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José Luís da Conceição

SÃO PAULO

Encontro ratifica união da advocacia
Discursos ressaltando o fortalecimento e a união da advocacia em torno dos debates
nacionais e das questões cotidianas da classe pontuaram a solenidade de abertura do
39º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB São Paulo, em Atibaia (07/11). O tema
central trabalhou as relações sobre “Democracia, garantias institucionais, mercado de
trabalho e tecnologia”. Coordenado pela secretária-geral adjunta da OAB São Paulo,
Margarete de Cássia Lopes, o encontro reuniu dirigentes de Ordem das 240 Subseções
do Estado, da Secional, da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, bem como
conselheiros estaduais e federais e presidentes da Comissões temáticas da instituição.
Dividido em dez grandes painéis, tribuna livre e outras atividades, o Colégio teve por
objetivo, a partir de amplas discussões, extrair propostas para a elaboração da Carta de
Atibaia, documento que dá norte às ações da entidade em defesa das prerrogativas da
classe, sempre em busca de uma sociedade justa. “Desejo que tenhamos um Colégio
de muitos trabalhos, que tragamos todas as diretrizes para os próximos anos. São
vocês, gestores de Ordem, a nossa base, a nossa solidez”, pontuou Margarete Lopes,
na abertura dos trabalhos.
Por sua vez, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, assinalou importantes medidas tomadas neste primeiro ano de gestão e ratificou que a Ordem, agora,
está balizada pelos elos de uma grande corrente. Para ser forte, de acordo com ele,
precisa ser heterogênea, composta dos mais variados grupos. “Estamos aqui para ouvi-los. É dessa base – que vive o dia a dia e sente as agruras da classe – que iremos unir
forças para cumprir nosso mister”, destacou o líder da advocacia paulista.
Em tom sereno, o dirigente ressaltou a coragem da gestão em busca de soluções para
amparar a profissão que está, diuturnamente, a serviço do cidadão: a maior autoridade
de todas em uma Nação. Nessa esteira, embasou a importância da aprovação da Lei de
Abuso de Autoridade, cujo artigo 43 criminaliza a violação das prerrogativas profissionais da advocacia. “Autoridade que tem medo dessa lei, que está a desautorizar
a advocacia de cumprir seu papel na defesa dos direitos de cidadania, é autoridade
incompetente”, pontuou.
O conselheiro federal por São Paulo, Alexandre Ogusuku, representou o presidente
da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Presidente da Comissão Nacional de Defesa das
Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ogusuku ressaltou a significativa atuação

paulista em âmbito nacional. “Nunca tivemos, na história desses 87 anos de OAB SP,
tanta representatividade de São Paulo nas Comissões do Conselho Federal”, enalteceu.
Em nome dos presidentes das Subseções, Marcia Regina Negrisoli Fernandez Polettini,
presidente da OAB de Bauru, observou a maior participação de todos os pares nas demandas da Ordem dos Advogados do Brasil e destacou o aumento da presença feminina nos
quadros da entidade. A dirigente enfatizou a união dessa gestão e o olhar distinto dado ao
interior, litoral e capital. “Temos tido diariamente o acolhimento da Secional. Esse respaldo
nos tem dado condições de resolver mais de 90% dos problemas da advocacia”, afirmou.
Para além de ressaltar o trabalho da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
em prol da classe, o presidente da CAASP, Luís Ricardo Vasques Davanzo, anunciou o lançamento do Portal da Transparência, que já está no ar, tal qual ocorre na OAB SP: “Nosso
ideal é demonstrar onde estão sendo investidos os recursos pagos pela advocacia”.
A sessão de abertura do Colégio, além dos citados, reuniu o vice-presidente da OAB SP,
Ricardo Toledo; o secretário-geral, Aislan de Queiroga Trigo; e a diretora-tesoureira,
Raquel Elita Alves Preto. Pela CAASP estavam presentes Aline Silva Fávero, vice-presidente;
Antônio Ricardo Miranda Júnior, secretário-geral; Paula Cristina Fernandes, secretária-geral
adjunta; Rodrigo Canelas, diretor-tesoureiro, e os diretores Andrea Regina Gomes, Leandro Caldeira Nava, Roberto de Souza Araújo e Thais Helena Kourrouski. Compuseram o
espaço os conselheiros federais Fernando Calza de Salles Freire e Daniela Campos Libório.
Continuidade
A agenda de atividades obedeceu a pauta com os seguintes painéis: “Ética e democracia em
tempos de tecnologia”, “Pluralidade: respeito aos direitos e garantias fundamentais”, “ESA:
aprimoramento profissional e o legado do conhecimento”, “A indispensabilidade da Advocacia”, “Prerrogativas da Advocacia como instrumento de defesa da cidadania”, “A representatividade feminina e o fortalecimento das garantias institucionais”, “Democracia, garantias
institucionais, mercado de trabalho e tecnologia”, “Valorização da Advocacia, tecnologia e
o exercício da cidadania” e “Políticas inclusivas para a Jovem Advocacia”. Os trabalhos finalizaram no sábado (09/11) com o último painel, “CAASP: gestão participativa, austeridade e
eficiência”, seguido da sessão “Tribuna livre” e da “Leitura da Carta de Atibaia 2019”.
Confira nas páginas que seguem.
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Diálogos com a classe

José Luís da Conceição

A Diretoria, o Conselho Secional, os Membros Honorários Vitalícios e os Presidentes das Subseções da OAB SP, as Diretorias
da CAASP, da OABPrev-SP e da Escola Superior de Advocacia, reunidos no 39º Colégio de Presidentes de Subseções, nos
dias 7 a 10 de novembro de 2019, em Atibaia – SP, tendo por tema central “Democracia, garantias institucionais, mercado de
trabalho e tecnologia”, aprovam e tornam pública a seguinte:

