é um mecanismo
de pagamento por resultados. A tendência de
aumento dos desmatamentos tende a reduzir a
capacidade de captação de recursos pelo Fundo.
Ao mesmo tempo, o Fundo é hoje a única fonte
de apoio a projetos de municípios, estados, e até
mesmo do Ibama, que contribuem para redução
dos desmatamentos e a conservação e o uso
sustentável das florestas. O Fundo se espelha
nas experiências bem-sucedidas e suas diretrizes
são definidas em comum acordo entre governo
federal, governos estaduais e representantes da
academia, da indústria, dos povos indígenas,
dos agricultores familiares e das ONGs. O atual
ministro do Meio Ambiente nem reuniu o comitê
que existe e já propôs alterações que vão contra
o que está previsto nos acordos que embasaram
a criação do Fundo. Como o ministro propôs
mudanças que não são aceitáveis de acordo com
os contratos assinados, a sinalização é de que o
governo brasileiro não tem interesse em manter
o Fundo, o que é coerente com a antipolítica ambiental que o Ministério do Meio Ambiente está
fazendo.
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– A ONG Conservação Ambiental divulgou estudo que aponta que o Brasil, ao lado dos Estados
Unidos, lidera ranking das alterações em legislação ambiental. Estas modificações representam
avanço ou retrocesso?
– Desde 1988, o Brasil vem avançando no desenvolvimento de uma legislação ambiental condizente com
a Constituição e com a política nacional do meio ambiente prevista numa lei de 1981. Foram 30 anos de
desenvolvimento dessa legislação, que vem sofrendo
com alterações e flexibilizações há alguns anos, sendo o Código Florestal o maior exemplo disso, alterado em 2012. Hoje, as propostas que estão apoiadas
pelo governo representam grande retrocesso.

“O Brasil ganhou
destaque
global como
líder na agenda
de mudanças
climáticas quando
conseguiu reduzir
os desmatamentos
significativamente
e com isso deu a
maior contribuição
de um país na
redução de emissões
de gases causadores
do efeito estufa.
Infelizmente, o país
está abandonando
essa posição por ter
entre seus ministros,
hoje, alguns
negacionistas
climáticos”

– Existe uma disputa pela Funai no atual governo, bem como pelo poder de demarcar as terras
indígenas – cenário que envolve ainda o Congresso Nacional. Quais são os principais riscos para o
país com o desmonte das políticas indigenistas?
– A Constituição Federal de 1988 consagrou o
direito dos povos indígenas de usufruto exclusivo
de seus territórios tradicionais e cabe ao governo
cumprir o que está estabelecido na Carta Magna. O desmonte das políticas indigenistas coloca
esses povos em situação de vulnerabilidade, bem
como seus territórios, que sofrem com invasões e
exploração ilegal de diversas naturezas.
– De acordo com a ONG britânica Global Witness,
o Brasil foi o país mais letal para ativistas e defensores da terra e do meio ambiente em 2017.
A flexibilização do porte de armas tende a piorar
este cenário?
– Sem dúvida, a flexibilização do porte de armas
tende a agravar essa situação, deixando ainda
mais vulneráveis as lideranças comunitárias.
– Diante do esvaziamento das políticas públicas
para o meio ambiente, o Brasil conseguirá cumprir
as metas do Acordo de Paris?
– Até agora não há nenhuma sinalização do governo sobre quais políticas serão desenvolvidas
ou apoiadas no sentido de garantir o cumprimento das metas do acordo. Ao contrário, a ação do
Ministério do Meio Ambiente no Fundo Amazônia
vai na contramão, uma vez que o Fundo realizou
a maior chamada pública para projetos de restauração florestal, mas a análise dos projetos está
paralisada.
– Qual é o principal entrave no Brasil para o desenvolvimento sustentável?
– A falta de vontade política é historicamente o
grande entrave. Hoje ela é agravada pelo negacionismo climático e pelos interesses da parcela mais
atrasada do agronegócio brasileiro, que ainda
defende o direito de desmatar.
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José Luís da Conceição

Cristovão Bernardo

Subseções - Posses

Ampliação e melhoria de serviços Bebedouro ratifica importância
pautam posse em Bertioga
da boa formação profissional

Força da advocacia no interior é
mote de discursos em Jaboticabal

A Subseção de Bertioga promoveu cerimônia de posse da
diretoria (18/05), com presença maciça de dirigentes de
Ordem. O presidente da OAB local, Fernando de Aguiar,
destacou os eixos da gestão: ampliação e melhoria de serviços prestados à classe, entre eles a oferta de cursos e o
investimento em modernização e aparelhamento da Casa
da Advocacia. O trabalho será conduzido em companhia
de Elisa Andrade, vice-presidente; Carla Riesco, secretária-geral; Martha de Carvalho, secretária adjunta; e Amarílis
de Moura, diretora-tesoureira. Prestigiaram a solenidade, o
presidente Secional, Caio Augusto Silva dos Santos; Aislan
Trigo, secretário-geral; e Margarete Lopes, secretária-geral
adjunta, que também participaram de reunião com líderes
da OAB na região no mesmo dia.

