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Valorização da advocacia

Convênio com Alesp
para assistência jurídica
atende servidores públicos

Jornal da Advocacia – Ano XLIV – nº 449

Cristovão Bernardo

SÃO PAULO

Seguindo diretriz de trabalhar pela valorização da advocacia, a OAB de São
Paulo assinou, em 22 de maio, convênio com a Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) para prestar assistência jurídica a servidores daquela casa. Integral
e gratuita para o funcionário público, ela ocorrerá em face da instauração de
sindicâncias ou processos administrativos disciplinares. Assim que publicado o
edital pelo ente público – as informações serão futuramente disponibilizadas no
site da Ordem paulista –, advogadas e advogados de todo o Estado poderão
inscrever-se.
“O convênio estabelece o cumprimento de uma determinação constitucional
que reconhece a indispensabilidade da advocacia em todas as discussões
que impliquem em direitos às pessoas”, disse Caio Augusto Silva dos Santos,
presidente da Secional.
O convênio, mais um espaço para a atuação da advocacia, conforme reiterou Ricardo de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB SP, foi assinado
com o secretário-geral de administração da Alesp, Joel Oliveira, e o prazo
de vigência é maio de 2024. As negociações para o firmamento da parceria
duraram ao menos dois anos, período em que Aislan de Queiroga Trigo, atual
secretário-geral da OAB SP, ocupava a presidência da Comissão da Assistência Judiciária – hoje liderada por Luiz Eugênio Marques de Souza.
O formato é inovador, visto que todos os inscritos do Estado poderão participar
visando obter indicação para atuar em processos internos da Alesp de forma
remunerada. Já houve, no passado, convênio similar, no entanto, alcançava apenas profissionais da capital. Trigo diz que a ideia é democratizar – e
custos e benefícios devem ser avaliados por cada profissional. De acordo com
Marques de Souza, o ente fará requisição à Ordem que, por sua vez, recorrerá

Assinatura
Diretoria da OAB SP durante reunião que firmou a parceria na Assembleia
Legislativa

a seu sistema informatizado, cujas indicações serão feitas obedecendo ordem
aleatória da lista de inscritos. O pagamento de certidões ocorrerá em cinco
dias úteis após o término do procedimento, com depósito na conta corrente do
profissional, prazo classificado como célere pelo presidente da Comissão. “É
uma conquista”, resume.
Os honorários serão fixados pelo procurador-presidente do Procedimento
Administrativo Disciplinar conforme a natureza da atuação, complexidade da
causa e diligência demonstrada no desempenho de atividades. Em processos
administrativos disciplinares serão equivalentes a R$ 1.079,11 (100%), R$
647,46 (60%) e R$ 323,73 (30%); nas sindicâncias, R$ 974,99 (100%), R$
584,99 (60%) e R$ 292,51 (30%).
O termo do convênio está à disposição na página da Comissão de Assistência
Judiciária, hospedada no site da OAB SP (www.oabsp.org.br).

Previdência

Advocacia tem até 30 de junho para cadastramento junto ao Ipesp
Será honrado pelo governo o pagamento das restituições aos assegurados pelo Instituto de Pagamentos
Especiais de São Paulo (Ipesp) – nos termos da lei
para os valores fixados pelo Estado –, conforme
anunciado pelo secretário-executivo da Secretaria da
Fazenda e Planejamento, Milton Luiz de Melo Santos,
em reunião solicitada pelo vice-presidente da OAB
SP, Ricardo de Toledo Santos Filho, juntamente com
os membros da Comissão de Defesa de Direitos junto
ao Ipesp: Ricardo Giraldes, Evandro Andaku e Lúcia
Cerqueira Alves Barbosa. No encontro, presenciado
pelo diretor-presidente da Fundação de Previdência
Complementar do Estado de São Paulo, Carlos Hen-

rique Flory, foi destacada a necessidade de os “ipespianos” fornecerem seus dados bancários no portal
eletrônico do Ipesp (http://www.ipesp.sp.gov.br), em
página dedicada a isso, para que os pagamentos sejam
realizados. A indicação da conta corrente e respectiva
instituição financeira e agência bancária é responsabilidade do benificiário.
A Comissão informa, ainda, que não é possível realizar
a portabilidade dos recursos, conforme parecer da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc). O presidente da Comissão, Ricardo Giraldes,
explica que remanesce como única possibilidade o res-

gate dos referidos valores, através do cadastramento
até o dia 30 de junho. O prazo para recebimento é em
15 de julho.
Atendimento
A extinção da Carteira de Previdência dos Advogados
pelo IPESP, por força da Lei Estadual nº 16.877/18,
tem suscitado dúvidas na advocacia, mas a Secional
e a Comissão estão vigilantes. Por esta razão, a OAB
SP mantém atendimento aos profissionais às quartas-feiras, das 10h00 às 12h00, no prédio da Ordem na
Praça da Sé, 385, no 4º andar.
Jornal da Advocacia I Maio-2019
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José Luís da Conceição

Defesa da advocacia

Lucieli
“Fiquei
sentada sem
o direito de ir
e vir. Ou seja,
presa”

Por aclamação, o Conselho Secional da Seção São Paulo da Ordem dos
Advogados do Brasil aprovou, em 27 de maio, desagravo público em
favor da advogada Lucieli Regina da Silva, submetida ao escaneamento
corporal e detida após ingressar em prédio do sistema prisional por usar
um absorvente íntimo interno. As frequentes violações das prerrogativas
profissionais da advocacia nos Centros de Detenção Provisória (CPDs)
e demais prédios da Justiça motivaram, ainda, a criação de um grupo de
estudos para analisar a viabilidade de ação civil pública.

não é’. Foi aí que compreendi que todo aquele circo era por causa do meu
absorvente íntimo”, relatou.
Na votação do desagravo, o Conselho destacou como ato de violação
séria a submissão à revista vexatória, especialmente às mulheres. “Esse
tipo de escaneamento é constrangedor porque faz uma leitura do corpo
e, muitas vezes, é realizado por alguém do gênero masculino”, advertiu
a conselheira relatora, Ana Carolina Moreira Santos, vice-presidente da
Comissão de Prerrogativas da OAB SP, que fez a apresentação do caso.

Narrando os fatos, a advogada explicou que, após ser submetida ao
body scanner, foi mantida na mesma sala sem qualquer explicação: “Em
nenhum momento me informaram que era sobre o absorvente íntimo, só
me mantiveram presa, detida, dizendo que eu tinha de aguardar. Fiquei
sentada sem o direito de ir e vir. Ou seja, presa. Não podia sair até a
chegada da agente feminina – que não falou comigo, apenas olhou o monitor e disse ‘isso não é!’. Depois disso e mais algum tempo, outra agente
apareceu, também não me dirigiu a palavra, olhou e disse ‘não, não, isso

O Conselho aprovou dois encaminhamentos: a criação de um grupo de
estudos para analisar a viabilidade de propositura de ação civil pública e
a apuração das responsabilidades, administrativa e criminal, dos agentes
penitenciários envolvidos na violação das prerrogativas.
Confira a cobertura completa clicando aqui
Divulgação/Conselho Federal

Defesa das mulheres
advogadas será foco de
Caravana de Prerrogativas

Conselho Secional
aprova desagravo à
advogada detida em
visita prisional a cliente

Integração
Alexandre Ogusuku: “Vamos levar para todas as
Secionais a mensagem de defesa das prerrogativas”

A Secional paulista da Ordem dos Advogados do
Brasil abrigou, em 23 de maio, reunião da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, presidida pelo conselheiro Federal por São Paulo, Alexandre Ogusuku. O evento
integrou série de ações do “OAB em pauta”, o qual
realizou, ao mesmo tempo na capital paulista, o
Colégio de Presidentes de Secionais; os Encontros
Nacionais de dirigentes das Caixas de Assistência
e da Escola Nacional (ENA) e Escolas Superiores
de Advocacia (ESAs); além da reunião do Fundo
de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos
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Advogados (Fida). Durante o encontro, foi anunciada a Caravana Nacional das Prerrogativas, que volta a rodar o Brasil a partir de julho deste ano, cujo
foco será a defesa das prerrogativas das mulheres
advogadas. O primeiro estado será o da Bahia. A
ideia é seguir para as demais regiões ao longo da
gestão, até outubro de 2021, percorrendo todos os
26 Estados e o Distrito Federal.
O presidente da Comissão Nacional destacou que
um dos principais objetivos da iniciativa é integrar,
cada vez mais, os presidentes de Secionais e das

Subseções na defesa das prerrogativas: “Vamos
levar para todas as Secionais a mensagem de defesa das prerrogativas, com enfoque nas advogadas. Queremos promover máxima integração entre
os presidentes das comissões de prerrogativas das
Secionais e das Subseções. As coisas acontecem
nas cidades. São os presidentes das Subseções
que prestam o primeiro atendimento aos colegas
que são desrespeitados. A integração pretende
fortalecer a todos nessa missão”.
Confira a cobertura completa clicando aqui

Reunião conjunta

SÃO PAULO
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O anfitrião, Caio Augusto Silva dos Santos, presidente
da OAB SP, destacou o compromisso da Ordem com a
maior autoridade do Estado Democrático de Direito: o
cidadão. Para ele, os dirigentes devem inspirar união
da classe para o enfrentamento de ataques despropositados de determinados setores da sociedade contra
a advocacia. “Com coragem, um pouco de sorte e a
proteção de Deus estaremos sempre dispostos a dizer
que a autoridade que recomenda o afastamento da
Advocacia dos espaços de administração, na verdade,
tem medo de sua própria incompetência. Autoridade
competente não teme o cidadão bem assistido para
reivindicar seus direitos”, cravou.

Encontro de Secionais
Na abertura dos trabalhos, Caio Augusto Silva dos Santos
destacou o compromisso da Ordem com o cidadão

Colégio de Presidentes

Em debate, mudanças no Exame de Ordem
Em meio a evento inédito promovido pelo Conselho
Federal na Ordem paulista, ocorreu o Colégio de
Presidentes Secionais em 24 de maio. Coordenaram os trabalhos o presidente e o vice do CFOAB,
Felipe Santa Cruz e Luiz Viana, respectivamente. A
Seção São Paulo, anfitriã do encontro, foi representada pelo líder da advocacia paulista, Caio
Augusto Silva dos Santos, e pelo vice, Ricardo de
Toledo Santos Filho. Foram abordadas questões
sobre o Exame de Ordem, entre elas, mudanças
relativas à estrutura de coordenação do tema,
visando unificar discursos e construir trabalho mais
alinhado em momento que teve início uma campanha do Conselho Federal nas redes sociais para a
aproximação com examinandos.
Ademais, com a Resolução nº 5 do MEC e Conselho Nacional de Educação, a grade dos cursos de
Direito no país será alterada ao longo dos próximos dois anos nas instituições de ensino. Com o

acréscimo das disciplinas obrigatórias de Direito
Previdenciário e sobre os meios alternativos de
resolução de conflitos, o Exame de Ordem terá de
se ajustar. Está em estudo uma forma de manter o
número atual de questões, para que não se torne
mais longo, de modo que se redistribuam as novas
disciplinas. Há optativas, como direito eleitoral, esportivo, cibernético, agrário e portuário, mas estas
não devem ser inseridas.
Dois outros temas debatidos foram a fiscalização
de contas da Ordem pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) e o processo administrativo do Cade
relacionado às tabelas de honorários da OAB.
Houve ainda anúncio sobre a contratação de consultoria para monitorar projetos de lei de interesse
da classe junto à Câmara e ao Senado Federal,
reforçando, portanto, trabalho que já era feito
antes. Também estiveram em pauta prerrogativas
profissionais e custas processuais.

Eugênio Novaes/Conselho Federal

Ao proclamar a abertura oficial do “OAB em Pauta”,
em 23 de maio, o presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz,
conclamou os dirigentes de Ordem presentes a empenharem-se com foco em dois substantivos: austeridade
e decisão. “O nosso encontro deve ser produtivo, fazendo valer cada real empenhado pelos nossos pares,
e precisamos tomar decisões, sair de nossas reuniões
com caminhos a seguir. Vamos começar um Colégio de
Presidentes e demais eventos para deixar um legado”,
pediu. O evento, realizado na sede institucional da
OAB São Paulo, reuniu Conselho Federal, Secionais,
Concad, Caixas de Assistência, Escola Nacional da Advocacia, Escolas Superiores de Advocacia e o Colégio
de Presidentes de Secionais.