CARTA DE ATIBAIA
CONSIDERANDO a necessidade de discussão dos princípios e regras éticas que regem a advocacia em face da modernização tecnológica, redes sociais e exposição profissional em mídias;
CONSIDERANDO a permanente preocupação e zelo da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao respeito aos direitos e
garantias individuais e coletivas, bem como quanto ao afastamento definitivo de qualquer intolerância de gênero, religiosa,
racial ou de qualquer outra natureza;
CONSIDERANDO a importância da capacitação profissional permanente e descentralizada em todo o estado e, com isso, o
fortalecimento da profissão e das advogadas e advogados, assim como da oportunidade de aquisição de conhecimento e
seu compartilhamento;
CONSIDERANDO a indispensabilidade e importância da advocacia para a solução de conflitos, inclusive nos Cejuscs e demais espaços de Justiça, seja pela formação profissional própria do advogado e da advogada, seja pela garantia inafastável
do cidadão de ser orientado em um litígio, mediação, conciliação ou arbitragem;
CONSIDERANDO a necessidade permanente de manutenção e proteção dos direitos e prerrogativas profissionais da advocacia, que, em verdade, são direitos do cidadão para o pleno exercício de seus direitos perante os órgãos administrativos e
judiciais, em todas as suas esferas;
CONSIDERANDO a importância fundamental da participação da mulher no contexto da Ordem dos Advogados do Brasil e da
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advocacia, bem como a necessidade de se fomentar, continuamente, sua inclusão e igualdade no mercado de trabalho, assim
como nas atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, seja em Subseções, seja nas Secionais e no Conselho Federal;
CONSIDERANDO a importância de medidas institucionais que melhorem as condições de trabalho, assim como fomentem e
garantam os espaços da advocacia, inclusive frente às novas tecnologias atualmente existentes;
CONSIDERANDO a relevância do convênio estabelecido entre a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados
do Brasil e a necessidade de implementação de medidas que deem maior celeridade aos procedimentos de elaboração e
pagamento das certidões;
CONSIDERANDO as medidas já implementadas para a valorização da jovem advocacia, bem como outras que facilitem e
auxiliem no início da trajetória profissional;
CONSIDERANDO as iniciativas da atual gestão da OAB SP no sentido de propiciar novas oportunidades de trabalho à advocacia, bem como simplificar os procedimentos de sociedades de advogados, inclusive eliminando a cobrança de anuidade a
partir de 2020;
CONSIDERANDO a importância fundamental da CAASP e OABPREV-SP nos serviços assistenciais e previdenciários à advocacia, com gestão participativa e eficiente;
CONSIDERANDO que as medidas de combate à corrupção e cumprimento da lei são absolutamente necessárias e fundamentais para o desenvolvimento do Brasil;
E,
CONSIDERANDO que é função precípua da Ordem dos Advogados do Brasil o zelo e defesa intransigente da democracia,
do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal e de seus princípios e regras;
RESOLVEM
Repudiar a prática de atos que violem a dignidade do cidadão e da advocacia, em nome da implementação de medidas de
segurança, para acesso aos prédios públicos;
Elogiar a OAB SP pela iniciativa de judicializar a discussão da tributação dos valores recebidos do Ipesp;
Repudiar a iniciativa do governo estadual paulista, de reduzir o limite das Requisições de Pequeno Valor (RPV);
Promover o debate necessário para a implementação de procedimentos voltados ao cumprimento de regras éticas frente à
exposição da advocacia em redes sociais, aplicativos e na mídia em geral, inclusive fortalecendo as Comissões de Ética das
Subseções e o Tribunal de Ética e Disciplina, como forma de garantir o exercício da advocacia sem a sua mercantilização;
Sugerir a designação como comissão permanente às Comissões de Direito das Pessoas com Deficiência, de Igualdade Racial,
da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e da Diversidade Sexual, bem como que seja editada súmula no Egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, considerando-se inidôneo para efeito de inscrição nos quadros da OAB,
aquele que praticar atos de cunho racista, tudo como forma de zelar, a cada dia mais, pela proteção dos direitos humanos e
das garantias previstas na Constituição Federal;
Sugerir a criação de comissão de estudos objetivando a adoção de cotas para a advocacia negra nos Conselhos Secionais e
Conselho Federal;
Propugnar pela promoção de mais cursos presenciais, telepresenciais e on-line na Escola Superior de Advocacia – ESA, com
a intensificação da divulgação destes e de forma padronizada, inclusive em redes sociais, e dar destaque aos valores dos
cursos, que são bastantes acessíveis à advocacia, oferecendo, inclusive, diversas formas e meios de pagamento;
Propiciar a ampliação dos benefícios ofertados à Jovem Advocacia, assim como para as advogadas e advogados idosos,
maiores de 60 anos, inclusive criando ferramentas e recursos que permitam a maior acessibilidade para pessoas com deficiência nos cursos da ESA;
Reiterar o papel fundamental e indispensável da advocacia na solução de conflitos, em todos os espaços da Justiça, inclusive
nos ambientes de mediação e conciliação, tendo em vista a formação profissional da advogada e do advogado, voltada à
orientação dos cidadãos para a melhor resolução da disputa, garantindo-lhes seus direitos democráticos e de cidadania;
Continua na página 06
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Alertar os poderes públicos de que as tentativas de afastamento da advocacia de seu mister, sob a justificativa da necessidade de celeridade na solução de controvérsias, não serão aceitas ou toleradas pela Ordem dos Advogados do Brasil,
inclusive pela previsão de indispensabilidade da profissão prevista na Constituição Federal de 1988;
Rejeitar, de forma veemente, a manifestação contrária, de quem quer que seja, à aprovação do PL 80/2018, que, de forma
clara, visa defender a garantia do cidadão, de receber orientação técnica adequada para solução de seu conflito perante o
Cejusc;
Fomentar a divulgação e implementação do OAB Concilia nas Subseções do Estado e promover ações junto aos Tribunais,
para a padronização do procedimento;
Propiciar, de forma ininterrupta, a divulgação à advocacia quanto aos direitos e prerrogativas profissionais, bem como estabelecer um procedimento único e uniforme para os pedidos de desagravo, inclusive incluindo, no rol de afronta à advocacia,
a fixação de honorários aviltantes;
Ressaltar a importância da advogada e do advogado para o exercício de direitos pelo cidadão, afastando a nefasta iniciativa de se restringirem direitos, bem como de se atribuir à advocacia a responsabilidade pela falta de segurança pública nas
cidades ou pela lentidão no julgamento de processos criminais, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a criminalização do
exercício da advocacia;
Dar amplo conhecimento da Lei de Abuso de Autoridade, com a criminalização da violação das prerrogativas profissionais da
advocacia, tudo como forma de se manter o equilíbrio entre os profissionais que atuam na área jurídica e o tratamento igualitário dado a magistratura, ministério público, polícias e advocacia, visto que aquele que respeita a lei jamais será condenado
por sua violação;
Registrar o esforço realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secional paulista, para a inclusão e participação das
mulheres em suas diversas áreas de atuação, inclusive no Conselho Secional, comissões temáticas e permanentes, tudo como
forma de promover a igualdade efetiva de gênero, assim como propor medidas que garantam a participação da mulher advogada na gestão das Subseções, Secionais e Conselho Federal, e sua proteção contra a violação de prerrogativas em função
do gênero;
Sugerir, ao Conselho Federal da OAB, a redução do número de Exames de Ordem, bem como a possibilidade de sua realização apenas após o fim do curso universitário;
Encaminhar aos poderes públicos responsáveis manifestação no sentido da limitação de abertura de novos cursos de Direito,
proibição do curso de graduação em Direito via ensino a distância (EAD), bem como a fiscalização efetiva dos já existentes e
determinar que a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, quanto a tais assuntos, não seja apenas opinativa;
Proporcionar novos meios e ferramentas tecnológicas que permitam melhorar e otimizar o exercício profissional e uma melhor inserção no mercado de trabalho;
Ressaltar o importante trabalho realizado pela Secional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões,
com demonstração de pluralidade, interdisciplinariedade e meritocracia, inclusive com forte descentralização e participação
de toda a advocacia estadual, realizando palestras, eventos e importantes debates para a sociedade;
Enaltecer a implementação da segunda fase do Portal da Transparência, demonstrando clareza nas condutas, gestão eficiente
e acompanhamento em tempo real de requerimentos e procedimentos administrativos, o que facilita sobremaneira a gestão
das Subseções e apresenta à advocacia como se faz e como se dá a alocação de recursos da entidade;
Registrar a importância e relevância, no âmbito estadual e nacional, dos trabalhos das Subseções e de seus gestores, como
mola propulsora da Secional e da advocacia brasileira, ressaltando o contínuo trabalho da OAB SP de descentralização, autonomia administrativa e financeira, bem como da adoção de medidas que gerem recursos para os investimentos locais, tudo
com o objetivo do empoderamento efetivo das Subseções;
Dar continuidade ao pioneiro projeto de implementação de medidas que proporcionem a desburocratização dos procedimentos de elaboração de guias e pagamento de valores oriundos do trabalho de advogadas e advogados inscritos no
convênio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo;
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Enaltecer a alteração de cláusula de barreira, para permitir a participação da jovem advocacia nas atividades de gestão da
Ordem dos Advogados do Brasil, assim como proporcionar atividades junto às faculdades, para aprimorar a formação do
aluno, desenvolvendo projetos que permitam uma maior qualificação, preparando-o para o início da carreira profissional,
inclusive inserindo na sua grade curricular disciplinas de ética e prerrogativas profissionais e direito antidiscrimininatório;
Encaminhar os procedimentos de aprimoramento do processo democrático de escolha de representantes da advocacia no
Quinto Constitucional e também um novo modelo de eleição para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
sempre preservando a unidade do sistema federativo e a representatividade de todas as Secionais;
Estimular a continuidade dos projetos de gestão participativa e eficiente da CAASP, oferecendo à advocacia cada vez mais
serviços e benefícios com racionalização de custos, assim como estabelecer linhas de trabalho conjunto entre OAB SP e CAASP;
Contribuir, de todas as formas possíveis, para a implementação de medidas que visem coibir atos ilegais ou de corrupção,
respeitados os princípios e garantias de todo e qualquer cidadão, inclusive a preservação da atuação da advocacia como
forma de assegurar o devido processo legal e o direito essencial de defesa;
Defender a democracia, a república, o Estado Democrático de Direito e as instituições brasileiras, repudiando todas as iniciativas de ruptura democrática;
Enaltecer a gestão da OAB SP, por inserir a entidade no protagonismo do debate e da defesa dos assuntos relacionados à
advocacia, cidadania, e democracia, por diversos meios, inclusive tendo realizado diversas audiências públicas em sua sede,
com juristas e profissionais das mais diversas áreas;
Enaltecer a OAB SP pela forma democrática e inclusiva com que conduz suas atividades, as do Conselho Secional e das Subseções.
Atibaia, 09 de novembro de 2019.
Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente da OAB SP