Reeleito para comandar a Subseção de Jaboticabal, André
Luís Bottino de Vasconcellos tomou posse (15/05) em
solenidade conduzida pelo presidente da OAB SP, Caio
Augusto Silva dos Santos. A gestão é composta por João
Martins Neto, vice-presidente; Murilo José de Carvalho,
secretário-geral; Rita de Cássia Ruiz, secretária-geral
adjunta; e Anísio de Paula Mello, diretor-tesoureiro. Na
solenidade, Caio Augusto apontou a importância da classe
em todo o Estado de São Paulo: “Sabemos que a advocacia de qualidade não está restrita ao endereço dos Jardins
e encontra-se em todas as Subseções da OAB SP”. Em fala
emocionada, Vasconcellos revelou que ocupar o cargo era
um sonho acalentado desde o momento em que pegou a
sua carteira profissional.

Em concorrida cerimônia (17/05), o presidente da OAB SP,
Caio Augusto Silva dos Santos, conduziu os trabalhos de
posse na Subseção de Bebedouro, ocasião em que defendeu a valorização da classe, bem como a aplicação do Exame de Ordem como importante instrumento de aferição
profissional. Para ele, é essencial destacar que as faculdades de Direito não formam advogados, mas bacharéis
que precisam demonstrar conhecimento. Leandro Contro,
presidente eleito, ressaltou a responsabilidade assumida
por ele e pelos demais dirigentes: Fernando Corrêa, vice-presidente; Rogério Valverde, secretário-geral; Janaína
Ferreira, secretária adjunta; e Antônio Sena Neto, diretor-tesoureiro. “Nosso ideal é a luta diária pela valorização da
sociedade e defesa das prerrogativas profissionais”, disse.

Porto Feliz busca protagonismo
da Ordem em prol da cidadania

“Assegurar o livre exercício da advocacia é imprescindível para manter conquistas civilizatórias. O advogado,
como dito por Alcântara Machado, ‘é aquele que não
se inclina, senão diante da Lei’. Essa é uma das raízes do
nosso lema pela valorização da advocacia”, defendeu
Caio César Freitas Ribeiro, presidente da Subseção de
Registro, em solenidade de posse (14/05). No mesmo
sentido, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva
dos Santos, foi incisivo: “A advocacia não será subserviente a qualquer governo, mas estará junto daquelas
autoridades que defendam as bandeiras da democracia”. A diretoria é completada por Carlos Romano
Júnior, vice-presidente; Daniela Fernandes Bitencourt,
secretária-geral; Renata Barbosa Koyama, secretária
adjunta; e Alessandro Coimbra, diretor-tesoureiro.
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O fortalecimento da advocacia em nome da defesa da
cidadania conduziu cerimônia de posse na Subseção
de Mogi Mirim (10/05), quando Sandro Natividade,
reeleito, assumiu a presidência ao lado de Elisete
Rosolen, vice-presidente; Eduardo Moreira, secretário-geral; Rosana Moraes, secretária-geral adjunta;
e Luciana Zenari, diretora-tesoureira. Diretrizes e
iniciativas da gestão Secional, tal qual a pluralidade
na estrutura institucional como estratégia para vencer
desafios, foram reiteradas nos discursos. Caio Augusto
Silva dos Santos, presidente da OAB SP, enfatizou que
a OAB SP não será subserviente a quaisquer governos
de plantão. “Estamos a serviço de todos os poderes
constituídos para que possamos empunhar, juntos, as
bandeiras de Estado para servir a cidadania”.

Cristovão Bernardo

José Luís da Conceição

José Luís da Conceição

Registro acentua ações da Ordem Mogi Mirim adota pluralidade
nas conquistas civilizatórias
institucional como estratégia

Claudia Telles de Camargo, reeleita na Subseção de
Porto Feliz, foi empossada em sessão solene (09/05).
A dirigente agradeceu aos membros da sua diretoria
por aceitarem o desafio de trabalharem em prol da Ordem. “Devemos relembrar o protagonismo da OAB ao
longo da nossa história, sempre ao lado da sociedade.
Além de representar a advocacia, é defensora da ordem jurídica”, disse. Ao seu lado estão Flávia Nobrega
Araujo, vice-presidente; Julio Yamamoto, secretário-geral; Marcelo Leite dos Santos, secretário adjunto; e
Jorge Corrêa, diretor-tesoureiro. Na ocasião, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, fez
menção especial ao trabalho desenvolvido no âmbito
das Subseções: “É neste ambiente onde os problemas
surgem que as soluções precisam ser construídas”.

SÃO PAULO

Em concorrida cerimônia de posse (03/05), a diretoria da
OAB de Sertãozinho recebeu a advocacia local e da região, além de representantes de mais de vinte Subseções,
da capital e do interior, demonstrando a união e o fortalecimento da classe, conforme tem destacado o presidente
da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, nos
eventos da entidade. Acompanhado pelo vice-presidente,
Ricardo Toledo Santos Filho; pela diretora-tesoureira,
Raquel Preto; pelos conselheiros Secionais e diretores da
CAASP, o líder da advocacia paulista conduziu aos cargos:
Ivan Rafael Bueno, presidente; João Anselmo Alves de
Oliveira, vice-presidente; Sílvia Aparecida Pereira, secretária-geral; Wagner Liporini, secretário-geral adjunto; e
Raquel Bunholi, diretora-tesoureira.
Cristovão Bernardo