José Luís da Conceição

OAB SP abriga primeira edição do “OAB em Pauta”

Pautas conjuntas
Além do Exame de Ordem, entraram na pauta
questões como TCU e Cade

Confira a cobertura completa
clicando aqui
Jornal da Advocacia I Maio-2019
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Encontro

Cristovão Bernardo

Demandas da classe são discutidas em reunião integrada

Em sintonia
Diretoria
da Secional
está atenta
às demandas
levadas pela
advocacia

No encontro realizado na Casa da Advocacia de
São José dos Campos, o presidente da OAB SP,
Caio Augusto Silva dos Santos, observou que a
entidade está atenta aos problemas levados à
diretoria: “Entramos no quinto mês de gestão e

Comissão de
Relacionamento
com o TRT-15
descentraliza
atuação

temos enfrentado uma série de assuntos importantes, não só para a advocacia mas também para a
sociedade, que tem se tornado pauta diária, inclusive do Legislativo”. Acompanhado dos diretores
Ricardo de Toledo Santos Filho, vice-presidente;
Aislan de Queiroga Trigo, secretário-geral; e
Raquel Preto, diretora-tesoureira, Caio Augusto
apontou aspectos fundamentais que irão nortear
os dirigentes de Ordem na atual gestão.
O líder da advocacia paulista deu ênfase à ausência dos operadores de Direito nos processos de
conciliação e também ao atendimento por meio
da Assistência Judiciária. Neste campo, enfatizou, serão trabalhadas duas frentes. A primeira,
buscando estabelecer, por meio de Lei Federal,
a definição para a pessoa carente com direito ao

A Comissão de Relacionamento com o TRT-15
da OAB São Paulo, presidida por Paulo Bernardi,
reuniu-se em 24 de maio com lideranças das Subseções de Piracicaba e Mogi Guaçu. Participaram dos
encontros membros das diretorias locais e conselheiros Secionais. O objetivo de cada iniciativa é reunir
demandas específicas sobre questões que envolvam
o relacionamento entre Subseções da Ordem paulista e a Corte. “A ideia é descentralizar o trabalho da
Comissão, tornando-a mais próxima das realidades
da advocacia de cada região”, disse Bernardi.
A nova forma de atuação segue diretriz traçada
pelo presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos
Santos, e por Bernardi, que também é presidente da
Subseção de Matão.
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Divulgação

A primeira reunião integrada do Colégio de
Presidentes do Vale do Paraíba, Litoral Norte e
Serra da Mantiqueira e do Colégio de Presidentes
do Alto Tietê pôs lado a lado as diretorias da OAB
São Paulo e das Subseções, mais a diretoria da
CAASP e conselheiros Secionais. Juntos realizaram discussão das demandas da advocacia nas
regiões, em 11 de maio. A pauta foi recheada por
temas como Assistência Judiciária, OAB Concilia,
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejuscs), entre outros.

acolhimento pelo convênio. “Iremos atuar junto ao
Legislativo no sentido de reavivar o PLC 234/2016,
que estabelece quem é o carente”, pontuou. A
segunda busca demonstrar para a população que
o acordo realizado sem a presença da advocacia é
prejudicial para as partes envolvidas no processo.
“Quem tem dinheiro não vai em qualquer espaço
da administração da Justiça sem ter um advogado
da sua confiança, porque não quer ser ludibriado.
E quando se tira a obrigatoriedade da presença
do advogado, como tem ocorrido nos Cejuscs, o
maior prejudicado é o carente. Nós, da OAB São
Paulo, não vamos defender uma cidadania de
segunda classe”, enfatizou.
Leia mais clicando aqui

SÃO PAULO
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Cristovão Bernardo

Audiência Pública

Diferentes perspectivas da
violência policial compõem
discussão na Ordem paulista
Tema sensível à população, o crescimento da violência policial motivou audiência pública, em 22 de maio, realizada pelo Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo (Condepe) e apoiada
pela Comissão de Direitos Humanos da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Extenso debate com especialistas, autoridades, movimentos
sociais e sociedade civil organizada, no auditório da sede institucional da
Ordem paulista, pretendeu encontrar propostas para transformar a realidade
do Estado de São Paulo. Ao longo de mais de quatro horas, dados, pesquisas,
experiências e depoimentos foram apresentados para um público cativo e de
diferentes segmentos sociais.
Na abertura, o vice-presidente da Secional, Ricardo de Toledo Santos Filho,
parabenizou a iniciativa de trazer a lume uma questão tormentosa, que precisa

ser debatida de frente. “Este é um tema que nos movimenta, aflige e inquieta.
O papel da OAB é dar voz a especialistas para que, com a pluralidade de visões e diferentes formas de encarar a realidade, possamos extrair daqui ideias
e propostas”, ponderou.
Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB SP, Ana Amélia
Mascarenhas pontuou que a violência policial atinge níveis, tanto internamente quanto para a sociedade, que demonstram a expressão viva de dois dos
maiores males do país: a desigualdade econômica e o racismo estrutural.
“Nesse quadro é possível perceber que a violência policial tem endereço certo.
Nos chamados bairros nobres da capital e do interior, o índice é baixíssimo. A
violência policial como uma doença social atinge fortemente as periferias e é
irmã de sangue da desigualdade racial e econômica. O alto nível de violência é
tratado por parte da sociedade como um sinal de uma polícia atenta e vigilante, mas, na verdade, entendemos que é sinal de desvirtuamento de sua função
que é proteger o indivíduo”, observou.
O presidente do Condepe, Dimitri Sales, explicou que a iniciativa se deu em
virtude das inúmeras denúncias de violação de direitos humanos que o órgão
recebe. “Esta é uma questão que afeta a sociedade e os próprios agentes de
segurança pública. Decidimos fazer o diálogo com especialistas e sociedade
para apresentar alternativas e pontos de vista, mas, sobretudo, sugestões que
comporão um relatório do Condepe em parceria com a Comissão de Direitos
Humanos da OAB SP sobre a situação da violência policial e medidas que
poderão ser adotadas para a superação desse grave problema”.

Ação Social

OAB SP entra na Campanha do Agasalho
A Secional paulista da Ordem, por meio da Comissão de
Ação Social e Cidadania, participa da tradicional Campanha
do Agasalho, uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo,
ligado ao governo do estado, agregando entidades públicas,
privadas e sociedade civil, cujo tema da edição deste ano é
“Nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo”.
O lançamento oficial ocorreu no Palácio dos Bandeirantes,
em 20 de maio, e a diretoria da OAB São Paulo foi representada pelo vice-presidente da entidade, Ricardo de Toledo
Santos Filho, acompanhado do presidente da Comissão,
Marcos Fernando Lopes.
Jornal da Advocacia I Maio-2019
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Escola da Advocacia

Tendo como meta de gestão deixar para as futuras gerações o
aprimoramento do conhecimento, o Conselho Secional da Ordem
dos Advogados do Brasil aprovou, por unanimidade (27/05), novos
direcionamentos para a Escola Superior de Advocacia (ESA). Um
dos que merece destaque estabelece a gratuidade dos cursos a
distância para advogadas e advogados que tenham até três anos de
inscrição nos quadros da entidade.

José Luís da Conceição

Cursos a custo zero para a jovem advocacia

“Pela primeira vez se introduz este benefício para a jovem advocacia, divisando a capacitação dos que ingressam no nosso mercado
de trabalho”, ressaltou Ricardo Toledo, vice-presidente da OAB São
Paulo, durante apresentação das Resoluções 01/2019 e 02/2019.
O dirigente destacou ainda que os cursos organizados pela ESA,
dirigida pelo professor Jorge Boucinhas Filho, buscam primar pela
qualidade do ensino e da expansão do conhecimento jurídico.
As novas resoluções da diretoria dão outras providências. Entre
elas, determinam reversão do capital remanescente, obtido por meio
dos cursos telepresenciais e de ensino a distância (EaD), em favor
das OABs regionais nas quais os estudantes fizerem inscrição. O
objetivo é dar autonomia de investimento às Subseções.

Aprovação
Decisão foi anunciada na reunião do Conselho Secional de 27 de maio

Pós-graduação a distância cocertificada
Parceria entre a Escola Superior de
Advocacia da OAB SP e a Ebradi oferece cursos de pós-graduação de doze
a dezoito meses. Totalmente on-line,
as aulas são focadas na aprendizagem
com conteúdo e avaliações a distância.
O módulo exclusivo OAB SP ESA ajuda

a potencializar ainda mais a prática da
advocacia. Entre os temas oferecidos
estão “Advocacia tributária”, “Direito Penal
e Processo Penal aplicados”, “Advocacia
trabalhista – O Direito e o Processo do
Trabalho pós-reforma”, “Advocacia cível”,
“Advocacia empresarial”, “Direito Público

MULHER E DIREITO PENAL
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Advogadas e advogados podem participar do curso
gratuito na modalidade webaula sobre “Mulher e
Direito Penal”.
Em seis aulas, os temas são “Dos crimes contra a
dignidade sexual”, “Mulheres homicidas”, “Dez anos
da Lei Maria da Penha”, “Maternidade no cárcere”,
“Igualdade racial, gênero e direitos humanos” e “A
proteção constitucional do direito à vida”.

aplicado”, “Advocacia consumerista”,
“Advocacia contratual e responsabilidade
civil”, “Direito de Família e Sucessões” e
“Direito Internacional aplicado”.
Confira valores e mais detalhes no site da
ESA: https://esaoabsp.edu.br

PROCESSO CIVIL
Os interessados podem escolher ainda a webaula “Recursos
cíveis à luz do Código de Processo Civil-2015”. São quatro aulas
apresentando um panorama geral da legislação processual. Entre
os temas estão “Quais são os fundamentos do Código de Processo Civil e qual a sua relação com a teoria geral dos recursos”,
“Fim do juízo de admissibilidade no primeiro grau de jurisdição e
as implicações dessa nova sistemática”, “Agravo de instrumento
e fim do agravo retido”, “Efeitos da apelação e a inovação do art.
311”, entre outros. Valor: R$ 120,00.

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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Palavra do presidente

Direitos e
tecnologia unidos
pelo bem comum
“A tecnologia há de servir as pessoas e não o
contrário. Há de se ter sempre a compreensão de que
a sensibilidade e a genialidade peculiar às pessoas,
notadamente nas atividades intelectuais como a
Advocacia, são indispensáveis e insubstituíveis”
Muito se discute sobre a necessidade de preservação do mercado de trabalho da
Advocacia. Isso se dá não apenas em razão do significativo número de bacharéis
em Direito, mas também em decorrência do razoável contingente de profissionais
em atuação e da introdução dos mecanismos pertinentes à inteligência artificial em
meio à prática do Direito.
De início é preciso sopesar que a preservação do mercado de trabalho da Advocacia, antes de se resumir a discussão com interesse exclusivamente corporativo
– e nada haveria de errado se o fosse, haja vista a legitimidade da OAB em zelar
pelo exercício de uma vida profissional digna aos seus integrantes –, perpassa
pela necessária compreensão da missão constitucional atribuída aos advogados
pelo artigo 133 da Constituição Federal. Ora, em razão da indiscutível assertiva de
que o advogado é indispensável à administração da Justiça, não se pode perder
de vista que o referido mandamento constitucional traz como raiz fundante da sua
existência a proteção do Cidadão, daí porque não se pode extrair qualquer outro
significado desse imperativo, senão aquele que nos conduz ao reconhecimento
de que a Advocacia se constitui no bastião de defesa de todos que integram a
sociedade.
Num segundo momento, importa considerar que, diante da missão constitucional
atribuída à Advocacia, jamais se poderá abrir mão de sua indispensável qualificação técnica, o que somente será alcançado por meio da adoção de providências
de valorização da qualidade intelectual de quem pretende servir diretamente o
Cidadão. A preservação e o fortalecimento do Exame de Ordem, como instrumento de proteção da sociedade, e a manutenção de cursos de aperfeiçoamento
profissional são essenciais. A primeira providência está garantida pela própria
Constituição ao destacar a indispensabilidade do Advogado, ou seja, a obrigatoriedade de sua presença em todas as searas onde se pretenda discutir direitos do
Cidadão. Já a busca da qualificação técnica é obrigação da qual esta Gestão se
desincumbirá todos os dias, mediante realização de palestras e cursos em todo o
Estado, assim como por meio de mecanismos sob a responsabilidade da Escola
Superior de Advocacia (ESA). Nesse ponto é importante destacar que estamos
assegurando aos recém-ingressos nos quadros da instituição, nos três primeiros
anos de inscritos, o acesso gratuito a todos os cursos realizados pelo sistema de
Ensino a Distância (EaD) ministrados diretamente pela ESA.