Luis Ricardo Vasques Davanzo
Presidente da CAASP
Comissão de Redação da Carta
Membros:
Ailton José Gimenez
Ana Paula Ribas Capuano
Cláudia Elisabete Schwerz Cahali
Diva Gonçalves Zitto M. de Oliveira
José Lima de Jesus

Marcos Roberto S. Galves
Peter Aparecido de Souza
Raquel Tamassia Marques
Rosemeire Solidade da S. Matheus
Sidnei Alzídio Pinto

José Luís da Conceicção

Daniel Blikstein
Presidente
Silmara Ferreira da Silva
Vice-presidente
Ivan Rafael Bueno
Secretário
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É preciso avançar
em tecnologia
sem perder as
balizas da ética

José Luís da Conceicção

39º Colégio de Presidentes de Subseções

O painel “Ética e democracia em tempos de tecnologia” abriu a rodada de painéis
1º
do Colégio de Presidentes de Subseções da OAB São Paulo, realizado na cidade
PAINEL
de Atibaia entre os dias 07 e 10 de novembro. Em mais de uma hora, especialistas
discutiram os limites éticos da profissão na divulgação dos trabalhos advocatícios.
Por fim, destacaram a importância de avançar nas plataformas digitais à disposição, sem perder as balizas mestras da ética profissional.
Ponto crucial, conforme destacou o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina,
Carlos Fernando de Faria Kauffmann, é alterar o Provimento 94/2000, que trata da
propaganda na advocacia. “Já conta com 20 anos, se faz antigo”, disse. À época
que foi elaborado, a maioria das ferramentas de mídia social, como Facebook e
Instagram, não existia. “Para se ter ideia, nesse período tínhamos mala direta, que
ninguém mais utiliza”, acrescentou. De acordo com ele, quando se fala na rapidez
tecnológica, o que mais preocupa é o oferecimento indevido de serviços por meio
mídia eletrônica, que fere a ética e prejudica a própria advocacia.
Atual corregedor-geral adjunto da OAB Nacional, o conselheiro federal por São
Paulo, Fernando Calza de Salles Freire, defende o uso da tecnologia para informar
o cliente sobre os serviços advocatícios. No entanto, acredita ser importante deixar