A diretoria da Subseção de Tatuí foi agraciada pela
classe e autoridades em solenidade de posse (09/05).
O presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos,
conduziu os dirigentes aos respectivos cargos e enalteceu o empenho dos advogados na manutenção das
leis e do Estado Democrático de Direito. “Não há direito
mais importante do que defender os direitos do cidadão
e essa materialização se dá pelas mãos da advocacia”,
disse. A presidente Roseli Aparecida Soares agradeceu a confiança dos colegas e traçou um panorama de
gestão em que terá a seu lado Ricardo Fernando Ribeiro,
vice-presidente; Ramon de Andrade, secretário-geral;
Rosangela Aparecida Xisto Soares, secretária adjunta; e
Marlene Maria Garcia, diretora-tesoureira.
José Luís da Conceição

Homenagens e demonstrações de apoio à advocacia marcaram solenidade de posse (09/05) da Subseção de Tietê,
presidida por Paulo de Souza Alves Filho. A cerimônia foi
acompanhada pelo presidente da OAB SP, Caio Augusto
Silva dos Santos, que defendeu a qualidade do trabalho
desenvolvido pelas advogadas e advogados, ponderando que bons profissionais são encontrados em todas as
localidades do Estado: “Temos 239 Subseções em São
Paulo e a advocacia de qualidade não está restrita a um
único endereço”, enfatizou. A diretoria local conta ainda
com Viviane Iusif Alves, vice-presidente; Ewerton José
Deliberali, secretário-geral; Agmar Adriana Soares Ramos,
secretária-geral adjunta; e Antonio Carlos Vicentin Foltran,
diretor-tesoureiro.
José Luís da Conceição

José Luís da Conceição

OAB de Tatuí reforça importância Sertãozinho realça o
da defesa do cidadão
fortalecimento da classe
Cristovão Bernardo

Cristovão Bernardo

Em Tietê, destaque para a força
de trabalho em todo o Estado
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Santa Cruz do Rio Pardo pede
respeito à advocacia

Cândido Mota notabiliza maior
participação das Subseções

Nova Odessa exige presença da
advocacia nos espaços de Justiça

A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo foi tomada
(02/05) por representantes do sistema da Justiça para a
cerimônia de posse da diretoria da Subseção local, liderada por Daniel Piccinin Pegorer. Com discursos voltados à
importância do bom relacionamento entre advocacia e Judiciário, Pegorer, Sara Cristina César, vice-presidente; Ana
Pimentel Trevizan, secretária-geral; Dayanna Campanatti
Pinheiro, secretária adjunta; e Anderson Gregório de Souza,
diretor-tesoureiro, foram conduzidos aos cargos pelo presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos. Entre as
falas, o dirigente eleito aproveitou para dar pequeno relato
da Subseção e prometeu defender a Constituição e promover a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos
advogados, missões delegadas à OAB.

A posse da diretoria da Subseção de Cândido Mota (02/05),
distante 440 quilômetros da capital paulista, teve os discursos pautados pela aproximação da Secional com as 239
Subseções do Estado. Outros pontos foram o fortalecimento da classe e o reconhecimento do trabalho desenvolvido
pelas advogadas e advogados. A OAB local é presidida por
Antônio Valmir Sachetti que tem ao seu lado Maria Lígia
Pipolo Chagas, vice-presidente; Erika de Almeida Caron,
secretária-geral; Carlos Ocimar Zonfrilli Filho, secretário-geral adjunto; e Luiz Henrique Baratelli Franciscatte, diretor-tesoureiro. Na solenidade, Caio Augusto Silva dos Santos,
presidente da OAB SP, acentuou a relevância da advocacia
de qualidade estar presente em todos os municípios, sem
distinção entre interior, capital ou litoral.

Decisões tomadas em conjunto entre Subseções e Secional foram ressaltadas na posse de Nova Odessa (30/04).
O presidente Alessandre Pimentel lembrou que o cidadão
é a maior autoridade de todas e que a OAB do município
atende cerca de 50 famílias, por dia, pelo Convênio de Assistência Judiciária. O líder da advocacia no Estado, Caio
Augusto Silva dos Santos, acompanhado do secretário-geral, Aislan Trigo, reiterou a indispensabilidade da advocacia em todos os espaços de Justiça: “Quando o Poder
Público diz que não é obrigatória a presença da advocacia,
está criando uma cidadania de segunda classe”. Também
foram empossados: Osmar de Carvalho, vice-presidente;
Ivonete Antunes, secretária-geral; Carlos da Cruz, secretário adjunto; e Luiz Henrique Teixeira, diretor-tesoureiro.
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Cristovão Bernardo

Subseções - Posses

Araras defende importância
do Exame de Ordem

Campinas enfatiza união e
mobilização da classe

Igualdade de direitos é
defendida na Subseção da Lapa

A Casa da Advocacia da OAB de Araras recebeu representantes da classe e autoridades locais para posse de sua diretoria (30/04). O presidente eleito, Marcos Vinicius Vieira,
alertou para a importância de manutenção do Exame de
Ordem: “Instrumento que ajuda a habilitar o advogado na
defesa do cidadão”. O vice-presidente da Secional paulista
da Ordem, Ricardo de Toledo Santos Filho, e o conselheiro
Luís Augusto Braga Ramos marcaram presença na solenidade. Ao lado de Vieira, ajudam a comandar a OAB: Abílio
Stival, vice-presidente; Fernando Bueno, secretário-geral;
Debora Malaman, secretária-geral adjunta; e Mauricio
Marangoni, diretor-tesoureiro. Na ocasião, a diretora da
CAASP, Raquel Tamassia Marques, discorreu sobre atividades e benefícios do braço assistencial da OAB SP.