Jornal da Advocacia – Ano XLIV – nº 449

José Luís da Conceição

SÃO PAULO

Caio Augusto
Silva dos Santos

De sua vez, nenhum espaço público ou privado, por maior que seja a demanda de
trabalho, poderá encarar o uso da inteligência artificial como substitutivo da inteligência humana, tampouco como instrumento para a transformação dos direitos do
Cidadão em pratos prontos imutáveis, que poderão ser imediatamente servidos ou
negados segundo a conveniência das vontades das assessorias das autoridades
como se estivéssemos todos em um grande fast-food de direitos.
A tecnologia há de servir as pessoas e não o contrário. Há de se ter sempre a compreensão de que a sensibilidade e a genialidade peculiar às pessoas, notadamente
nas atividades intelectuais como a Advocacia, são indispensáveis e insubstituíveis.
Por isso, a proteção constitucional contra a automação (art. 7º, XXVII, CF) alcança,
pela mesma razão da norma principiológica que a sustenta, tanto a Advocacia
quanto o seu beneficiário direto – o Cidadão –, tudo para que a atividade advocatícia, indispensável à sustentação da defesa dos direitos e garantias fundamentais de todos, seja preservada em favor da coletividade. A salvaguarda dessas
premissas evita os arroubos impiedosos do lucro fácil e desmedido de particulares
que pretendem substituir Advogados por robôs, e também a lógica unicamente economicista do Estado, que dá atenção apenas às estatísticas produzidas com base
no seu orçamento e no tempo das suas respostas, sem qualquer preocupação com
a qualidade e sensibilidade do serviço prestado frente às múltiplas e imprevisíveis
realidades fáticas vividas pelo Cidadão.
Do ponto de vista da legislação, o que protege o mercado de trabalho da Advocacia
é a própria Constituição. Do ponto de vista ético e moral, a proteção é encontrada
na compreensão e na vigilância de todos de que somente com a preservação da
qualidade dos Advogados e da sensibilidade e da genialidade humanas é que
todos sairão vitoriosos.
Em conclusão: cônscia de seu dever legal e institucional, a OAB SP não se furtará
a adotar todas as medidas legítimas e democráticas ao seu alcance para preservar
o mercado de trabalho da Advocacia, discutindo inclusive as importantíssimas
questões pertinentes aos honorários e salários percebidos pelos Advogados quando do exercício das suas atividades, para a garantia de uma vida digna àqueles
que receberam a missão constitucional de representar a maior autoridade de todas
em um Estado Democrático de Direito, que é o Cidadão.

Leia os artigos do presidente em http://www. oabsp.org.br/sobre-oabsp/palavra-do-presidente
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Em pauta, os limites do
Direito do Trabalho na
regulação de conflitos
A animação japonesa “A viagem de Chihiro”, de Hayao
Miyazaki, vencedora do Oscar (2003), leva a personagem principal, uma menina de dez anos, para um mundo
espiritual. Numa jornada repleta de metáforas sobre a
sociedade e a psique humana, o roteiro a coloca diante
de um homem que lhe diz: “Você precisa conseguir um
trabalho, sem trabalho você não existe nesse mundo!”. A
mensagem é claramente a reprodução de uma condição
humana constatada pela antropologia e pela arqueologia:
há um imperativo nato humano de participar da divisão do
trabalho, presente em qualquer organização social, desde
as mais antigas e primitivas até as mais desenvolvidas
e atuais. Ou seja, como que reproduzindo um arquétipo
milenar, mulheres e homens continuam precisando do
trabalho para, além do próprio sustento material, sentirem-se minimamente realizados e satisfeitos.

Já existem dados estatísticos comprovando que haverá
efeitos diferentes para a inserção de novas tecnologias
no mercado de trabalho de países em desenvolvimento e
outros desenvolvidos. Hoje, aqueles com elevado desenvolvimento tecnológico – China, EUA, Alemanha, Coreia
do Sul, Japão e Finlândia – têm índices de desemprego
abaixo de 5%. Porém, como a maior parte das nações
não atingiu patamares semelhantes de preparo intelectual
da população para essas mudanças, o diagnóstico da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) é que “os
problemas de desemprego, subemprego, desigualdade e
injustiça estão se agravando, em vez de se corrigirem”.

se repetia: relacionamento interpessoal, ter o sentido
de vinculação, ter o que fazer, evitar o tédio e ter algum
objetivo na vida.
Para Jorge Pinheiro Castelo, presidente da Comissão de
Direito do Trabalho, esses aspectos serão fortemente atacados pelos novos arranjos de organização do trabalho, o
que tem como resultado a produção de pessoas oprimidas
e, principalmente, deprimidas; acrescentando que a depressão já é apontada como a doença do século XXI: “Os
novos padrões do que chamamos de ‘Direito do Trabalho
líquido’ geram um conflito emocional insolúvel, colocando
a satisfação momentânea e a não formação de hábitos
como regra, o que implica admitir uma existência irracional
e sem relações constantes, duráveis e com profundidade”.

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
determinando que grávidas e lactantes não exerçam
atividades consideradas insalubres, é um exemplo notório
do limite da atuação do Direito no mercado de trabalho:
amplas possibilidades de intervenção qualitativa, raramente quantitativa. No exemplo, é protegida a saúde de mães e
bebês e, por outro lado, diminui-se a quantidade de postos
de trabalho possíveis para essas mulheres. “As transformações que o mercado de trabalho está sofrendo são
perigosas. É importante, para o futuro, entender e defender
a proteção que o Direito consegue dar ao trabalhador como
um fator positivo para a sociedade: normas trabalhistas podem conviver com o avanço da tecnologia”, pontua Gantus.

Dadas essas dimensões, justificadas preocupações despontam em períodos em que transformações relevantes
no modo de organização do trabalho se impõem. “Estamos passando por um período de forte competição entre
tecnologia e mão de obra física: acredito que chegaremos
ao ponto em que até esses entregadores, via aplicativos,
não terão mais trabalho, sendo substituídos por drones
ou veículos autônomos”, crava Guilherme Miguel Gantus,
conselheiro Secional da OAB São Paulo. Ele afirma que
países mais pobres e com pouco desenvolvimento educacional, como o Brasil, estão passando por um processo
de rebaixamento da qualidade do trabalho ofertado e, pior,
José Luís da Conceição

Em 1974, Kaplan e Tausky, em “The meaning of work
among the hard-core unemployed”, questionaram uma
amostra significativa de trabalhadores: “Se você tivesse
dinheiro suficiente para manter-se confortavelmente pelo
resto da vida sem trabalhar, o que faria em relação ao seu
trabalho?”. Outros pesquisadores, em diferentes países,
já haviam feito pergunta semelhante e constataram, em
média, que 80% dos entrevistados respondem que continuariam trabalhando. Número semelhante foi verificado
em pesquisas nas décadas de 1980, 1990 e 2000. O leque
de razões apresentadas para justificar a resposta também

essas nações se encontram no limiar de graves crises
de desemprego que serão provocadas pela extinção de
inúmeros ofícios.

A proposta de extinção da Justiça Trabalhista, citada
pelo governo no começo do ano e rechaçada pela OAB
SP, arrefeceu. Por outro lado, anteriormente, a reforma
trabalhista (2017) trouxe mudanças para as relações de
trabalho, cuja consequência mais imediata foi a diminuição do número de ações nos Tribunais. Curiosamente, a
alteração que teve maior impacto para essa queda não se
deu em direito material. “Houve várias mudanças recentes
no processo do trabalho, tanto que considero existir hoje
um novo processo do trabalho. Tivemos a Lei 11.015/2014
(sistema recursal trabalhista), o novo Código de Processo
Civil e a própria reforma trabalhista. De todas as mudanças no processo do trabalho, certamente a de maior
impacto foi a implementação dos honorários sucumbenciais trabalhistas, cuja consequência foi o desestímulo de
aventuras judiciais”, avalia Bruno Freire e Silva, doutor em
Direito Processual pela PUC-SP.
Diante de tantas mudanças, de fato e de direito, em área
tão sensível para a vida humana, há ambiguidade sobre
alguns temas, como a tentação de frear desenvolvimento
tecnológico ou impor medidas legislativas que inviabilizem
novos modelos de negócios, decisões que limitariam
o desenvolvimento. Encontrar soluções que garantam
emprego, renda e aposentadoria prósperos para a maioria
da população é meta que ainda não foi atingida, mesmo
em boa parte de países desenvolvidos.
Jorge Pinheiro Castelo
“Os novos padrões do que chamamos de
‘Direito do Trabalho líquido’ geram um conflito
emocional insolúvel”
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Dê – aqui sua opinião sobre a matéria de capa

Advocacia deve ficar
atenta aos movimentos
tecnológicos
Em meio às transformações mercadológicas, o impacto da tecnologia no universo do
Direito é um tema que vem ganhando atenção e espaço para debate. Entre as trocas de
ideias que ocorrem paralelamente ao inevitável avanço do uso tecnológico no dia a dia
de qualquer profissão, inclusive no da advocacia, recente estudo do Centro de Ensino em
Pesquisa e Inovação, da FGV Direito SP, mapeou a realidade dos escritórios no Brasil.
O levantamento resultou em duas pesquisas: quantitativa e qualitativa. A primeira é uma
espécie de radiografia, que buscou mensurar se a classe está preparada para atuar com
base em tecnologias avançadas. A segunda, por sua vez, avalia as ações de quem classifica como desbravadores, por já investirem em automação.
A pesquisa quantitativa, foco deste texto, entrevistou 403 escritórios de pequeno a grande
porte para averiguar se, e de que modo, a tecnologia é empregada. Foram ouvidas estruturas com, no mínimo, três advogados ou advogadas na equipe, sendo que fatia de 70%
delas está na região Sudeste. De acordo com o levantamento, nove em cada dez escritórios consideram importante o impacto do uso de softwares. No entanto, menos da metade
utiliza esse tipo de recurso para o auxílio das atividades jurídicas. Do total, 51% não faz
uso frente aos 44% que optam por esses recursos (ver gráfico). A pesquisa mostra, ainda,
que fatia menor – apenas 26% – não investe em softwares para geração automática de
documentos. São recursos de infraestrutura tecnológica avançada.
Marina Feferbaum, uma das coordenadoras do estudo, cita hipótese para avaliar os números. “A maior parte das bancas é composta por escritórios de menor porte, que não negam
a importância da tecnologia e, tampouco, que seu uso facilita a atividade diária. Mas há o
custo, inclusive de aprendizagem”, comenta.

SÃO PAULO

Jornal da Advocacia – Ano XLIV – nº 449

Na percepção dos entrevistados, o emprego de softwares auxiliares é visto como positivo
por trazer maior agilidade ao trabalho e à organização do escritório. Mas há ainda desconhecimento em relação às diferenças entre tecnologias e, consequentemente, ao uso
de infraestruturas mais avançadas e o impacto disso à atividade – por exemplo, repensar
modelos de prestação de serviços. Segundo os pesquisadores, é necessária a atenção
da advocacia aos movimentos de mercado para antecipar-se, na medida do possível, às
mudanças que estão por vir de modo a preparar-se com a devida prevenção.
É importante esclarecer que a maior parte dos softwares utilizados atualmente pela amostra se aplica, ainda, à gestão do dia a dia – em tarefas como auxiliar o controle de prazos,
organizar minutário, entre outros, cujo objetivo é maior sistematização. Há também ferramentas destinadas a outros usos, como gestão financeira. Mas utilizar recursos de infraestrutura tecnológica avançada – realidade mais comum verificada em bancas de maior porte
– é primeiro passo rumo à automação. Quer dizer estar na direção de empregar tecnologia
em tarefas jurídicas mais complexas: quando se desenham processos de automatização
de trabalhos repetitivos – atividade realizada pelas chamadas legaltechs ou lawtechs.
Gestão do conhecimento
Preparar o terreno para implementar tecnologias avançadas envolve apostar em gestão de
conhecimento. “É passo fundamental”, resume a pesquisadora. Segundo o levantamento,
trata-se de processo que, neste contexto, cuida de identificar e descrever organizadamente as etapas envolvidas na execução de tarefas típicas da prestação de serviços jurídicos,
bem como organizar a aquisição e reutilização de informação.
Em suma, somente após identificar e especificar, detalhadamente, o que está envolvido
na execução de uma determinada tarefa, é que se pode pensar em automatizar etapas
dela. Desse modo, para quem pretende implementar execução automática de tarefas, ou
mesmo apenas algum auxílio computacional à execução, é clara a necessidade prévia da
gestão do conhecimento.
Este é um ponto de alerta identificado pela pesquisa, visto que é praxe que a gestão de
conhecimento esteja geralmente nas mãos de um sócio. “É importante que essas informações estejam organizadas institucionalmente. De modo lógico e acessíveis, não apenas
na cabeça de alguém”, avalia Marina. O estudo aponta, ainda, grande variação de cargos
indicados pelos entrevistados para ocupar a função, incluindo a equipe administrativa
e até mesmo estagiário, o que sugere, diz o material, falta de clareza e, possivelmente,
subdimensionamento sobre a importância do tema.
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Debate

SIM

Arquivo pessoal

A prevalência do negociado sobre o legislado,

A reforma trabalhista expressou a resposta legislativa à alteração na mudança
da realidade dos trabalhadores, configurando uma atualização decorrente
de cultura geracional. Compatibilizou-se o texto legal com as necessidades
advindas das inovações tecnológicas, bem como das novas formas de relações de trabalho. Sobretudo, acomodou os interesses de trabalhadores e
empregadores, propiciando ambiente mais propício à geração de empregos,
com o objetivo de crescimento do mercado de trabalho e o reconhecimento
de novas práticas globais.