A igualdade
está no respeito
às garantias
fundamentais
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Por sua fala, o presidente da Subseção de Americana, Rafael de Castro Garcia, que
conduziu os trabalhos, destacou as atribuições dadas pelo novo regimento interno
do TED. “Hoje o artigo 31 nos permite ter territorialidade. Podemos avançar na avaliação da infração ética e, em caso concreto, buscar a alternativa cabível”, observou.
Compuseram a mesa diretora: Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta
da OAB SP; Antônio Ricardo Miranda Junior, secretário-geral da CAASP; e os presidentes de Subseções, Breno Gianotto Estrela, Tanabi; Sandro Henrique Natividade,
Mogi Mirim; João Paulo Borges Chagas, São Caetano do Sul; Elaine Abud Santana,
Taboão da Serra; Alvani Filomena Teixeira Magri, Novo Horizonte; Mara Fernanda
Pimentel, Igarapava; Marcelo Henrique Garcia Ribeiro, Guarujá, e Carlos Alberto
Benjamim Delazari, Agudos.

Ademais, o juramento feito pela advocacia de defender
os direitos constitucionais, a boa aplicação da lei e a
rápida aplicação da Justiça foi diversas vezes citado.
Neste leque de ações foram destacadas a assistência judiciária, as políticas públicas de inclusão, as audiências
públicas e demais eventos organizados pela entidade.
As estatísticas ficaram por conta do presidente da OAB
de Tupi Paulista, Rodrigo Ferreira Delgado. Ele advertiu
que o Brasil é um dos países com maior número de
mortes de pessoas LGBT. De acordo com advogado,
documento do Ministério dos Direitos Humanos aponta
que mais de quatro mil pessoas foram assassinadas em
virtude da orientação sexual, no período de 2011 a 2018.
Na questão de igualdade racial, Sandro Laudelino
Ferreira Cardoso, presidente de Araçatuba, reforçou se
tratar de tema importante para a sociedade brasileira
Ricardo Bastos

No segundo painel de debates entrou na pauta “Plura2º
lidade: respeito aos direitos e garantias fundamentais”.
PAINEL Na abertura dos trabalhos, Viviane Gonçalves Teixeira
Matavelli, que preside a Subseção de Indaiatuba, ressaltou o compromisso desta gestão com a pluralidade.
“Ele já é demonstrado pelo fato de os presidentes de
Subseções terem voz”, disse. Com relação aos direitos
de cidadania, a dirigente avaliou como dever obrigatório da advocacia fazer com que as ações em favor
da população vulnerável sejam eficazes. “São pessoas
em situação de rua, mulheres minorizadas, crianças e
adolescentes vítimas do sistema, barreiras impostas às
pessoas com deficiências e aos idosos. Todos precisam
ser respeitados”, opinou. No leque exposto por ela,
somam-se a população LGBT, os afrodescendentes,
dentre tantas outras pessoas na margem da sociedade. “A Constituição Federal trouxe muitas garantias
que não são aplicadas. Há profunda desigualdade”,
acentuou.

claro a diferença entre a publicidade, cujo intuito é informar os serviços prestados,
e a propaganda, que pretende instigar a contratação do advogado. “Não podemos
fechar os olhos para a comunicação digital como informação do trabalho oferecido
pelos escritórios, mas é preciso não mercantilizar o trabalho prestado. Antigamente,
o cliente entrava nos prédios e perguntava se ali havia um advogado. Hoje, temos
os prédios virtuais e precisamos aprender utilizá-los sem ferir a ética”, enfatizou.

e acrescentou ser preciso combater o elevado grau de
seletividade do sistema. Por sua vez, o presidente da
Subseção de Jabaquara, Evandro Andaku, que dirigiu
os trabalhos, ressaltou que a OAB tem papel fundamental para assegurar os direitos de igualdade. “As
pessoas devem ser respeitadas, independentemente
da sua condição”, finalizou.
Compuseram a mesa diretora: Raquel Elita Alves Preto,
diretora-tesoureira da OAB SP; Andréa Regina Gomes,
diretora da CAASP; e os presidentes das Subseções:
Rosana Alves da Silva, Altinópolis; Alyson Miada,
Pacaembu; Márcio Roberto de Castilho Leme, Sorocaba; Leandro Augusto Contro, Bebedouro; Ana Maria
Seraphim, Aparecida; Adriana Guzzon, São Roque;
Dione Almeida Santos, Miracatu; Eder Krebsky Darini,
Orlândia; Cláudia Patrícia Arnal Carrasco Nogueira Dias,
Estrela D’Oeste, e Marcelo Noronha Mariano, Franca.

3º
PAINEL

“A exacerbação da intolerância e do ódio deu
origem a uma inédita proliferação de doutrinadores jurídicos, especialmente em redes sociais, com
interpretações equivocadas do ordenamento jurídico”, apontou Letícia de Oliveira Catani, conselheira
Secional e vice-presidente da Escola Superior de
Advocacia (ESA), no painel “ESA - Aprimoramento
profissional e o legado do conhecimento”. O fato
destacado fundamentou a afirmação de que a advocacia precisa estar bem preparada – atualizada e
informada – para conduzir a correta aplicação do Direito e a defesa das prerrogativas profissionais. Ex-presidente da OAB de Barretos, Letícia incentivou
os dirigentes a movimentarem o dia a dia de suas
Casas da Advocacia e Cidadania com a organização
de palestras, seminários e estímulo à participação
em cursos da ESA.
Em continuidade, Wesley Cardoso Cotini, presidente da OAB de Presidente Prudente, apresentou os
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Investimento em
educação reforça
sucesso profissional