A ampla área de entrada da Casa da Advocacia e Cidadania de Campinas ficou lotada para a posse da diretoria
(25/04). Entre os discursos, a maior parte destacou a
capacidade de Daniel Blikstein – reeleito para o 3º mandato – de unir e mobilizar a advocacia em uma Subseção de
números superlativos: são mais de 11 mil inscritos. “Dedicamos essa posse a advogadas e advogados, para quem
vamos nos empenhar durante toda a gestão”, afirmou. A
equipe liderada por ele é formada por Luciana Gonçalves
de Freitas, vice-presidente; Paulo Cesar Braga, secretário-geral; Cláudio Vieira, secretário adjunto; e Ivan Castrese,
diretor-tesoureiro. “Atuamos na defesa da Constituição, da
cidadania e da advocacia; isso nos faz grandes”, conclamou Caio Augusto Silva dos Santos, presidente Secional.

A defesa de pilares fundamentais para o Estado Democrático de Direito, como o fortalecimento da advocacia e da
própria instituição, além da liberdade de imprensa e de
igualdade de direitos foram reiterados na posse da Subseção da Lapa (23/04) com presença do presidente Secional,
Caio Augusto Silva dos Santos, e dos diretores Aislan Trigo,
secretário-geral; Margarete Lopes, secretária adjunta; e
Raquel Preto, diretora-tesoureira. Caio Augusto destacou o
empenho da OAB SP em lutar pela presença da classe nos
espaços de administração da Justiça. “As regras constitucionais existem para se respeitar”, enfatizou. Assumiram: Luís
Rogerio Barros, presidente; Manoel Gonzales, vice-presidente; Wagner Dias, secretário-geral; Adriana Carla Silva,
secretária adjunta; e Elisabete Toninato, diretora-tesoureira.

José Luís da Conceição

José Luís da Conceição

Compromissos assumidos pela OAB SP na defesa do cidadão, dos direitos humanos e das prerrogativas profissionais foram exaltados nos discursos de posse (18/04) da
Subseção de Monte Alto. Presidida por Marcelo Zocchio
de Brito, a diretoria é formada por Karen Pinhatti, vice-presidente; Raphaela Rossi Martins, secretária-geral; Jean
Ricardo Galante Longuin, secretário adjunto; e Thiago
Fanbtoni Vertuan, diretor-tesoureiro. Ao conduzir os
trabalhos, no Espaço CREA-SP do município, o presidente
Secional, Caio Augusto Silva dos Santos, advertiu aos presentes acerca de suas responsabilidades enquanto porta-vozes da sociedade. Ao falar da defesa das prerrogativas
profissionais, Zocchio de Brito acentuou a relevância de
ter magistrados que respeitam os operadores do Direito.
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São Joaquim da Barra evidencia a
defesa dos direitos dos cidadãos
Cristovão Bernardo

Monte Alto foca preservação das Itanhaém exalta a força
prerrogativas profissionais
da advocacia paulista

A celebração da força da advocacia deu tom aos discursos na solenidade de posse (15/04) da diretoria da
Subseção de Itanhaém, liderada por Bhauer Bertrand
de Abreu. Empossado pelo presidente da OAB SP, Caio
Augusto Silva dos Santos, Abreu agradeceu a oportunidade concedida pela advocacia e a confiança dos colegas, bem como o comprometimento da sua diretoria,
composta por: Merenciano Oliveira Santos Júnior, vice-presidente, Thiago Augusto Seabra Marques, secretário-geral, Rafael Caniato Batalha, secretário-geral adjunto, e
Carolina Guasti Gomes Bartié, diretora-tesoureira. “Nós,
advogados e advogadas, temos coragem e exigimos voz
e vez no respeito às prerrogativas, sem qualquer submissão”, disse o dirigente.

A responsabilidade dos advogados na defesa do cidadão,
por intermédio da Assistência Judiciária, e o respeito a ser
dado às prerrogativas profissionais no exercício da função
foram temas levados por Caio Augusto Silva dos Santos,
presidente da OAB SP, na posse da diretoria de São Joaquim da Barra (12/04). “É pelas mãos desses abnegados
advogados e advogadas que o cidadão encontra a defesa
de seus direitos”, enfatizou. Em sua fala, o presidente reeleito, Rene Araújo dos Santos, relatou algumas conquistas
da gestão anterior, como a nova Casa da Advocacia mais
bem equipada. Ao seu lado estão: Fabiana Moreira Paim,
vice-presidente; César Walter Rodrigues, secretário-geral;
Ronywerton Alves Pereira, secretário adjunto; e Camila
Fernanda da Silva Souza, diretora-tesoureira.