“O princípio
aprovado
pela reforma
trabalhista
mostra-se
decorrente
do anseio da
sociedade,
proposto por
trabalhadores
e empresários,
ratificado pelo
Congresso
Nacional, e
referendado
pelo STF”

Questão fundamental da mudança é a sobreposição do negociado sobre o
legislado. A redação atribuída ao art. 611-A da CLT determina a prevalência
das normas coletivas (acordos e convenções) sobre os dispositivos legais,
quando dispuserem sobre temas como jornada de trabalho, intervalo intrajornada, modalidade de registro da jornada, entre outros. O objetivo é priorizar
o interesse coletivo. As regras de proibição contidas no art. 611B da CLT
afastam da ampla negociação questões constitucionalmente asseguradas
aos trabalhadores, evitando interpretações distorcidas.
A constitucionalidade da mudança supracitada advém da extração de linha
de raciocínio facilmente identificada na Constituição. A compilação enaltece
o trabalhador na medida em que lhe atribui autonomia e legitimidade para
participar de processos decisórios importantes referentes à sua rotina laborativa, ao mesmo tempo em que estimula a livre iniciativa, possibilitando o
alinhamento entre os interesses e a realidade fática, na dinâmica da empresa.
O art. 7º, inciso XXVI, garante aos trabalhadores o reconhecimento dos
acordos e convenções coletivas, e integra o rol de garantias fundamentais
dos trabalhadores urbanos e rurais. A Convenção nº 154 da OIT, incorporada
à legislação nacional, afirma aos sindicatos o direito de decidir e negociar
a pauta de reivindicações em liberdade, sem indesejável interferência do
governo. Ademais, os incisos VI, XIII e XIV, ao disporem sobre os direitos
pertinentes à irredutibilidade salarial, jornada de trabalho não superior a oito
horas e jornadas de seis horas em situações de turnos ininterruptos, prevêm
expressamente a ressalva da aplicação dos direitos em caso de negociação
coletiva. Em suma, a Constituição valida as normas coletivas, prestigiando
a autonomia da vontade coletiva.
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Sólon Cunha
Advogado, é professor na Escola
de Direito da FGV-SP

Importante notar a descaracterização de qualquer hipossuficiência na relação entre os sindicatos representativos das categorias profissionais e os
empregadores. Tratam-se de negociações equilibradas em termos de acesso
a informações e respaldo técnico. Inclusive, os sindicatos são considerados,
de acordo com art. 8º da CF, guardiões da defesa dos direitos e interesses
dos trabalhadores. Ninguém melhor que o próprio sindicato para definir as
estratégias adequadas a serem adotadas, não havendo, portanto, justificativa
plausível para obstar a validade e o cumprimento dos acordos e convenções,
os quais configuram meios legítimos.
O posicionamento do Supremo Tribunal Federal também é favorável. O
ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento do RE nº 590.415, entendeu
válida uma cláusula presente em acordo coletivo que dava quitação geral às
verbas rescisórias em razão de Plano de Dispensa Incentivada. O ministro
elencou como fundamentos o exercício da faculdade e da autonomia do
empregado em optar (ou não) pelo plano e a não verificação de assimetria
de poder no âmbito do direito coletivo do trabalho. O então ministro Teori
Zavascki também considerou válido o disposto no acordo coletivo referente
à supressão do pagamento de horas in itinere na situação do RE nº 895.759.
Deste modo, a sobreposição do negociado sobre o legislado mostra-se
compatível com a Constituição, priorizando a autonomia coletiva da vontade, ensejando o alinhamento do mercado de trabalho à realidade local,
prestigiando o sindicato de trabalhadores. Acrescente-se que a regra da
convenção ou do acordo coletivo tem prazo máximo de vigência, admitindo
a ampla reflexão quando da renegociação da norma.
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, recentemente, apresentou
ao Congresso Nacional a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho com
Propósito Específico, denominado à época como ACE, onde o negociado
sobre o legislado era a base da estrutura proposta pelos líderes sindicais.
Assim, o princípio aprovado pela reforma trabalhista mostra-se decorrente do
anseio da sociedade, proposto por trabalhadores e empresários, ratificado
pelo Congresso Nacional e referendado pelo STF. O negociado sobre o
legislado, da forma como disposto na reforma trabalhista, é Constitucional.

Aproveite para opinar sobre o tema

SÃO PAULO
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NÃO

Alessandro Couto/Divulgação

como proposto na reforma, é constitucional?

A Constituição Federal prevê, no inciso VI, do art. 7º, a possibilidade de
redução salarial mediante convenção ou acordo coletivo. Portanto, há
muito tempo é possível e constitucional o negociado sobre o legislado
mediante negociação coletiva. Nesse sentido, o legislador ofertou aos
sindicatos profissionais e patronais a possibilidade de flexibilização da
legislação trabalhista dentro de certos parâmetros.
Ao possibilitar a redução salarial, ou seja, a redução de verba de natureza
alimentar, entendo que, excluindo a vida e a segurança física e psíquica
do trabalhador, o legislador constitucional autorizou que grande margem
dos direitos trabalhistas também fossem negociados.
Primeiramente, cumpre esclarecer que tal negociação precisa, necessariamente, ter participação do Sindicato Profissional, conforme o art. 8º,
inciso VI, da Constituição Federal.
Necessário atentar para o significado jurídico de negociação e acordo.
Tais instrumentos jurídicos não justificam renúncias de direitos, mas sim
troca de interesses.
O empregador, que por algum motivo não tem condições financeiras
de continuar a conceder determinado benefício habitual e previsto na
convenção coletiva da categoria, deverá procurar o sindicato dos trabalhadores para a negociação coletiva que lhe permita eliminar ou suspender
tal benefício e, ao mesmo tempo, respeitar a convenção coletiva. Por sua
vez, o sindicato profissional, como legítimo representante daqueles trabalhadores, deve obter alguma vantagem que compense a perda daquele
benefício, respeitando sempre a decisão da assembleia dos trabalhadores.

Ana Amélia Mascarenhas
Camargos
Advogada, é professora de Direito do Trabalho da
PUC-SP e vice-presidente da Comissão de Direitos
Humanos da OAB SP

Trabalho. Ocorre que, a partir da Lei nº 13.467/2017, tal competência da
Justiça do Trabalho foi reduzida pela redação dos §§ 1º e 2º do art. 611-A,
da Consolidação das Leis do Trabalho.
A ressalva prevista no § 3º do art. 611-A, de que a redução salarial só
seria possível mediante concessão de estabilidade provisória no emprego,
demonstra que, em se tratando de direitos trabalhistas, é necessária a
compensação ou contrapartida no caso de alteração prejudicial de um
direito trabalhista, justamente em observância ao art. 7º da Constituição
Federal.
Por outro lado, a reforma trabalhista eliminou abruptamente a contribuição
sindical e condicionou a contribuição assistencial a uma autorização prévia e individual do trabalhador (arts. 578 e 579, da CLT), em desrespeito
ao inciso IV do art. 8º da Constituição Federal.
Ainda, as estipulações legais, que de fato impediram os sindicatos profissionais de trabalharem conjuntamente com as comissões de representantes dos empregados, completam o tripé inconstitucional do negociado
sobre o legislado conforme prevê a Lei nº 13.467/2017. Com efeito, as
atribuições dessas comissões se confundem com as do próprio sindicato
(art. 510-B, da CLT), de modo que é vedado a esse interferir ou mesmo
acompanhar a eleição de comissão.
A intenção do legislador ordinário em afastar o sindicato profissional
dessa comissão torna-se mais evidente quando determina que os documentos do processo eleitoral ficarão “sob a guarda dos empregados e da
empresa pelo prazo de cinco anos”. (art. 510-D, § 4º, da CLT)

Antes da reforma trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/2017) cabia ao Poder Todos esses artigos referentes à comissão de representantes dos empreJudiciário, no caso a Justiça do Trabalho, analisar o equilíbrio dessa nego- gados ferem frontalmente o inciso III do art. 8º da Constituição Cidadã,
que determina ser o sindicato seu legítimo representante.
ciação, evitando uma renúncia de direitos.
A competência constitucional para a análise de negociações coletivas
é fundamental, pelo que dispõe o art. 7º da Constituição Federal, razão
pela qual qualquer renúncia de direitos deve ser coibida pela Justiça do

“A competência
constitucional
para a análise
de negociações
coletivas é
fundamental,
pelo que dispõe
o art. 7º da
Constituição
Federal, razão
pela qual
qualquer
renúncia de
direitos deve
ser coibida
pela Justiça do
Trabalho”

Assim, como acima exposto, a reforma trabalhista de 2017 criou um tripé
perverso aos trabalhadores, que afronta clara e diretamente os artigos 7º
e 8º da Constituição Federal.
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José Luís da Conceição

Trabalho

Entrevista

Jorge Cavalcanti
Boucinhas Filho

Há mudanças no mundo do trabalho que demandam mais que a atualização da legislação pertinente. Na visão de Jorge Cavalcanti
Boucinhas Filho, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB SP, as consequências da inserção da tecnologia no dia a dia
extingue algumas ocupações, o que impõe ao Brasil uma revisão do sistema de ensino superior, público e privado: “Não formamos
cientistas para criar novas coisas, para revolucionar tecnologicamente o país”. Titular da Cadeira nº 21 da Academia Brasileira de
Direito do Trabalho, ele sustenta que a mínima organização de trabalhadores para externar as insatisfações e reivindicar direitos
sempre existirá, mesmo em tempos de isolamento e dispersão provocados pelas novas práticas de trabalho.
– As transformações na legislação trabalhista são fruto dos perfis de trabalho
que estão surgindo?
– Que era necessária alguma mudança na legislação antiga para adaptá-la a uma nova
realidade do trabalho não há dúvida, mas discordo veementemente do direcionamento
que foi dado a essas mudanças pela reforma trabalhista e a técnica legislativa utilizada.
Sempre defendi mudanças, mas acho que não foram feitas da forma correta e nem
têm encontrado resultado esperado até agora, salvo em termos de questão processual,
a reforma tinha três grandes bandeiras: aumentar segurança jurídica, reduzir desemprego, e, de uma certa forma, diminuir o número de ações que era muito elevado. Não
reduziu o desemprego, não em números reais e impactantes; não aumentou segurança
jurídica; e, em relação ao número de ações, reduziu drasticamente, mas não sei se o
fez da melhor forma. Penso que o ideal seria que as ações fossem reduzidas porque
o número de problemas entre empregador e empregado caiu. Que precisava haver
mudança, precisava; mas não acho que esta mudança tenha sido a desejada e a que
era de fato necessária.
– No começo do ano, falou-se em extinção da Justiça do Trabalho. Justifica-se?
O fim da Justiça do Trabalho não acabaria com os litígios entre empregado e empregador. Simplesmente íamos tirar o nome Trabalho da parede, que foi o que fizeram com o
Ministério do Trabalho. O Ministério acabou, mas as funções foram esquartejadas entre
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Fazenda, Economia e Justiça. As funções continuam, distribuídas de outra forma. Parece que, por uma disputa ideológica, a palavra trabalho dentro desta linha de governo
virou uma palavra incômoda e pejorativa.
– No debate sobre direitos trabalhistas foram feitas comparações com outros
países. São apropriadas?
Não acho que seja adequado, são culturas e perspectivas diferentes, níveis de
desenvolvimento populacional distintos. Existe muita coisa da legislação que é similar
no mundo todo, alguns preceitos elementares da proteção ao trabalhador que são
muito inspirados pelo esforço da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em
homogeneizar. No passado falava-se de um código internacional do trabalho a partir
das diversas convenções e resoluções que a OIT periodicamente editava e que seriam
o norte, digamos assim, de todos os países do mundo. Existe uma certa similaridade
no universo laboral quando se altera a legislação de um país semelhante ao seu, que
disputa mercado parecido com o seu. Surge uma pressão interna para modificar a
própria legislação. Durante a crise europeia do final dos anos 2000, a Itália passou por
um processo de flexibilização das suas normas trabalhistas. Na sequência a Espanha
passou por um período de alteração de suas normas. Esses movimentos inspiraram
algumas das mudanças na legislação brasileira. O caso do trabalho intermitente
reflete um pouco algumas inovações da legislação italiana e espanhola, assim como a
regulamentação do teletrabalho e a ideia polêmica da possibilidade de sobreposição do