primeiros resultados da sua Subseção após a decisão da diretoria e do Conselho Secionais de manter
a integralidade das receitas auferidas com os cursos
a distância da ESA nas respectivas unidades onde
os alunos estão inscritos. “Agora temos retorno do
esforço para formar público para os cursos. Eu já
utilizo, mensalmente, esses recursos em favor das
nossas instalações e da classe”, contou. Por outro
lado, alertou o dirigente, o emprego dessas receitas
demanda a organização de um plano financeiro e
obediência às regras já vigentes para aquisições,
reformas e outras melhorias.
Luís Rogério Barros, presidente da Subseção da
Lapa, apresentou uma bateria de dados estatísticos
que apontam a força do ensino a distância, ponderando suas limitações: “O primeiro desafio do EAD
é a dificuldade que o meio digital – rápido e imediatista – tem de aprofundar os temas, quebrar os limites da superficialidade. Outro ponto é a dificuldade

de formar vínculos para a troca de experiências de
aprendizado e exercício profissional”. Diante desse
cenário, ele propôs a adoção de um modelo híbrido
(telepresencial), conciliando economia e atendimento capazes de impulsionar a expansão do conhecimento.
O painel teve a mesa de trabalhos dirigida por
Marcelo Henrique, presidente da Subseção de São
José do Rio Preto; acompanhado de Margarete de
Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da Secional;
e Roberto de Souza Araújo, diretor da CAASP.
Participaram os presidentes de Subseções Eduardo
Kliman, São Vicente; Fábio Corcioli Miguel, Ilha
Solteira; Derly Rodrigues da Silva Oliveira, Piedade;
Álvaro Coleto, Valparaíso; Luciana Pilar Bini Rojo
Cardoso, Ibiúna; Marcelo Paiva Chaves, Penha de
França; Bhuer Bertrand de Abreu, Itanhaém; Marcelo Zocchio de Brito, Monte Alto, e Cristiane Valéria
de Queiroz Furlani, Itapevi.

4º
PAINEL

O painel “A indispensabilidade da advocacia” teve como primeiro palestrante
Carlos Felipe Tobias, presidente da Subseção de Caraguatatuba e membro da
Comissão de aprimoramento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejuscs). Ele apontou que os Cejuscs estão para completar dez anos
de criação e que, além de causar dificuldades para a advocacia, vêm provocando danos à cidadania. “A mediação e a conciliação vieram para ficar, são o
futuro da solução de conflitos e a nossa classe precisa inserir-se nesse contexto:
não nos opomos a esses institutos. O que defendemos é a obrigatoriedade da
nossa presença nesses espaços de administração da Justiça”, analisou.
Alternativa de espaço para solução extrajudicial de conflitos, o OAB Concilia é
projeto que a OAB SP segue ampliando por todo o Estado. Presidindo a Comissão que organiza essa expansão, Renata de Carlis incentivou os presidentes de
Subseções a implementarem o modelo que transforma a Casa da Advocacia
e Cidadania em espaço para a busca da autocomposição com a presença
obrigatória da advocacia. “Em Bertioga, a instalação do OAB Concilia teve a
força necessária para tornar desnecessária a instalação do Cejusc”, afirmou. O
presidente da OAB de Matão, Paulo Augusto Bernardi, encerrou as exposições
apresentando informações e dados apurados na sua Subseção para demonstrar
vantagens do OAB Concilia sobre os Cejuscs. “Além de maior segurança para o
cidadão, não há cobrança da taxa de conciliador, como nos Cejuscs, e homologamos judicialmente nossos acordos em até 48 horas”, contou. Para potencializar o desempenho do projeto, ele recomendou a abertura de várias opções de
datas para a realização dos procedimentos nas Casas da Advocacia e o diálogo
com a comarca local, para que não designe audiências de mediação e conciliação em casos cuja autocomposição não tenha sido alcançada no OAB Concilia.

Ricardo Bastos

Sem Justiça não há efetividade da defesa do cidadão

O painel teve a mesa de trabalhos dirigida por Maria do Carmo Santiago Leite,
presidente da Subseção de Jaguariúna; acompanhada de Raquel Elita Alves
Preto, diretora-tesoureira da Secional, e Paula Cristina Fernandes, secretária-geral adjunta da CAASP. Participaram os presidentes de Subseções Ellem Adriane
do Amaral, Presidente Epitácio; Geralcilio José Pereira da Costa Filho, Ilhabela;
José Moraes Salles Neto, Lençóis Paulista; Fabiana Vieira Vazquez, Taquaritinga;
Benito Caccia Rosalem, Leme; Gerson Luiz Alves, Patrocínio Paulista; Lisandra
Cristiane Gonçalves, Santo Amaro; Dirceu Augusto da Câmara Valle, Mogi das
Cruzes, e Maria Júlia Souza Rodrigues dos Santos, Embu-Guaçu.
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39º Colégio de Presidentes de Subseções

Prerrogativas
devem ganhar
agilidade
No painel “Prerrogativas da advocacia como instru5º
mento de defesa da cidadania”, o conselheiro federal
PAINEL Alexandre Ogusuku, que preside a Comissão Nacional
de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, falou das garantias trazidas à classe pela Lei de
Abuso de Autoridade. Em seu discurso, ele defendeu
a criação de modelo nacional para prerrogativas e
processos, com o objetivo de diminuir a lentidão na
efetiva defesa de advogados e advogadas ofendidos
durante o exercício profissional. “É preciso criar referências de normatização para dar mais agilidade na
atuação das Comissões de Prerrogativas”, disse.
Os desafios do enfrentamento local e regional nas
questões de prerrogativas foram abordados por
Mozart Gramiscelli Ferreira, presidente da OAB de
Rio Claro, que apontou a necessidade de conheci-

6º
PAINEL

No sentido de efetuar a prestação de contas da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo,
Leandro Sarcedo e Ana Carolina Moreira Santos, presidente e vice-presidente, respectivamente, apresentaram dados da atuação. Neste ano, foram mais de 40
palestras, posses e encontros, em todas as regiões do
Estado; e mais de 40 desagravos só na Secional, eliminando fila de pendências na capital, ao promover
sessões temáticas. Também ocorreram, até final de
outubro, a outorga de mais de 200 procurações.
Outras ações em desenvolvimento são: curso de
ensino a distância junto a ESA, para o início de 2020;
elaboração de cartilha de Direitos e Prerrogativas,