De outra parte, o corpo diretivo da OAB não está alheio às intempéries socioeconômicas do país e compreende as dificuldades que muitos colegas encontram na
hora de destinar parte de seus recursos à entidade. A inadimplência é um problema a ser vencido por todos, juntos. Com a colaboração das Caixas de Assistência,
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil elabora um projeto de
“anuidade zero”. O modelo, em suma, deverá adotar uma sistemática de bonificação mediante aquisição de bens e serviços junto a empresas parceiras, a qual
será revertida à entidade como compensação da anuidade.
A opção da “anuidade zero” está sendo cuidadosamente desenhada, e será apresentada em detalhes à advocacia logo que finalizada.
Em paralelo, os colegas têm nas Caixas de Assistência claras formas de compensar financeiramente o valor da anuidade. Trata-se de retorno concreto daquilo
que todos pagamos à nossa entidade maior. O colega que faz uso de medicamentos continuados, por exemplo, e os compra nas farmácias da CAASP, notará
que a somatória dos descontos ganhos, os quais lhes são informados na hora
da compra, pode ser bem superior ao valor da anuidade. O mesmo vale para as
aquisições feitas nas livrarias da Caixa.
A economia propiciada pela CAASP espraia-se por vários campos. Vejamos um
exemplo recente: advogados e advogadas que participaram da Campanha de
Vacinação contra Gripe gastaram, cada um, R$ 58, 00 para se imunizar. Caso o
fizessem em uma clínica particular, não desembolsariam menos que R$ 100,00.
Saliente-se que aqueles com mais de 65 anos vacinaram-se gratuitamente. Ao
longo do ano outras atividades de saúde preventiva serão realizadas, todas parcial ou totalmente subsidiadas pela entidade.

PRESIDENTE DA CAASP

A despeito da voluntariedade dos seus dirigentes, que não recebem honorários,
o sistema OAB sustenta-se exclusivamente com a anuidade paga pelos advogados e pelas advogadas, sem a qual restaria paralisada. A contribuição financeira à
entidade de classe é, portanto, compromisso inalienável àqueles que exercem a
advocacia e contam com o manto protetor da Ordem.
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Luís Ricardo Davanzo

Uma categoria profissional não terá voz se não contar com o conjunto massivo
de seus membros no seio de sua entidade de classe. A representação legítima,
personificada nos dirigentes eleitos, tanto mais contundente será em suas ações
quanto mais unidos e engajados estiverem seus representados. O zelo pela ética
profissional, o empenho pela melhoria das condições de trabalho e a promoção
da cidadania, que só se assegura mediante uma aplicação célere e imparcial da
Justiça, compõem o múnus da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual compartilham Secionais e Caixas de Assistência. Para que essa tarefa, auferida pela advocacia, seja exitosa, cada membro desse espectro profissional precisa mostrar-se
disposto a fazer sua parte.

SÃO PAULO

Ricardo Bastos/CAASP

Espaço CAASP

Palavra do presidente

O desafio da
anuidade zero
“O projeto está sendo
cuidadosamente desenhado e
será apresentado em detalhes à
advocacia logo que finalizado”

Também nos consultórios odontológicos da Caixa de Assistência o ganho financeiro é significativo, já que os valores praticados ficam bem abaixo do que se
cobra nas boas clínicas particulares de odontologia. Já na Campanha de Saúde
Bucal, quando se realizam procedimentos profiláticos, a participação é gratuita.
Por intermédio do Clube de Serviços da CAASP, a advocacia pode obter vantagens financeiras ainda mais significativas. O órgão reúne desde agências de
viagem até concessionárias de veículos, passando por universidades, escolas
de idiomas, lojas físicas e virtuais dos mais diversos segmentos, totalizando mais
de três mil empresas parceiras. No começo deste ano, uma concessionária de
veículos integrante do Clube concedeu bônus de até R$ 5.000,00 na compra de
um carro para o cliente que apresentasse a Carteira da OAB no fechamento do
negócio. Quantas anuidades cabem nesse valor?
A natureza da entidade de classe obriga-a a lutar pela dignidade do exercício
profissional dos seus filiados. No caso do sistema OAB, por intermédio das Caixas
de Assistência, sua face mais humana, a instituição-mãe extrapola esse papel, não
apenas propiciando saúde e bem-estar ao seu público, mas, como vimos, possibilitando também retornos concretos da sua contribuição financeira.
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Sistema “Retira na
Loja” já funciona em
quatro endereços
Depois de Tatuapé e Penha, mais duas sedes regionais da
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo oferecem o serviço “Retira na Loja”, que integra o sistema de
compra-entrega da CAASP Shop (www.caaspshop.com):
Pinheiros e Santo Amaro. Trata-se de uma opção para
advogados e advogadas que adquirem produtos na loja
virtual, mas preferem buscá-los pessoalmente, eliminando
os gastos adicionais de frete.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Atendimento interrompido
durante os jogos da
Seleção Brasileira

Todas as unidades da Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo ficaram fechadas durante os jogos da Seleção Brasileira na
Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019.
A medida, que liberou os funcionários para
assistirem às partidas da competição internacional, caracteriza o olhar da atual gestão
sobre a igualdade de gênero e valoriza a
prática esportiva pelas mulheres.
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A CAASP Shop disponibiliza seus produtos mediante
visualização fácil, principalmente depois que o site passou
a privilegiar a leitura em tablets e smartphones. Além do visual responsivo, os nomes dos itens procurados surgem na
tela logo no início da digitação, de modo a que o internauta
economize tempo. O checkout é simples: o usuário finaliza
sua compra mediante procedimentos em uma única tela.
Todas as compras na loja virtual da Caixa de Assistência
podem ser pagas por meio de cartão de crédito em até
cinco parcelas. Outra opção é a impressão de boleto
bancário – nesse caso, a mercadoria é enviada no ato da
compensação.