SÃO PAULO

negociado sobre o legislado. Quando o Brasil aprova a reforma trabalhista, a Argentina
que é um país vizinho e disputa um mercado de exportação parecido com o Brasil, se
sente pressionada para fazer reforma parecida. Dentro dessa perspectiva, comparar a
legislação brasileira com a alemã ou americana não é justo, porque elas têm culturas
distintas – sendo que os Estados Unidos não são filiados ao Direito Romano, e sim ao
common law, e temos uma lógica própria de pensar as organizações sindicais com outro
nível de representatividade e força. Esses países não teriam conseguido essa legislação
tão negociada se não estivessem em outro patamar de desenvolvimento econômico.
– O fenômeno chamado de “uberização do trabalho” traz quais desafios para o
Direito do Trabalho?
– Trazem desafios de todas as ordens. O primeiro no mundo todo seria definir se
esses trabalhadores são ou não empregados. O aplicativo tem enfrentado demandas
trabalhistas dos condutores de veículo. Esse é o primeiro ponto que o novo modelo de
negócios traz. Agora, quando falamos de “uberização”, temos, na verdade, o fenômeno
do trabalho em plataformas digitais. Têm as que simplesmente aproximam, por meio de
algoritmos, consumidores e prestadores de serviço. Melhor dos exemplos é o da pessoa
que queira disponibilizar um bem ou serviço e aquela que quer contratar, como no caso
do AirBnb, dedicado ao aluguel de imóveis. Não cabe discutir relação de emprego,
salvo alguma questão periférica relacionada com a limpeza das casas. É um tipo de
plataforma que não gera tanto impacto e discussões sobre questões trabalhistas. Nesse
caso, o preço não é definido pela plataforma digital, é definido pelo dono do bem ou
dono dos serviços. É simplesmente uma intermediação. No caso de plataformas como
Uber, que colocam à disposição o cliente e o prestador de serviços, as discussões
acerca da questão trabalhista são infindáveis. E impacta a relação do direito de trabalho
de forma intensa. A nossa legislação foi pensada na realidade do operário de fábrica,
tem três grandes pilares: onde, quando e como. Onde o trabalho é feito? Normalmente
na fábrica, no estabelecimento do empregador. Quando? No horário preestabelecido
de funcionamento da fábrica. E como? Sempre com instrumentos de trabalho, equipamentos e maquinário do empregador. Quando se criam esses modelos de negócio
via plataforma digital, deixa de existir o ambiente de trabalho. As plataformas digitais
impactam a nossa noção de proteção do trabalho de forma direta. Quanto mais eu me
dedico a estudar o tema, mais me convenço que esses condutores de Uber precisam
de alguma forma de proteção. O que os países no mundo todo enfrentam é o dilema de
escolher entre três opções: tratar o condutor de Uber como empregado, com todos os
direitos, o que acabaria com o modelo do negócio, por conta do custo que estaria agregado e corre risco de não ser adequado; ou tratá-lo como sujeito autônomo, que foi o
que fez o decreto presidencial no Brasil quando estabeleceu as condições de contribuição para seguridade social dos condutores de veículo; ou então proibir as plataformas
digitais, que é o que acontece na Itália, onde a questão não foi regulamentada e a Uber
não opera. O que vem sendo utilizado, na maioria dos países que enfrentaram essa
questão, é criar uma forma intermediária de proteção, que não seja tão protetora quanto
o vínculo empregatício e nem tão desprotegida quanto o trabalho autônomo. O grande
problema é que as experiências têm mostrado que as tentativas de criar uma solução
intermediária, que se chama de “terceira via”, acabam implodindo o sistema de proteção
ou causando muito mal, gerando precarização. De fato, temos situações no mundo
assim que, sob o pretexto de criar uma condição intermediária, acabou servindo para
que pessoas protegidas se tornassem mais baratas por meio dessa nova opção.
– Quais as dimensões do trabalho na sociedade atual?
– É aquilo que Bauman chama de sociedade líquida ou de tempos líquidos, enfim,
tantas obras que passam por enfrentar esse tema. Vivemos uma época de grande
mudança, sobretudo pela tecnologia nas condições humanas, de modo geral. A desconexão do trabalho é cada vez mais difícil em tempos de WhatsApp. Quantas vezes
acabamos conversando com colegas de profissão fora do expediente porque existe
essa ferramenta? Às vezes em horários totalmente impróprios. A tecnologia impacta
a vida humana há muito tempo. Hoje, um dos grandes problemas é estarmos, cada
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vez mais, em constante regime de trabalho. Mas não é só aí que essa tecnologia vai
efetivamente mudar a nossa vida. Hoje vivemos tempos de inteligência artificial e isso
para o mercado de trabalho traz uma consequência muito grande. A tecnologia acaba
criando novos empregos e extinguindo outros antigos. O grande dilema é tentar fazer
com que, primeiro, essa criação de empregos consiga suprir a destruição dos anteriores, o que nem sempre acontece. A tendência é criar bem menos empregos do que os
que você destrói. Um exemplo: uma agência bancária dos anos 50, do século passado,
tinha muitos empregados. Com a tecnologia, foi significativamente reduzido. Mas existe
uma categoria de bancários que não existia, o pessoal da tecnologia da informação.
O trabalho não acabou, mas ele foi substituído? Não, não foi. Porque o número é
infinitamente menor do que a quantidade de postos que foram sendo extintos por conta
da automação. Desaparecem funções como ascensoristas, cobradores de ônibus, entre
tantas outras afetadas pela tecnologia, mas, geralmente, de funções pouco qualificadas.
Na hora que falamos de inteligência artificial e ela chega a algumas profissões clássicas tradicionais, como o Direito e a Medicina, começamos a perceber que a tecnologia
ameaça os postos de trabalho qualificados, que eram considerados protegidos.
– Mas há países com tecnologia e pleno emprego: EUA, Alemanha, Japão e Finlândia...
– A tecnologia extingue empregos, mas países desenvolvidos, que têm controle do seu
mecanismo de distribuição dos postos de trabalho e formação profissional, são capazes
de direcionar a mão de obra para onde há surgimento de novos. Essa é a grande
diferença. Há vários países que têm observatórios permanentes para verificar quais são
as profissões, onde surgirão novos postos de trabalho. Percebendo isso, interferem ao
invés de continuar insistindo naqueles onde já há uma saturação, ou ameaça de extinção no futuro. Um exemplo fácil de visualizar seria o Ross – o primeiro robô advogado
usado nos EUA – que começa a ameaçar postos em escritórios, embora eles precisem
contratar pessoas dedicadas à tecnologia da informação. Nessas nações mais avançadas começam a abrir mais vagas na ciência da computação, engenharia da computação
e áreas correlatas, com menos vagas no Direito. O problema aqui é que passamos por
processo massificado de estímulo à educação privada com sucateamento da pública.
Na hora que as universidades privadas passam a ter a maioria das vagas do ensino,
ofertam de acordo com o mercado. Então, cursos ligados ao setor terciário como Direito,
Administração, Contabilidade, que não demandam laboratórios e outros investimentos,
acabam tendo mais oferta do que os ligados à computação, que requerem investimentos significativos em tecnologia. Formamos advogados, médicos, contadores, mas não
cientistas para inovar e revolucionar tecnologicamente o país.
– Sempre haverá o mínimo de organização de trabalhadores para reivindicar
direitos?
– A ideia da união do mais fraco para a defesa é instinto de sobrevivência natural. Esse
fenômeno é próprio do sindicalismo: o trabalhador, percebendo a condição de fragilidade em relação ao empregador, se une a outros para se fortalecer. Essa reação acaba
se repetindo, independentemente do modelo de exploração. Converso muito com meus
alunos quando dou aula sobre greve, que ela, na verdade, muito mais que um direito
ou um crime, é um fato social. Se a greve for proibida, mas a situação de incômodo
for grande, ela vai eclodir como erupção vulcânica, e vimos isso nas manifestações de
junho de 2013. Você passa a ter efetivamente uma ebulição, que não acontece porque
a lei permite, mas porque a insatisfação chegou a um nível de descontrole que não há
como segurar os ânimos envolvidos na questão.

“A reforma tinha três grandes bandeiras: aumentar segurança
jurídica, reduzir desemprego e diminuir o número de ações. Não
reduziu o desemprego, não em números reais e impactantes; não
aumentou segurança jurídica; e, em relação ao número de ações,
reduziu drasticamente, mas não sei se o fez da melhor forma”
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Subseções - Posses

Douglas Veloso

José Luis da Conceição

A cerimônia de posse (12/04) da Subseção de Brodowski
registrou fatos de ineditismo: a primeira diretoria eleita
para atender às demandas da advocacia local é também
comandada por uma mulher. Ao assumir a presidência,
Renata Cristiani Martins exaltou a confiança nela
depositada. Como linha de atuação, prometeu, será
firme na luta pelos valores de cidadania. Para tanto,
tem ao seu lado Silvia Chaves da Silva, vice-presidente;
Lilian Baggio, secretária-geral; Fausto Fabbri, secretário
adjunto; e Fred Alex Jorge, diretor-tesoureiro.
Prestigiando a solenidade, o presidente da OAB SP,
Caio Augusto Silva dos Santos, garantiu que a Secional
paulista caminhará de mãos dadas para dar sustentação
aos operadores do Direito e ao cidadão brodosquiano.

Em clima de união, e forte presença feminina, a diretoria
da Subseção de Itaquera tomou posse (11/04) com
o comparecimento do presidente da Secional, Caio
Augusto Silva dos Santos; de Aislan de Queiroga Trigo,
secretário-geral; e de Raquel Preto, diretora-tesoureira.
O líder da advocacia estadual lembrou diretrizes
importantes como a maior aproximação com as
Subseções, onde tudo acontece conforme as realidades
locais, e reiterou batalha para que a advocacia esteja em
todos os espaços onde se realiza a Justiça. Assumiram a
OAB de Itaquera: Eduardo Correa da Silva, presidente;
Izabel Barros, vice-presidente; Rodrigo Cressoni,
secretário-geral; Eunice de Carvalho, secretária-geral
adjunta; e Eliandro de França, diretor-tesoureiro.
José Luís da Conceição

Cristovão Bernardo

José Luís da Conceição

O presidente da Subseção de São Miguel Paulista, Carlos
Augusto Costa, reeleito junto com a maior parte da
equipe que o acompanhou na gestão anterior, elencou no
discurso de posse (12/04) o retrospecto de realizações.
A diretora-tesoureira, Raquel Preto, representou a
Secional na solenidade e reforçou a necessidade de
empreender esforços para resgatar o respeito pela
advocacia, essencial ao bom desenvolvimento do Estado
Democrático de Direito. “Não há nação democrática
desenvolvida que não respeite a sua advocacia”, cravou.
Na composição da diretoria estão: Carolina Buccini,
vice-presidente; Carlos Nascimento Júnior,
secretário-geral; Ana Paula Gonzalez, secretária adjunta;
e Reinaldo de Menezes Junior, diretor-tesoureiro.

Itaquera ratifica proximidade
entre Secional e Subseções

Comando da primeira diretoria
eleita em Brodowski é feminino
Cristovão Bernardo

São Miguel Paulista trabalha
para ampliar respeito à advocacia

Diretoria de Poá prima
pelo fortalecimento da classe

Peruíbe mira transparência e
maior participação de advogadas

Itapecerica da Serra enaltece
advocacia na defesa da sociedade

Raquel Preto, diretora-tesoureira da OAB SP,
representou o presidente da entidade, Caio Augusto Silva
dos Santos, na posse (10/04) da diretoria da Subseção
de Poá. Na ocasião, a dirigente lembrou o juramento
prestado pelos advogados em defender a Constituição e a
ordem jurídica. O presidente empossado, Ricardo Afonso
Filho, agradeceu a confiança que a advocacia poaense
depositou na sua diretoria: “Estamos aqui para agregar
e fortalecer a advocacia”. Também foram empossados:
Felipe Francischini do Nascimento, vice-presidente;
Maria Aparecida Gonçalves, secretária-geral; Márcia
Germini, secretária adjunta, e Messias Maciel Júnior,
diretor-tesoureiro.