Traçando paralelo histórico que evidencia o racismo e machismo estruturais no Brasil,
a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, Claudia Patrícia de
Luna Silva, iniciou sua exposição no painel “Representatividade feminina e o fortalecimento das garantias institucionais”, . “É a primeira vez, em 31 anos de existência da
Comissão, que os espaços de liderança são ocupados não por uma, mas por duas
mulheres negras”, destacou. A atuação da advocacia foi exaltada pela vice-presidente
do grupo de trabalho, Myrian Ravanelli Scandar Karamuiz, que rememorou o papel
de Norma Kyriakos, secretária-geral da Ordem paulista (gestão 1987-1989), primeira
diretora mulher da instituição, que representou a Secional durante a Constituinte.
A mudança paradigmática é essencial para diminuir as desigualdades de gênero e de
raça, observa Claudia Patrícia. No universo da advocacia, cerca de 49,8% dos 400 mil
inscritos nos quadros da OAB São Paulo são mulheres, e, por isso, é fundamental o
compromisso da gestão de trabalhar por maior participação feminina. Essas distorções são corrigidas a partir das políticas afirmativas, contribui Myrian. Ela ressalta a
mudança no sistema da Ordem que, a partir de 2021, só será admitido o registro
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e efetivação dos centros de custos regionais das
prerrogativas, cuja finalidade é desburocratizar o
reembolso do deslocamento para atendimento das
violações.
A mesa diretora foi composta por Ricardo Toledo,
vice-presidente da OAB SP; Rodrigo de Moraes
Canelas, diretor da CAASP; e os presidentes das
Subseções: Jaqueline Rodrigues Santana, São
Sebastião; Jozelito Rodrigues de Paula, Mauá; José
Roberto Pedroso de Moraes, Casa Branca; Ana Paula
Ribas Capuano, Promissão; Fernando Duque Rosa,
Diadema; Maria José da Silva, Mairiporã; Lauriane
de Castro Torres, Morro Agudo; Fabrício Sanches
Mestriner, Birigui; Roberto Fernando Gotti, Cafelândia; Rene Araújo dos Santos, São Joaquim da Barra,
e Osias Soares de Oliveira, Ibitinga.

Ricardo Bastos

A necessária
representatividade
feminina

mento da classe dos próprios direitos e diminuição
do tempo de espera para desagravos.

de chapas eleitorais com o mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas por
gênero. Por sua vez, Maria José Soares Bonetti, presidente da OAB de Osasco, aponta
o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. “Temos um desafio de implementar ações afirmativas a fim de viabilizar a execução do referido plano nacional
para transformar o contexto institucional da representatividade feminina”, disse. Maria
José também lembra a iniciativa da Secional paulista de isentar a anuidade das mulheres advogadas no ano em que se tornam mães.
A mesa foi formada pelas diretoras da OAB SP Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta, e Raquel Elita Alves Preto, diretora-tesoureira; por Andréa Regina
Gomes, diretora da CAASP; e pelos presidentes das Subseções: Jacinta de Oliveira
Troiani, Tambaú; Marcello Valk de Souza, Hortolândia; Marcelo Penteado de Moura,
Itapeva; Rosemeire Solidade da Silva Matheus, Tatuapé; Rachel Lavorenti Rocha Pardo,
Valinhos; Cristiano Roberto Scali, Quatá; Renata Cristiani Aleixo Tostes Martins, Brodowski; Jefferson Luiz Lopes Goularte, Piracicaba; Rosane Andrea Tartuce, Santo André;
Antonio Valmir Sachetti, Cândido Mota, e André Luiz dos Santos, Campos do Jordão.
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SÃO PAULO

Advocacia em transformação
A caminhada para os novos tempos da profissão exige transformação
7º
de cada advogada e advogado, bem como da própria instituição.
PAINEL Nessa linha, diretores da Secional paulista da Ordem reiteraram visão
da atividade e objetivos da gestão no painel intitulado “Democracia,
garantias institucionais, mercado de trabalho e tecnologia”.
Ao discorrer sobre diretrizes das comissões temáticas – chave na
estrutura de combate da OAB São Paulo para a defesa das garantias
constitucionais, liberdades públicas e valorização e independência
da advocacia –, o vice-presidente da entidade, Ricardo Toledo Santos
Filho, reiterou que a instituição é indissociável da história brasileira:
“Nossa contribuição para a democracia sempre passou, e passa, pela
atividade diária nas comissões, Subseções e do Conselho Secional”.
As comissões foram reformuladas em 2019. Entre os destaques,
alterações em representatividade: cerca de 40% de presidentes não
residem na capital e o número de mulheres em postos de lideranças
supera o de homens pela primeira vez – para citar poucos exemplos.
Já o secretário-geral da entidade, Aislan de Queiroga Trigo, reiterou
palavras do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, alertando para
a lógica de que uma casa não se constrói do telhado para o alicerce.
O empoderamento das Subseções, forças propulsoras da instituição,
por meio de autonomia administrativa e financeira, é fundamental
para o fortalecimento da classe. Entre as mudanças que respondem a
essa diretriz está a possibilidade de as Subseções reterem em caixa a
totalidade da verba obtida por meio dos cursos da Escola Superior de
Advocacia. “Queremos ouvir os colegas porque sabemos das dificuldades enfrentadas localmente. Ao longo da jornada, descentralizamos
atividades para todos os cantos do Estado, a exemplo da realização
das conferências regionais”, assinalou.
A secretária-geral adjunta, Margarete de Cássia Lopes, abordou os
efeitos da tecnologia para o mercado de trabalho e o cenário do ensino
jurídico. “Precisamos nos reinventar. A advocacia é o olho no olho, a