Endereços
Tatuapé
Rua São Jorge, 132
Penha
Rua Rodovalho Júnior, 234
Pinheiros
Rua Jericó, 291
Santo Amaro
Rua Alexandre Dumas, 227

Rede médica

Com 38 novos
referenciados,
Caixa amplia atuação
em 19 cidades

José Luís da Conceição

Futebol Feminino

Antônio Ricardo Miranda Júnior
“Esse sistema é mais rápido do que
esperar a entrega do produto em casa
ou no escritório”

escolher por buscar em uma das quatro sedes regionais
os seus produtos, basta o usuário acionar o botão “Retira
na Loja” que aparece numa das etapas de realização da
compra on-line.

“Para muita gente, esse sistema é mais rápido do que esperar a entrega do produto em casa ou no escritório, tanto que
vem sendo adotado como opção pelas maiores redes de
varejo virtual do país”, afirma o secretário-geral da CAASP,
Antônio Ricardo Miranda Júnior, responsável pela área.
O serviço “Retira na Loja” está sendo implantado paulatinamente e em caráter experimental, podendo ser consolidado se a demanda da advocacia assim justificar. Para

Ricardo Bastos/CAASP

CAASP Shop

Dezenove municípios (16 do Interior, dois da
Grande São Paulo e a Capital) ganharam serviços
médicos referenciados pela CAASP. No total, são
38 novas unidades em que advogados e advogadas podem realizar consultas e exames por preços bem menores que os cobrados no sistema
particular tradicional.
Os municípios são os seguintes: Araçatuba, Apiaí,
Bauru, Bebedouro, Bragança Paulista, Cotia,
Cruzeiro, Descalvado, Guarulhos, Indaiatuba,
Lorena, Mogi Mirim, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto,
Penápolis, Presidente Prudente, Santa Cruz das
Palmeiras, São Sebastião e São Paulo.
Há consultórios médicos, clínicas e laboratórios

Aline Silva Fávero
“A expansão da rede
médica referenciada em
todo o Estado é uma
das prioridades desta
gestão”

de várias especialidades, além de hospitais.
Todos os estabelecimentos dispensam a retirada prévia de guia de atendimento, bastando
ao advogado apresentar a Carteira da OAB no
local.
“A expansão da rede médica referenciada em
todo o Estado é uma das prioridades desta gestão. Trata-se de uma importante alternativa de
atendimento médico e laboratorial aos colegas
que não possuem plano de saúde”, salienta a
vice-presidente da CAASP, Aline Silva Fávero.
A relação completa dos estabelecimentos
referenciados pela Caixa de Assistência está em
www.caasp.org.br.

Conferência

Exames de saúde,
vacinação e outros
serviços para
a advocacia

Advogados, advogadas, estagiários e estagiárias de Direito que participaram da 2ª Conferência Regional da Advocacia, realizada em Atibaia em 14
de junho, tiveram oportunidade de realizar exame oftalmológico, testes
rápidos de glicemia, colesterol, hepatite C e pressão arterial, além de
massagem expressa antiestresse, oferecidos gratuitamente pela CAASP. A
Caixa de Assistência também levou ao evento a Campanha de Vacinação
contra Gripe, cujo preço para a advocacia neste ano foi menor que no
ano passado – R$ 58,00, contra R$ 65,00 em 2018. Empresas parceiras do
Clube de Serviços participaram instalando estantes com amostras de seus
produtos, os quais são oferecidos à advocacia em condições especiais.
Em discurso para o público que lotou o auditório do Eldorado Atibaia Eco
Resort, o presidente da CAASP, Luís Ricardo Davanzo, descreveu os serviços que a entidade presta em todo o Estado de São Paulo, entre os quais
as campanhas de saúde preventiva como a de Vacinação contra Gripe,
recém-encerrada, e a de Saúde Bucal, ora em curso. “Em breve anunciaremos novas ações preventivas para o segundo semestre”, antecipou.
Davanzo ressaltou a finalidade prioritária da Caixa de Assistência – o socorro aos advogados e às advogadas em situação de carência: “Não seria
justo deixar esquecidos os colegas que passam por necessidade”.
Ao falar sobre as farmácias e livrarias próprias da entidade, onde os pre-
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ços são menores que os praticados nos varejos farmacêutico e livreiro em
geral, o presidente explicou que a advocacia, ao comprar medicamentos
e livros nas lojas da Caixa, “compensa financeiramente o gasto com a
anuidade paga à Ordem”.
Davanzo destacou o empenho da CAASP nesta gestão em prol da saúde
mental de advogados e advogadas, em face do estresse que caracteriza
a profissão e suas consequências patológicas, como a depressão e, em
casos extremos, mas não raros, o suicídio. “Temos de cuidar da saúde
mental da advocacia, e o faremos de várias formas. O esporte tem um
papel fundamental nesse campo”, destacou, citando as diversas modalidades desportivas promovidas pela Caixa, como futebol, vôlei, tênis, xadrez,
surfe, futevôlei – esta, uma novidade da atual gestão – e outros.
Ao lado do presidente Luís Ricardo Davanzo estiveram a vice-presidente
da CAASP, Aline Fávero; o secretário-geral, Antônio Ricardo Miranda
Júnior; a secretária-geral adjunta, Paula Fernandes, e os diretores Andréa
Regina Gomes e Leandro Nava.
Coordenada pelo secretário-geral da OAB SP, Aislan de Queiroga Trigo, a
conferência reuniu profissionais do Direito de Águas de Lindoia, Amparo,
Atibaia, Bragança Paulista, Itapira, Mairiporã, Piracaia, Serra Negra e Socorro, cujos dirigentes das respectivas Subseções foram homenageados.