Os dirigentes da Subseção de Peruíbe tomaram posse
(10/04) reforçando o compromisso fundamental da
Ordem na defesa das prerrogativas profissionais.
Marcou presença o secretário-geral da OAB SP, Aislan
de Queiroga Trigo. Ele reiterou os esforços da diretoria
Secional para que advogados e advogadas se façam
presentes em todos os meios de Justiça, seja por via
judicial como extrajudicial. Já o presidente da Subseção,
Helio Pereira Junior, destacou focos da gestão, como
a ampliação da participação da mulher advogada e
a valorização da classe. Compõem a diretoria: Lilian
Silveira de Messa, vice-presidente; Walkir Patucci Neto,
secretário-geral; Tania Goytacaz Melito, secretária
adjunta; e Marialice Pereira, diretora-tesoureira.

A presença de toda a diretoria da OAB SP na
posse (09/04) da Subseção de Itapecerica da Serra
demonstrou o prestígio da gestão local capitaneada
pela presidente Talita Santos de Moraes. A
administração é composta ainda por José Gonçalves
Neto, vice-presidente; Neide Estolaski, secretária-geral;
Douglas Vargas, secretário adjunto, e Sheila Senra,
diretora-tesoureira. Na ocasião, o presidente da OAB
SP, Caio Augusto Silva dos Santos, traçou um panorama
das principais ações desenvolvidas pela Secional,
ressaltando a descentralização. Talita Santos, por sua
vez, discursou sobre os princípios que nortearão o
triênio: “Nossa gestão tem o propósito de retomar o
papel de protagonista da advocacia na sociedade”.
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Cristovão Bernardo

Danilo Ledo/Divulgação
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Dracena,
Junqueirópolis,
Pacaembu e Tupi
Paulista unidas em
solenidade de posse
das diretorias

Jabaquara inicia gestão
destacando sintonia com a Secional

Jales defende diálogo aberto no
dia a dia da Subseção
Joicy Taroco/Divulgação

José Luís da Conceição

Divulgação

Mauricio Mainente de Souza, diretor-tesoureiro;
Junqueirópolis – José Cláudio David, presidente;
Márcio Henrique Baraldo, vice-presidente; Elio Furini
Neto, secretário-geral; Bruna Carolina Zanardi Diniz
Gatti, secretária adjunta; e Tatiana Tieme Hoshino,
diretora-tesoureira; Pacaembu – Alyson Miada,
presidente; Antônio Araujo Neto, vice-presidente;
Penélope dos Santos, secretária-geral; Cristiano
Pinheiro Grosso, secretário adjunto; e José Antônio
de Araujo, diretor-tesoureiro; Tupi Paulista – Rodrigo
Ferreira Delgado, presidente; Ramblet de Almeida
Termero, vice-presidente; Mateus Gomes Zerbetto,
secretário-geral; Cássia Regina Aparecida Villa,
secretária adjunta; e Elaine Cristina Ferraresi de
Matos, diretora-tesoureira.

Os dirigentes de quatro Subseções do Oeste
Paulista deram demonstração de união da classe
e organizaram uma solenidade de posse conjunta
(05/04), reunindo a advocacia de Dracena – cidade
que abrigou a cerimônia –, Junqueirópolis, Pacaembu
e Tupi Paulista em evento que contou com a presença
expressiva da diretoria Secional. Os discursos foram
pautados na defesa da advocacia do interior. O
presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos,
prestou reverências e reafirmou o compromisso
de concretizar uma gestão participativa. Confira a
composição das diretorias: Dracena – Marcos José
Rodrigues, presidente; Juliano Stevanato Pereira,
vice-presidente; Ana Paula Coser, secretária-geral;
Viviane Rocha Nascimento, secretária adjunta; e

O Centro Universitário Assunção Unifai (08/04)
abrigou a posse solene da diretoria da Subseção da
OAB do Jabaquara, presidida por Evandro Andaku.
Juntamente com toda a diretoria Secional, o presidente
da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, diplomou o
dirigente e demais diretores: Terezinha Fernandes de
Oliveira, vice-presidente; Ana Maria Afonso Ribeiro
Bernal, secretária-geral; Diego Diniz Secaf, secretário
adjunto; e Mariana Fanelli Cappelano,
diretora-tesoureira. Em seu discurso, lembrou a
necessidade do cumprimento das regras e normas
vigentes no país, destacando que a advocacia tem
apenas um instrumento de trabalho: a lei. Andaku
disse: “Estamos seguros que nesta jornada andaremos
juntos com a Secional paulista”.
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Mirassol tem transição colaborativa Foco na defesa da advocacia
em favor da advocacia
marca solenidade em Tanabi
O reforço da união marcou a posse (04/04) da
diretoria da Subseção de Mirassol. “Vamos promover a
organização administrativa para proporcionar eficiência
no atendimento à advocacia”, ressaltou o presidente
Marcos Sanchez Galves. A diretoria é composta ainda
por Fausto José da Rocha, vice-presidente; Natalia
Tozo, secretária-geral; João Paulo de Araujo, secretário
adjunto; e Ana Lidia Luminatti; diretora-tesoureira.
Presente na cerimônia, o presidente da OAB SP, Caio
Augusto Silva dos Santos, parabenizou a advocacia
local. “A advocacia de qualidade está presente em todas
as 239 Subseções. Todos fazemos parte de um único
instrumento: somos uma classe que defende os direitos
do cidadão e a Constituição”, afirmou.

A diretoria da OAB de Tanabi foi empossada (04/04)
em solenidade cujos discursos deram destaque para
a relevância do respeito à advocacia e a promoção de
melhores condições de vida ao cidadão. “Defender
a advocacia é a nossa maior missão”, cravou Breno
Gianotto Estrela, presidente da OAB local. Completam
a diretoria Edmundo dos Santos Junior,
vice-presidente; Giselda de Brito Bilia, secretária-geral;
Diego Perches, secretário adjunto; e Fábio Rúbio,
diretor-tesoureiro. “A advocacia não pode ser afastada
da Justiça”, sintetizou Caio Augusto Silva dos Santos,
presidente Secional, para marcar posição na defesa da
classe como componente indispensável à administração
da Justiça e a manutenção das conquistas civilizatórias.

“Essa diretoria aprendeu, com o presidente Caio
Augusto Silva dos Santos, que não damos ordens,
lideramos um time”, discursou Marlon Livramento,
presidente da Subseção de Jales, em solenidade
de posse (04/04) que lotou o auditório da Câmara
Municipal. A diretoria reúne: Guilherme Soncini
da Costa, vice-presidente; Ricardo Hentz Ramos,
secretário-geral; Lilian Bazzo dos Santos, secretária
adjunta; e Alexandre Colombo, diretor-tesoureiro.
O secretário-geral da OAB SP, advogado militante em
Jales e ex-presidente da Subseção em dois mandatos
2010/2012 e 2013/2015, Aislan de Queiroga Trigo
recebeu homenagens pelos serviços prestados à
advocacia e à comunidade.
Jornal da Advocacia I Maio-2019
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Subseções - Posses

Diretrizes da gestão são
reforçadas em Orlândia

Tomou posse (03/04) a diretoria da OAB de Taubaté,
em cerimônia com a presença do vice-presidente da
OAB SP, Ricardo Toledo, que representou a diretoria
da Secional paulista na solenidade. “É uma honra
participar de mais uma posse de Subseção que será
comanda por uma advogada”, comemorou. Na ocasião
foram empossados Marly Ramon Fernandes Nogueira
Santos, presidente; Jairo de Oliveira, vice-presidente;
Ricardo Paiva Vianna, secretário-geral; Silvio Marcelo
Mazzuia, secretário adjunto, e Lucio Roberto Falce,
diretor-tesoureiro. Marly destacou que sua gestão
começa focada no cumprimento das promessas de
campanha. A primeira, é implementar a criação da
Escola Superior de Advocacia na Subseção.

Cristovão Bernardo

Cristovão Bernardo

Ao empossar a diretoria eleita para a Subseção
de Orlândia (12/04), o presidente da OAB SP,
Caio Augusto Silva dos Santos, acentuou a força
da advocacia presente nas 239 Subseções e
reiterou diretrizes, como transparência, coragem e
responsabilidade. “Tenho, aqui, maioria qualificada,
o que nos permite tratar das questões da advocacia
com mais peculiaridade e habilidade”, disse, em
seguida, o presidente da Subseção, Eder Krebsky
Darini, referindo-se à força de sua diretoria. Ao seu
lado formam a gestão: Lauriane de Castro Torres,
vice-presidente; Rosimeire Aparecida Felipusso
Vieira Canuto, secretária-geral; Gabriele Bragheto de
Souza Nogueira, secretária-geral adjunta; e Fernanda
Tritto Araujo de Oliveira, diretora-tesoureira.

O empoderamento feminino na OAB SP foi
comprovado na cerimônia de posse da diretoria da
Subseção de Itapetininga (03/04). Primeira mulher
eleita presidente da OAB local, em 49 anos de
história, Ana Lúcia Benedetti relatou sua caminhada
e destacou desafios para conduzir os trabalhos da
advocacia nos próximos anos. “Estou motivada para
cumprir os compromissos firmados, ciente de que
uma mulher jamais deve fugir de seus desafios”, disse.
Ao seu lado estão: José Prado Júnior, vice-presidente;
João Siqueira Machado, secretário-geral; Eduardo
Branco Ribeiro, secretário adjunto; e Jayme Ferreira,
diretor-tesoureiro. A solenidade foi prestigiada pelo
presidente Secional, Caio Augusto Silva dos Santos.
Cristovão Bernardo

Qualificação profissional é
prioridade em Taubaté
Divulgação

Cristovão Bernardo

Cristovão Bernardo

Itapetininga acentua força da
mulher como dirigente de Ordem

Maior presença feminina na OAB
permeia discursos em Limeira

Temas de interesse coletivo
pautam comando em Sumaré

Iniciativa e união movem
Indaiatuba

A posse da Subseção de Limeira (02/04) foi marcada
pelo reforço do papel da advocacia como defensora do
Estado Democrático de Direito. A solenidade teve a
participação do presidente da Secional, Caio Augusto
Silva dos Santos, e do secretário-geral, Aislan de
Queiroga Trigo. O dirigente reiterou barreiras rompidas
no início da gestão: “Há representação mais equilibrada
com participações do interior, litoral e capital, além
de maior presença feminina”. Em sua fala, José Mauro
Faber, presidente da Subseção, citou algumas diretrizes
de gestão. A diretoria é completada por Arthur Salibe,
vice-presidente; Marcio Fernandes Silva,
secretário-geral; Marisa Ortolan Pereira, secretária
adjunta; e Marcos Roberto Zaro, diretor-tesoureiro.

A OAB de Sumaré recebeu a advocacia e
representantes do Judiciário, Executivo e Legislativo
para a cerimônia de posse (02/04). O presidente da
OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, e o
secretário-geral, Aislan de Queiroga Trigo, prestigiaram
o evento. “Instituições são perenes e servem o cidadão”,
enfatizou Caio Augusto. Já o presidente da Subseção,
Vanderlei Corniani, reafirmou o reforço da participação
da classe em temas de interesse coletivo e o incentivo
à qualificação profissional. Ao seu lado, na diretoria,
estão: Maurílio de Barros, vice-presidente; Tamires
Lopes de Oliveira, secretária-geral; Eliana Cordeiro,
secretária adjunta; e Paulo Roberto da Silva,
diretor-tesoureiro.