confiança, o respeito e a relação entre as pessoas. Mas a tecnologia
pode ser utilizada para a evolução profissional, como uma aliada”. Ao
incentivar os gestores a refletirem a respeito de diretrizes da profissão,
destacou a permanência indiscutível do Exame de Ordem como instrumento de defesa do cidadão quando a qualidade do ensino de Direito
no país precisa de melhorias. A entidade seguirá empenhada em contribuir com essas questões em vasta frente, por meio do trabalho conjunto de comissões temáticas que possam aprofundar estudos referentes
ao modelo de ensino, como pelo acompanhamento de projetos de lei
relacionados à regulamentação do uso de inteligência artificial.
Já a transformação digital e os desdobramentos para a eficiência da
gestão marcaram a exposição da diretora-tesoureira, Raquel Elita
Preto. Duas mudanças foram citadas como paradigmáticas no caminho de inovação de procedimentos da entidade. É possível requerer
via site a isenção de anuidade para advogadas parturientes – medida
aprovada por esta gestão – e realizar todos os procedimentos referentes à regularização de débitos no caso dos inadimplentes. Neste
segundo, uma das facilidades significativas é a assinatura digital. “O
ano foi de implementação de mecanismos de acompanhamento de
performance estrutural e de transformação financeira. Seguiremos em
busca da remodelação digital para reduzir custos e aumentar agilidade, capilarização e sincronicidade”, disse.
Compuseram a mesa os presidentes da OAB São Paulo e Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos
e Luís Ricardo Vasques Davanzo, respectivamente, e das Subseções:
Rodrigo Julião, Santos, e Cláudia de Camargo, Porto Feliz; presidente
e vice-presidente dos trabalhos; Ricardo Strongoli, Votorantim; Marcos Rodrigues, Dracena; Luiz Ribeiro Correa, Ribeirão Preto; Glaucia
Ornelas Correa, Auriflama; Adelino Ferrari Filho, Votuporanga, como
secretários; e os relatores, Helder Piedade, Jacupiranga; Marcos Vieira, Araras; Rafael de Camargo, Santa Bárbara D’Oeste, e Ricardo Rizk,
Ribeirão Pires.
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Modernização
na Assistência
Judiciária
8º
PAINEL
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39º Colégio de Presidentes de Subseções

A Assistência Judiciária pautou o painel “Valorização da advocacia, tecnologia e o
exercício da cidadania”. O presidente da comissão temática, Luiz Eugênio Marques de
Souza, discorreu sobre a gestão das certidões de honorários advocatícios no âmbito
do convênio firmado entre a Secional e a Defensoria Pública do Estado, que a partir
deste ano passou a ocorrer por meio de sistema digital via site da Ordem. Entre os benefícios, a advocacia consegue mais transparência para acompanhar o andamento do
pedido. Outro importante reflexo é a redução das devoluções. “Pode variar em até um
terço dependendo da Subseção. Evitamos o envio de 2,5 mil documentos preenchidos de forma incorreta no último mês”, disse. O programa foi estruturado para barrar
automaticamente os erros que possam ser cometidos no preenchimento. Com isso,
ganha-se celeridade nos pagamentos. A Comissão segue trabalhando em novidades.

José Luís da Conceicção

O conselheiro Secional e presidente da Comissão Especial de Assistência Judiciária
da OAB Nacional, Júlio César Vicente, abordou o empenho que vem sendo feito para

definir os critérios de identificação do cidadão hipossuficiente e, além disso, para que
estejam estabelecidos em lei. “Trabalhamos no Sistema OAB para entender a realidade da assistência judiciária em cada Estado”, acrescentou. Talita de Moraes, presidente da OAB Itapecerica da Serra, por fim, alertou para a importância da triagem
nas Subseções, para que sejam atendidas apenas pessoas que, de fato, não tenham
condições de custear os serviços de advogado ou advogada.
Compuseram a mesa o secretário-geral da OAB SP, Aislan de Queiroga Trigo, a vice-presidente da CAASP, Aline Fávero, e os presidentes das Subseções: Marly Ramon
Nogueira Santos, Taubaté, e Fábio Rodrigues dos Santos (Garça), presidente e vice-presidente dos trabalhos; André Angelo, Catanduva; Raquel Maringoli, Caconde;
Leandro Tomazi, Serra Negra; Maria Bento Vidal, Barra Bonita; Maria de Mello, Apiaí,
como secretários; e os relatores Luís Olivieri, São Pedro; Cristiane Marchese, Teodoro
Sampaio; Osmar de Carvalho, Nova Odessa, e Fernando de Aguiar, Bertioga.

Políticas
inclusivas para a
jovem advocacia

O cuidado com as demandas dos ingressantes nos
quadros da Ordem foi tema do nono painel, com o
9º
PAINEL tema “Políticas inclusivas para a jovem advocacia”.
Para além de tratar de dar voz a quem ingressa nos
quadros da entidade, as palestras tiveram como base
as dificuldades enfrentadas para entrar no mercado
de trabalho e as ações realizadas pela OAB São Paulo
para dar norte a esses iniciantes na carreira.
As palestras foram inauguradas pelo secretário-geral
da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Leandro Caldeira Nava, que também é diretor da CAASP.
Ele pautou sua exposição na quebra da cláusula de
barreira para as eleições na entidade. Desde setembro, quando a Lei 13.875/2019 alterou o Estatuto da
Advocacia, ficou reduzida para três anos a exigência mínima de atuação profissional para concorrer
especificamente a cargos nas Subseções e aos de
conselheiro Secional. Coube a Gláucia Monica Ornelas Correa, que preside a OAB de Auriflama, tratar
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do papel das Subseções no acolhimento à jovem
advocacia. Para ela, os dirigentes devem mostrar a
importância da OAB e da CAASP para quem está entrando na profissão. “Quando me formei, não recebi
nenhum acolhimento da entidade e sequer sabia o
que era oferecido para nós, advogados. Agora, isso
mudou e buscamos chamar o advogado a participar
das discussões que envolvam a classe”, afirmou.
Os desafios do mercado de trabalho diante das
inovações tecnológicas entraram em discussão na
palestra do presidente de Itaquera, Eduardo Correia
da Silva. O dirigente apontou para a importância de
o advogado se reinventar. “Nossa profissão está mudando drasticamente”, disse. Os obstáculos impostos
não se resumem apenas a ter de saber lidar com a
tecnologia. A primeira barreira imposta, explica Silva,
está em o advogado iniciante conseguir exercer a
prática jurídica. “São os estagiários os prejudicados”, avaliou. De acordo com ele, hoje é enorme a

dificuldade de entrar nos escritórios, uma vez que a
maioria das demandas são resolvidas pela internet.
Para ampliar o alerta, citou o caso da Estonia, onde
casos repetitivos, até determinado valor, são julgados
por robôs.
Os trabalhos foram conduzidos por Rachel Lavorenti
Rocha Pardo, líder da advocacia valinhense. “Precisamos direcionar ações para que os jovens aprendam
como seguir na profissão”, destacou. Compuseram a
mesa diretora Aislan de Queiroga Trigo, secretário-geral da OAB SP; Thais Helena Cabral Kourrosuki, diretora da CAASP; e os presidentes de Subseções: Carlos
Rodrigues KazuTagamori, Pirassununga; Caroline
Simões Amaral, Mairinque; Adriana Gaspari Hedeager,
Franco da Rocha; Marcelo de Almeida, Laranjal Paulista; Paulo Sérgio Ushoa de Camargo, Pinheiros; Nuno
Augusto Pereira Garcia, Botucatu; Marlene Gonçalves
Figueiredo, Guaira; Pedro Victor Aiarcao Alves Fusco,
Avaré, e Mariana Arteiro Gargiulo, Cotia.