Pirataria

Alerta para uso indevido do nome da CAASP
A Caixa de Assistência alerta a advocacia para
uma conduta ilícita e imoral que vem se repetindo por parte de corretores terceirizados,
objetivando o oferecimento de planos de
saúde pela internet com a utilização indevida
do nome da CAASP.
Esse tipo de pirataria caracteriza-se pela proliferação de sites que adotam a logomarca e
o nome da entidade assistencial para induzir

a erro os internautas, vendendo seguros e planos de saúde estipulados por terceiros. Muitas
vezes, são oferecidos convênios de operadoras
que nem sequer integram o rol de parceiros da
Caixa de Assistência.
O endereço correto do site é www.caasp.org.br –
não existe outro. A entidade já notificou o Procon
e a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) sobre as ocorrências, e tomará medidas

judiciais caso seja necessário.
A diretora Raquel Tamassia, responsável pelo
Departamento Jurídico da entidade, alerta
que há sites que até remetem aos Espaços
CAASP das Subseções do Interior e do Litoral
e utilizam ilegalmente o logotipo da entidade, sendo que os responsáveis pelas páginas já foram identificados e serão também
acionados.
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Em Santos
Cristovão Bernardo

Advocacia
comemora a
volta do Circuito
de Surfe
Esporte é saúde, tanto mais junto à natureza. Essa percepção motivou a
CAASP a retomar o Circuito de Surfe da Advocacia, cuja primeira etapa
aconteceu em Santos, na praia do Quebra Mar, em 15 de junho. Mais de 30
advogados participaram do evento, ao qual compareceram amigos e familiares dos atletas.
“Saúde é o fator preponderante para mim, e o surfe acaba sendo uma válvula
de escape, um estilo de vida”, disse Maurício Duarte, de Santos, campeão da
categoria Shortboard. Aos 40 anos – 15 de advocacia e 30 de surfe –, desde as
primeiras edições é participante do Circuito da Advocacia. Para o campeão da
Longboard, Daniks Fischer, de São Vicente, a prova foi “show de bola”. Fischer
tem 46 anos e foi surfista profissional. Adler Chiquezi, de Santos, 47 anos, venceu a Stand Up e contou que aderiu à modalidade com remo em 2012. “Moro
em frente à praia e de três a quatro vezes por semana estou no mar”, disse.
Merece registro a única participação feminina na Etapa Santos do Circuito de
Surfe: a advogada Juliana Fonseca, que competiu na modalidade Stand Up.
A Etapa Santos do Circuito de Surfe foi organizada pela Caixa de Assistência com apoio da Federação Paulista de Surfe, da Associação Santos de

Surfe, da Secretaria Municipal de Esportes de Santos e da Subseção de
Santos da OAB SP.
Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada modalidade receberam seus troféus das mãos da vice-presidente da CAASP, Aline Fávero, e da
secretária-geral adjunta da OAB SP, Margarete Lopes.
Responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência,
o diretor Roberto Araújo não pôde comparecer por estar se recuperando de
uma cirurgia no joelho, mas enviou o seguinte recado aos desportistas: “A
advocacia tem entendido que o esporte proporciona saúde e agrega, fortalecendo o convívio entre os colegas. Cada vez mais dirigentes de Subseções
têm nos procurado demonstrando interesse em promover o esporte – na
medida do possível, procuramos atender a todos”.
Prestigiaram a competição os presidentes das Subseções da OAB SP de São
Vicente, Eduardo Kliman, e de Taubaté, Marly Santos, bem como os conselheiros Secionais Ana Paula Mascaro Izzi e Eugênio Malavasi – este último,
surfista que participa da competição desde a primeira edição.

Tênis

Advogados, advogadas, estagiários e estagiárias de Direito de vários estados participaram do 3º Aberto Nacional de Tênis
OAB/CAASP/CONCAD, evento esportivo
que aconteceu nas quadras do Costão do
Santinho Resort, em Florianópolis (SC), de
20 a 23 de junho. Os participantes duelaram em sete categorias: “Até 39 anos”, “40
a 49 anos”, “50 a 59 anos”, “Acima de 60
anos”, “Feminino” e “Duplas”, que possui
categorias “A” e “B” de modo a reunir
atletas de qualidade técnica semelhante na
mesma categoria.
Estes foram os campeões: Arion Fábio
Steffen, da cidade de Itaiópolis, em Santa
Catarina, faturou o título entre os advogados
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de “Até 39 anos”. O vencedor da categoria
“40 a 49 anos” foi o catarinense Guilherme
Bertaso de Carvalho. Nicolao Constantino
Filho, de São Caetano do Sul, em São Paulo,
foi o campeão entre os atletas com idade de
“50 a 59 anos”. Entre os advogados “Acima
de 60 anos”, Paulo Edson Marques, da cidade de Tatuí, em São Paulo, ficou com título.
No feminino, a campeã foi Marina Silva Paiva, de Florianópolis. Nas duplas, pela “categoria A”, conquistaram o primeiro lugar
Arion Fábio Steffen e Christiano de Oliveira
Massoni, da cidade de Catanduva, em São
Paulo. Já na “categoria B”, o paulistano Ruben Fucs e a florianopolitana Marina Silva
Paiva ficaram com o troféu.