A diretoria da Subseção de Indaiatuba é mais
um exemplo da forte participação das mulheres
advogadas na composição das equipes de dirigentes
de Ordem. Recém-empossado (17/04), o time
conta com Viviane Gonçalves Teixeira Matavelli,
presidente; Carlos Rogério Berti, vice-presidente;
Daniela Monteiro Constantino Aun, secretária-geral;
Ricardo Bueno Reis, secretário adjunto; e Svetlana
Vladimirovna Biletsky, diretora-tesoureira. “Vontade,
coragem e união são os elementos para os nossos
projetos”, cravou Viviane. O presidente Secional,
Caio Augusto Silva dos Santos, prestigiou a cerimônia
acompanhado de Ricardo Toledo Santos Filho,
vice-presidente; e Aislan de Queiroga Trigo,
secretário-geral.
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É pouco? Então acrescentem-se ao rol as intempéries socioeconômicas a que todos os
cidadãos estão submetidos, além de problemas familiares aos quais, infelizmente, todos
estão sujeitos.
Por todos esses fatores, não surpreende que a advocacia constitua uma das classes profissionais com maior incidência de estresse e de doenças dele decorrentes, entre as quais
a depressão é a mais frequente. As mais importantes publicações científicas do mundo,
como a revista Science, apontam o estresse como determinante da depressão. Na precisa
descrição do Doutor Drauzio Varella, a depressão “é a tristeza quando não tem fim, quadro
muito diferente do entristecer passageiro ligado aos fatos da vida. É uma doença potencialmente grave que interfere no sono, na vontade de comer, na vida sexual, no trabalho, e
que está associada a altos índices de mortalidade por complicações clínicas ou suicídio”.
O drama do suicídio em consequência de depressão, crescente entre advogados e na
sociedade em geral, é uma trágica tendência já captada e retratada pela sensibilidade do
artista brasileiro. Ninguém sabe o que aconteceu / Ela se jogou da janela do quinto andar
/ Nada fácil de entender – escreveu e cantou Renato Russo na bela canção “Pais e filhos”.
Gonzaguinha, por sua vez, na saudosa “Um homem também chora”, alertou: E sem o seu
trabalho / O homem não tem honra / E sem a sua honra / Se morre, se mata.
É necessário e urgente, portanto, que se ofereçam meios à advocacia de combater
a depressão e outras doenças psicológicas ou psiquiátricas decorrentes do estresse
profissional – ou de outras causas, é claro. Assim entendeu o Conselho Federal da OAB
quando baixou, em novembro de 2018, o Provimento 186, instituindo o Plano Nacional de
Prevenção das Doenças Ocupacionais e de Saúde Mental da Advocacia.
Toda a seara da OAB será envolvida nas ações do Plano Nacional, cujas atividades serão
lideradas pela Comissão de Saúde Mental, instituída no âmbito da Coordenação Nacional
das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad) e da qual tenho a honra de estar à frente.
Uma série de iniciativas está sendo delineada nesse campo. Conforme as diretrizes definidas pelo Provimento 186 do Conselho Federal da Ordem, serão desenvolvidas campanhas
preventivas de doenças ocupacionais mediante convênios com hospitais e universidades e
promovido amplo debate sobre o tema em todo o território nacional. Paralelamente, fomentaremos a publicação de artigos, cartilhas e manuais sobre a saúde mental da advocacia
e incentivaremos os colegas a se submeterem a avaliações periódicas.
A depressão é dura e comovente. A partir de certo nível, incapacita para as atividades
mais corriqueiras do dia a dia. Como mencionado linhas acima, vale enfatizar que pode
levar ao suicídio. A “tristeza que não tem fim” não pode se tornar algo corriqueiro entre
advogados e advogadas. Há que ser prevenida, combatida, tratada e curada. Nessa luta
estão empenhadas neste momento a Ordem dos Advogados do Brasil, suas Secionais e
as Caixas de Assistência dos Advogados.

PRESIDENTE DA CAASP

O ônus psicológico de tão nobre missão, contudo, não advém apenas de sua relevância
para a concretização do Direito. Também as rotinas da profissão têm forte potencial de levar
qualquer um à condição de quase insanidade: montanhas de processos, prazos exíguos,
juízes despreparados ou intransigentes, clientes insatisfeitos, filas nos fóruns, desrespeito
a prerrogativas profissionais. Some-se a tudo isso uma necessidade permanente de atualização teórica, o que requer horas de estudo, e de aprimoramento de habilidades as quais
nem todos detêm, como a oratória.

Luís Ricardo Davanzo

Profissão das mais estressantes do mundo, a advocacia vive a rotina do risco do insucesso
e suas consequências. O grau de responsabilidade inerente ao trabalho do advogado é
insuperável, pois em suas mãos deposita-se a esperança de justiça, não raro a esperança
de liberdade. O peso desse verdadeiro sacerdócio sobre os ombros do ser humano que o
abraçou é enorme. Suportá-lo exige conhecimento, abnegação, coragem e saúde.
Ricardo Bastos/CAASP

Espaço CAASP

Palavra do presidente

A SAÚDE MENTAL DA
ADVOCACIA
NO FOCO DAS
CAIXAS DE ASSISTÊNCIA
“Toda a seara da OAB será envolvida
nas ações do Plano Nacional
(Provimento 186), cujas atividades
serão lideradas pela Comissão de
Saúde Mental, instituída no âmbito da
Concad e da qual tenho a honra de
estar à frente”
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Câmaras
Ricardo Bastos/CAASP

Setor de Benefícios já
concedeu mais de 500
auxílios em 2019
Paula Fernandes
O auxílio pecuniário para o advogado
em situação de carência é a essência da
natureza assistencial da CAASP

Encontram-se em plena atividade as cinco Câmaras de Benefícios que analisam os pedidos
de ajuda pecuniária à Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo. Quarenta e cinco relatores, todos advogados que exercem a tarefa
voluntariamente, distribuem-se pelas Câmaras.
As reuniões e os julgamentos dos pleitos,
semanais, cumprem a tarefa fundamental da
entidade de socorrer advogados, advogadas,
estagiários e estagiárias em situação de carência, inscritos na OAB SP e impossibilitados de
trabalhar devido a problemas de saúde.
Neste ano, de 1º de janeiro a 30 de abril, 506
pedidos de benefícios, em 12 modalidades, foram deferidos pela CAASP – sendo 199 em resposta a novas solicitações, 269 prorrogações

e 38 em caráter complementar. Além destes,
outros 224 advogados já recebiam e continuam
a receber auxílio mensal, um dos tipos de benefício contínuo da Caixa de Assistência.
“De um amplo leque de serviços que a CAASP
oferece à advocacia, a concessão de auxílio
pecuniário ao colega em situação de carência
talvez seja o mais importante, por conter a
essência da natureza assistencial da entidade,
que é socorrer aqueles que mais necessitam”,
afirma a secretária-geral adjunta da Caixa,
Paula Fernandes, responsável pelo setor.

A condição mínima exigida para que o pedido
seja deferido é que o solicitante seja inscrito
há pelo menos um ano na Seção São Paulo da
OAB e comprove exercício regular da advocacia.

O processo de concessão de benefícios pecuniários da CAASP começa com a recepção
das solicitações pelo setor responsável. Em

Para conhecer todas as modalidades de auxílio que
a CAASP oferece, acesse
www.caasp.org.br.

Câmaras

Gratuito

Serviços extensivos aos dependentes
Campanhas de saúde, medicamentos a preço
de custo, livros jurídicos com desconto, atendimento odontológico e vários outros itens que
compõem o rol de atuação da CAASP, além de
estarem à disposição de advogados e estagiários de Direito inscritos na OAB SP, são extensivos a seus dependentes, dos quais se exige,
apenas, cadastramento na Caixa de Assistência.
Conforme o Estatuto da CAASP, são considerados dependentes do(a) advogado(a) – ou do(a)
estagiário(a) – cônjuges ou companheiros(as);
filhos de até 18 anos incompletos ou 24 anos
incompletos (se estudantes universitários); filhos
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seguida, assistentes sociais fazem visitas aos
advogados solicitantes e, a partir de entrevistas e juntada de documentos, emitem-se os
respectivos laudos sociais. Esses laudos são
analisados pelos relatores e, os processos são
submetidos às Câmaras de Benefícios. Cada
uma das Câmaras de Benefícios é presidida
por um diretor da Caixa de Assistência.

maiores de 18 anos, até 24 anos incompletos,
se estudantes (pelo período de um ano); os
incapazes, cuja guarda lhes for atribuída por
decisão judicial, adoção, tutela ou guarda (mediante apresentação de documento comprobatório).
O procedimento para solicitação de inclusão
do dependente entre os usuários dos serviços
da Caixa de Assistência é simples, e deve ser
efetuado preenchendo o cadastro disponível no
site da entidade (www.caasp.org.br). Quaisquer informações adicionais podem ser obtidas
pelo telefone (11) 3292-4400.

Campanha de Saúde
Bucal está em curso
Até 28 de junho, acontece a Campanha de Saúde Bucal
2019. Basta telefonar para qualquer uma das clínicas odontológicas da CAASP e marcar a visita. A participação é gratuita
para advogados, estagiários e dependentes. Os pacientes
são submetidos a cuidados profiláticos e a orientação sobre
higienização bucal. As crianças de até 12 anos recebem
aplicação tópica de flúor.
Os endereços e telefones dos consultórios estão em
www.caasp.org.br. No próximo semestre está prevista a segunda etapa da ação, desta vez a ser realizada
em clínicas odontológicas referenciadas, nas cidades
em que a Caixa não conta com clínica própria.

Concad

Comissão voltada à saúde mental
A Coordenação Nacional das Caixas de Assistência
dos Advogados (Concad) vai desenvolver minucioso
trabalho sobre a saúde mental da advocacia, uma das
classes profissionais que mais sofrem com doenças
decorrentes de estresse e outros transtornos psicológicos. Coordenada pelo presidente da CAASP, Luís
Ricardo Davanzo, a Comissão de Saúde Mental do
órgão que congrega as Caixas de todo o país fará um
mapeamento detalhado desses distúrbios entre os
advogados para, numa etapa seguinte, pôr em prática
ações de apoio, algumas das quais já estão sendo
desenhadas.
A questão foi um dos temas do XLIII Encontro Nacional dos Presidentes de Caixas de Assistência dos Advogados, realizado em São Paulo no dia 24 de maio,
na sede da OAB SP, como parte do “OAB em Pauta”,
evento promovido pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil que abrangeu as Secionais,
as Caixas, a Escola Nacional de Advocacia (ENA) e as
Escolas Superiores de Advocacia (ESAs).
“A toda hora temos notícia de colegas que se suicidam
devido a depressão. Vamos cuidar da saúde mental da
advocacia. Precisamos trazer alegria e felicidade para
os advogados”, disse Davanzo, em seu discurso, logo
na solenidade abertura do evento, dia 23. O presidente
da CAASP é também tesoureiro da Concad.
De acordo com o coordenador nacional da Concad,
Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência dos

Advogados do Rio Grande do Sul, “o advogado padece com a crise econômica nacional, com dificuldades
de todo gênero que culminam em doenças silenciosas,
como a depressão e tantas outras que devem receber
um olhar especial dos braços assistenciais do sistema
OAB, que são as Caixas”.
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A presidente da Comissão de Saúde Mental do Conselho Federal da OAB, Sandra Krieger, que é conselheira
federal por Santa Catarina, integra o grupo temático
da Concad e participou do encontro. Ela explicou que
o Provimento 186 do CFOAB, de novembro de 2018,
já dá as diretrizes para uma política nacional de saúde
mental da advocacia. “A partir de agora será feito um
amplo diagnóstico em parceria com universidades, de
modo a que se desenvolvam em seguida ações de
prevenção e apoio. O advogado brasileiro precisa de
ajuda e ninguém mais adequado a essa função do que
as Caixas de Assistência”, salientou.
Outros dois grupos temáticos da Concad contarão com
dirigentes da CAASP em seus quadros: a vice-presidente Aline Fávero integrará a Comissão da Mulher
e o diretor Leandro Nava, a Comissão do Jovem
Advogado.
A CAASP fez-se representar ao longo de todo o “OAB
em Pauta”, além do presidente Luís Ricardo Davanzo, participaram a vice-presidente, Aline Fávero; o
secretário-geral, Antônio Ricardo Miranda Júnior; a
secretária-geral adjunta, Paula Fernandes; o diretor-

Davanzo
Presidente da CAASP coordena a
Comissão de Saúde Mental

-tesoureiro, Rodrigo Canelas, e os diretores Leandro
Nava, Andréa Regina Gomes, Raquel Tamassia e
Thais Kourrouski.
FIDA
O Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial da Advocacia (Fida) realizou
encontro de trabalho como parte da programação
do “OAB em Pauta”, no dia 23. “A reunião foi muito
profícua. Deliberamos sobre a construção de novas
sedes de Subseções no Pará e na Paraíba, e apreciamos projetos de outras Secionais. Nosso trabalho
foi muito harmonioso, com a aprovação das medidas
de forma consensual”, relatou o presidente do órgão,
Felipe Sarmento, que é conselheiro federal da Ordem
pelo Amapá.

Campanha

Cristovão Bernardo

Vacinação contra gripe chega a todo o Estado

Imunização
Camila Ribeiro Miasiro levou o filho para
ser vacinado na sede da CAASP

A Campanha CAASP de Vacinação contra Gripe
percorreu as Subseções da OAB SP de 29 de
abril a 6 de junho, imunizando a advocacia contra
gripes sazonais e H1N1. Neste ano, o preço para
advogados, advogadas, estagiários e estagiárias
de Direito, bem como para seus dependentes, foi
menor: R$ 58,00, contra os R$ 65,00 cobrados
no ano passado. Aqueles com mais de 65 anos
vacinaram-se gratuitamente.

CAASP, Aline Fávero, responsável pelo setor.
Camila Ribeiro Miasiro foi à sede da CAASP
acompanhada do filho, Gael. Foi a primeira vez
que ela participou de uma ação de saúde da entidade. “No pediatra do meu filho, a mesma vacina
sai R$ 130,00 por pessoa. Paguei bem menos
que isso para vacinar a mim e a ele. Valeu muito
a pena participar dessa ação, vou ficar atenta às
próximas”, disse a advogada.

Na sede da Caixa de Assistência, a vacinação,
inicialmente prevista para encerrar-se em 29 de
maio, foi estendida até 14 de junho, de modo a
suprir a demanda do público que não conseguiu
se vacinar dentro do pré-estabelecido. “Atendendo aos pedidos da advocacia, conseguimos que
o laboratório nos disponibilizasse a aquisição
de mais doses”, explicou a vice-presidente da

“Tomo essa vacina há mais de dez anos e desde
então nunca mais peguei uma gripe. Acho que
toda a classe deveria aproveitar essa campanha,
pois é muito importante”, declarou Zulma Maria
Martins Gomes Silva Lima. “Opto por tomar a vacina aqui pela comodidade e a confiança. Sinto-me bem quando a ação é na CAASP”, declarou
Luís Cláudio Aguiar Farias, de 79 anos.
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Nas ondas

Em quadra

Conselheira da OAB SP vence duas etapas
do Circuito Netuno de Travessias

Aos 44 anos, Ana Paula bateu concorrentes mais
jovens, na faixa etária entre 30 e 35 anos, em um dia
nada fácil para nado. O mar estava com o chamado
efeito “ressaca”. Treinando de duas a três vezes por
semana, ela compensou o pouco tempo de dedicação

Divulgação

A conselheira Secional da OAB SP, Ana Paula
Mascaro José Izzi, venceu a segunda etapa
do 11º Circuito Netuno de Travessias, na
categoria iniciante de 30 a 59 anos, realizado
em 26 de maio. Ela nadou 750 metros em 16
minutos e 45 segundos, quatro segundos a
menos que a segunda colocada. Composta
por seis etapas, a disputa ocorre na Praia dos
Milionários, em São Vicente, no litoral paulista.
A advogada, que representa a CAASP na
competição, já havia vencido a primeira etapa,
em abril. Agora ela se prepara para o próximo
desafio, que ocorrerá em 29 de setembro.
à prática esportiva com leituras. “Nadar no mar exige
cuidado. Por isso, estudei bastante sobre as correntes
marítimas e acredito ter sido essa estratégia a me ajudar a vencer”, disse. “Esporte e advocacia combinam
e um ajuda a calibrar o outro”, salientou.

Surfe da advocacia em Santos

A cidade de Andradina recebeu
pela primeira vez, nos dias 25 e 26
de maio, o aberto de tênis da advocacia. O 67º Torneio de Tênis OAB-CAASP aconteceu nas quadras do
Andradina Tênis Clube e premiou
advogados em sete categorias.
O evento, disputado por tenistas
de diversas regiões do Estado,
foi prestigiado pelo presidente da
Subseção de Andradina, Renato
Aparecido Gonçalves, e pelo
conselheiro Secional Acyr Mauricio
Gomes Teixeira.
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Santos recebeu, no dia 15 de junho, a primeira etapa do 11º Circuito de Surfe OAB-CAASP. A etapa, na Praia
do Emissário Submarino, abrange três categorias: Longboard, Shortboard e Stand Up.
Em breve serão anunciadas as etapas seguintes – uma no Litoral Sul e a outra no Litoral Norte paulista. As
inscrições devem ser feitas em www.caasp.org.br.

Em Andradina,
competição de
tênis reúne sete
categorias

Vem aí o futevôlei
da advocacia
O futevôlei, esporte tipicamente brasileiro
nascido na década de 1960 nas praias cariocas, é a mais nova modalidade a integrar as
atividades esportivas promovidas pela CAASP.
A estreia acontecerá no dia 30 de junho, nas
quadras de areia do Aloha – Areia, Esporte &
Bar (Rua Santa Virginia, 628, Tatuapé, capital
paulista). As inscrições estão abertas, ao custo
de R$ 100,00 por dupla, e devem ser feitas no
site da Caixa de Assistência (www.caasp.org.
br) até 26 de junho.
De acordo com Roberto de Souza Araújo,
diretor responsável pelo Departamento de
Esportes e Lazer da CAASP, ao longo de 2019
novas modalidades esportivas serão incluídas
na programação da entidade. “O objetivo é
tornar a Caixa uma fonte mais eclética de
esportes e lazer para a advocacia, atendendo
aos já praticantes e, principalmente, incentivando os que ainda não participam a aderirem
a algum esporte”, afirmou.
O Departamento de Esportes e Lazer da
CAASP está em contato com as federações
de diversos esportes para avaliar a inclusão
de novas modalidades no seu programa
esportivo.

Tabuleiro

Inscrições abertas para
Torneio de Xadrez

Classificação
20 a 39 anos
Campeão – Moysés Alexandre Soleman Neto
(São José do Rio Preto)
Vice-campeão – Pedro Rodolpho Gonçalves
Matos (Andradina)
40 a 49 anos
Campeão – Eron Francisco Dourado (Andradina)
Vice-campeão – Jorge Luiz Nazário Mansor
(Andradina)
50 a 59 anos
Campeão – Mairton Candido (Catanduva)
Vice-campeão – José Sena Jesus (Bauru)
Acima de 60 anos
Campeão – Paulo Edson Marques (Tatuí)
Vice-campeão – Ruben Fucs (São Paulo)

Feminino
Campeã – Telma Cristina Mariano (Tatuí)
Vice-campeã – Rita de Cássia Martins Gouvêa Etto
(Andradina)
Duplas A
Campeões – Mairton Lourenço Candido
(Catanduva) e Moysés Alexandre Soleman Neto
(São José do Rio Preto)
Vice-campeões - Eron Francisco Dourado
(Andradina) e João Paulo Pinheiro Machado (Mato
Grosso do Sul)
Duplas B
Campeões – Paulo Edson Marques (Tatuí) e Ricardo
Ikeda (Catanduva)
Vice-campeões – José Antonio de Sena Jesus
(Bauru) e Guilherme Marques Pugliese (Andradina)

Advogados e advogadas enxadristas, bem como
seus cônjuges e dependentes, podem se inscrever no
primeiro Torneio de Xadrez OAB-CAASP de 2019. A
competição acontece dia 29 de junho, a partir das 9h,
no auditório da sede da CAASP (Rua Benjamin Constant, 75, Centro, São Paulo), que será especialmente
preparado para o evento.
As inscrições devem ser feitas pelo site da Caixa de
Assistência (www.caasp.org.br) e custam R$ 30,00.
Os três primeiros colocados ganharão troféus, e os dez
melhores classificados serão premiados com medalhas. Também será agraciada com uma taça a primeira
colocada entre as mulheres, bem como o melhor
competidor master.
Mais informações no Departamento de Esportes e
Lazer da CAASP, pelo telefone (11) 3292-4573.

Clube de Serviços

SÃO PAULO

Divulgação

Nova parceria com empresa
referência em vestuário esportivo

Loja virtual
Advogados
contam
com 10% de
desconto
para comprar
produtos da
marca

Convênio
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A CAASP firmou parceria com a Elite Store, loja virtual da marca nacional Elite, referência quando o assunto é vestuário esportivo. Via Clube
de Serviços, agora os advogados contam com 10% de desconto para
comprar produtos da marca. O convênio foi assinado no último dia 17 de
maio, em Matão, durante visita dos presidentes da Caixa de Assistência,
Luís Ricardo Davanzo; da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos; e da
Subseção matonense, Paulo Augusto Bernardi; além da vice-presidente
da Caixa, Aline Fávero, na sede da empresa, onde foram recebidos pelos
empresários Vera Ligia Beggio e Nelson Francischini, donos da Elite, e por
outros executivos da empresa.
A Elite Store chegou ao Clube de Serviços, órgão sob responsabilidade do
diretor da CAASP Leandro Nava, por indicação de Paulo Augusto Bernardi. “Por ser uma empresa da nossa região, fabricante de um produto de
excelência em um segmento de mercado e de estilo de vida que só cresce,
vi a oportunidade de uma parceria render bons frutos à advocacia, no bolso
efetivamente, mas também no incentivo à prática esportiva”, declara o
presidente da Subseção de Matão.
Para fazer suas compras com desconto no site da Elite Store, o advogado
precisa fazer login na área do Clube de Serviços no site da CAASP (www.
caasp.org.br). Durante a navegação no site de compras on-line, o comprador encontrará o valor real das roupas. O desconto será visualizado posteriormente na opção “carrinho de compra” mediante digitação do cupom de
desconto. Para compras com valor a partir de R$ 150,00, o frete é grátis.

Leandro Nava, diretor responsável pelo Clube de Serviços da CAASP, acentua
o objetivo da atual gestão de intensificar a divulgação das empresas parceiras e
aproximá-las da advocacia para que suas vantagens sejam conhecidas e usufruídas cada vez mais por toda classe. “Proporcionaremos oportunidades para que a
advocacia conheça mais de perto os produtos e serviços de empresas integrantes
do Clube de Serviços, aproveitando ao máximo as vantagens apresentadas”,
adianta Nava.

Ricardo Bastos/CAASP

Qualidade é prioridade nas parcerias da Caixa
Leandro Nava
“Queremos
parceiros que
possam oferecer
benefícios
qualitativos”

O ingresso de novas empresas e instituições ao Clube obedecerá a critérios rigorosos, observa: “Além de um patamar quantitativo, queremos parceiros que possam
oferecer benefícios qualitativos efetivos à advocacia e seus familiares quando precisarem suprir necessidades materiais e tecnológicas do escritório, no seu aperfeiçoamento profissional e pessoal, e também no lazer e no entretenimento”.

Clube de Serviços
Atividade
Buffet, festas e eventos
Blindagem de veículos
Bijuterias/Joalheria/Relojoaria
Educacional
Idiomas e traduções

Empresa
Espaço Wood
EB Blindados
Pink Space
Escola Pacto Berçario Educação Infantil
Inglês S/A

Interior e outros estados

Atividade

Academia de ginástica e assessoria esportiva
Gastronomia
Gastronomia
Informática (venda/man./cartuchos/impressoras)
Idiomas e traduções
Academia de ginástica e assessoria esportiva

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

Empresa

Academia Acquabel		
Empório Nutri Saúde
Aosta Restaurante		
Info Cópias		
KNN Idiomas		
Fábio Prado Academia

Endereço
Rua Pássaro e Flores, 405 - Brooklin
Av. José Maria de Faria, 396 - Lapa de Baixo
Confira no site da CAASP
Rua Carlos Steinen, 59 - Paraiso
Confira no site da CAASP

Endereço

Rua José Pereira Pinto, 116 - Pompéia
Rua Prudente de Moraes, 830 - Matão
Rua São Fernando, 1310 - Jandira
Rua Dr. Gabriel Vilela, 259 - Igarapava
Av. Major Hermogenes, 416 - Cruzeiro
Av. Ampélio Gazzeta, 390 - Nova Odessa

Telefone

Internet

(11) 2506-6316
(11) 3616-4141
(11) 3876-7983
(11) 3885-3210
(11) 2649-5875

www.espacowood.com.br
www.ebblindados.com.br
www.caasp.org.br
www.escolapacto.com.br
www.caasp.org.br

Telefone

Internet

(14) 3452-1516
(16) 3506-7385
(11) 4206-2418
(16) 3172-1547
(12) 3144-3290
(19) 3466-2579

www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.knnidiomas.com.br
www.fabiopradoacademia.com.br

Desconto
10% a 25%
10%
20%
10%
15% a 40%

Desconto

10% a 30%
10%
10%
5% a 10%
30%
20%

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