Divulgação

Advogados e advogadas do país duelam nas quadras de Florianópolis

Colônia de Férias

Pesca no Recanto
Rio Paraná
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Divulgação

SÃO PAULO

O 12º Campeonato Estadual de Pesca Esportiva, promovido pela OAB SP e pela CAASP nos
dias 21 e 22 de junho, na Colônia de Férias dos
Advogados – Recanto Rio Paraná, premiou os
campeões Hussein e Danilo, de Sertãozinho. A
disputa contou com a presença do presidente
Secional, Caio Augusto Silva dos Santos; da vice-presidente da CAASP, Aline Fávero; do secretário-geral da Ordem, Aislan de Queiroga Trigo;
da secretária-geral adjunta, Margarete Lopes; do
presidente da Colônia, Marlon Livramento, e de
outras lideranças da advocacia.

Clube de Serviços

Opções para apreciadores de um bom vinho
No Brasil, há algumas décadas, o vinho,
bebida milenar, vem ganhando destaque e
tem sido incorporada também como parte
das refeições. Por meio do Clube de Serviços,
área de responsabilidade do diretor Leandro
Nava, a CAASP oferece à advocacia de todo
o Estado a possibilidade de consumir as melhores cepas, safras e marcas desse bem cultural. As opções são diversas, de e-commerce
a lojas físicas.
Na WineCloud, por exemplo, a advocacia
tem desconto de 15% sobre o valor total da
compra no site da empresa, que nasceu em

Clube de Serviços
Atividade

Empresa

Atividade

Empresa

Academia de ginástica e assessoria esportiva F12 Assessoria Lorenzo
Automotivo e serviços
Araras Automotivas
Posto Shell Capivari
Barbearias
Barbearia do Cido
Moda feminina / masculina
Mangalô Store
Gi Polli Calçados
Moda infantil e acessórios
Theodora Kids
Logística especializada
Envie Express
Papelarias / Suprimentos
A4 Papelaria
Óticas
Óptica Veneza

Também credenciada no Clube de Serviços
está a loja virtual BonViVin, em que a advocacia tem desconto de 15% nas compras
acima de R$ 200,00 e de 5% nas compras
até R$ 200,00. Já para quem não dispensa
um bom vinho italiano, o Clube de Serviços
mantém parceria com a Italiamais, cujo des-

conto é de 20%, e em compras a partir de
R$ 300,00 a entrega é grátis. Quem preferir
pode fazer a compra na loja física, em São
Paulo (Rua João Lourenço, 683, bairro Vila
Nova Conceição).
Para comprar produtos no âmbito dessas
parcerias, basta acessar o site da CAASP
(www.caasp.org.br), localizar na aba do Clube de Serviços entre os parceiros a logomarca do e-commerce desejado e fazer login
para ter acesso ao site de compras e cupom
promocional. Os descontos não são cumulativos com outras promoções vigentes.

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

Automotivo e serviços
Werkstatt Centro de Automotivo
Comércio de bebidas e alimentos importados Bonvivin Vinhos
WineCloud
Cursos, treinamento e des. profissional
SuperGeeks
Farmácia de manipulação
Bio Equilíbrio
Moda feminina / masculina
Elite Store
Innovare Couro
Ternos Decinel
Móveis, decoração e utilidades domésticas
JC Planejados

Interior e outros estados

2018 com a proposta de trazer bons vinhos a
preço justo para o consumidor. O desconto
também é válido na loja física da empresa,
em Campinas (Rua Luiz Otávio, 2.625, 2º andar, loja 12, no bairro do Parque Rural), mediante a apresentação da Carteira de OAB.

Endereço

Telefone

Internet

Avenida Jurucê, 994
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
Avenida Miriam, 122
Rua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 500 - Loja 107-108
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 - Loja 258
Avenida Itaquera, 1552

(11) 5051-3969
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
(11) 3042-7780
(11) 5052-2260
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
(11) 3221-8617
(11)2269-5090

www.wrkauto.com.br
www.bonvivin.com.br
www.winecloud.com.br
www.supergeeks.com.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.innovarecouro.com.br
www.decinel.com.br
www.caasp.org.br

Endereço

Rua Oswaldo Cochrane, 234 - Apto 83
Rua Jacinto Franzini, 60
Avenida Emilio Ribas, 1008
Rua Felipe Camarao, 762
Rua Voluntário Geraldo, 1050
Rua Polonia, 180
Rua Saudades, 883
Avenida Paulo Beker, 39
Rua Expedicionários Brasileiros, 217
Avenida Presidente Valentim Gentil, 716

Telefone

(13) 99623-6460
(19) 3542-5929
(12) 3663-3369
(18) 99727-7620
(16) 3728-6800
(18) 3528-2098
(18) 3642-4000
(12) 3923-4343
(18) 3265-4414
(16) 3262-3533

Internet

www.caasp.org.br
www.ararasautomotiva.com.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.envieexpress.com.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br

Desconto
5% a 10%
5% a 15%
15%
20%
10% a 20%
10%
10%
10%
35% a 45%

Desconto
15% a 30%
15% a 20%
10%
10%
20%
10% a 15%
10% a 20%
10%
10% a 25%
5% a 14%

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