CAASP lança
Portal da
Transparência
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“Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se
10º
na vida encontrar dissabor, vai saber esperar sua hora”. A letra positiva
PAINEL do samba “Tá escrito”, de Xande de Pilares, Gilson Bernini e Carlinhos
Madureira, ilustrou o discurso do presidente da CAASP, Luís Ricardo
Vasques Davanzo, no 39º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB
SP, no dia 7 de novembro, em Atibaia. O público entendeu a mensagem:
os princípios que hoje norteiam Ordem, Caixa de Assistência e Subseções, instituições que nunca atuaram tão unidas, restarão vencedores na
luta diuturna travada contra aqueles que não compreendem o papel da
advocacia no Estado Democrático de Direito.
A mensagem positiva do presidente da Caixa de Assistência ecoou ao
longo de todo o evento, cuja participação da CAASP foi coroada com o
lançamento do seu Portal da Transparência. A nova página incorporada ao site institucional (www.caasp.org.br) exibe à advocacia todas as
demonstrações contábeis da entidade, descrição do quadro de funcionários, cargos e salários, orçamentos, indicadores de desempenho e
resultados de cada uma de suas unidades, entre outros itens.
O anúncio do Portal da Transparência foi feito pelo diretor-tesoureiro
da Caixa de Assistência, Rodrigo Canelas, em sua exposição no painel
“CAASP: gestão participativa, austeridade e eficiência”, que integrou a
programação do Colégio de Presidentes, no dia 9 de novembro.
No mesmo painel, também foram expositores outros quatro diretores da
Caixa. A vice-presidente Aline Fávero, responsável pela área de saúde
da entidade, disse que “em todas as campanhas, as consultas para cada
grupo elegível passou a ter 100% de subsídio da CAASP. E nos demais
procedimentos, como exames laboratoriais e de imagem, o percentual
assumido pela Caixa é significativo”. A dirigente detalhou todas as ações
preventivas da entidade, bem como os serviços de farmácia e odontológico prestados pela Caixa.
Recursos humanos
O secretário-geral da Caixa de Assistência, Antônio Ricardo Miranda
Júnior, elucidou que a atual gestão, mediante reestruturação de cargos, reduziu o gasto com folha de pagamentos de 96,8% para 92% das
receitas – num processo ainda em curso, que visa a atingir 65%. De outra
parte, estabeleceu-se a possibilidade de os presidentes de Subseções
onde funcionem um Espaço CAASP optarem por manter funcionários da
entidade locados ou receberem em recursos financeiros o equivalente

aos seus custos salariais. “Isso dá autonomia ao dirigente local. Não há
incentivo para adesão – é o presidente da Subseção quem decide”, explicou Antônio Ricardo.
Benefícios
O sistema de benefícios pecuniários da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo foi especificado pela secretária-geral adjunta, Paula
Fernandes. Conforme informou, neste ano a CAASP já concedeu 463
novos auxílios pecuniários a advogados ou advogadas carentes, prorrogou 609 e complementou outros 129. “Os valores economizados pela
gestão financeira são revertidos em benefícios à advocacia”, ressaltou
Paula Fernandes.
De acordo com a secretária-geral adjunta, até setembro de 2019 tinham
sido destinados à advocacia pela CAASP, em forma de benefícios, R$
4,14 milhões, montante superior às liberações de 2018 (R$ 4,13 milhões)
e de 2017 (R$ 3,9 milhões). “O auxílio-mensal, em dinheiro, é o benefício
mais solicitado; seguido pelo auxílio-medicamento”, salientou.
Esporte
“Esporte é saúde. Trata-se de uma mensagem de fácil assimilação. Cabe
a nós, dirigentes de Ordem, levá-la aos colegas de todo o Estado”. A
conclamação foi feita pelo diretor da CAASP Roberto Araújo, responsável
pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade, em sua exposição.
Araújo disse que os números alcançados pelos eventos esportivos da
Caixa de Assistência, neste ano, mostram que a advocacia está disposta a, cada vez mais, abraçar o esporte. Ao encerrar sua explanação, ele
convocou os dirigentes de Subseções a engajarem-se na divulgação das
Olimpíadas da Advocacia de São Paulo, prevista para setembro de 2020.
Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Subseção do Ipiranga, Paulo Roberto Nogueira Machado. Compuseram a mesa: o vice-presidente da OAB São Paulo, Ricardo Toledo; e os presidentes das
Subseções: Osvaldo Martinelli Júnior, Bariri; José Marques, Nhandeara;
Gonçalo Batista Menezes Filho, Praia Grande; Ana Cláudia Junqueira
Franchi, São José do Rio Pardo; Eduardo Ferrari Geraldes, Guarulhos;
Paulo Roberto Nogueira Machado, Ipiranga; Maria Donizete de Mello,
Apiaí; Ariadne Trevizan Leopoldino, São Carlos; Klaus Coelho Calegão,
São José dos Campos; Luiz Ribeiro Oliveira Nascimento Costa Junior,
São Bernardo do Campo; e Rodrigo Fachin de Medeiros, José Bonifácio.
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Palavra do presidente

Democracia só se faz com
liberdades profissionais
Caio Augusto

Silva dos Santos
Se o Brasil vive em um Estado Democrático de Direito, como se costuma dizer, além de manter
ativo seu sistema de leis resguardado pela Constituição Federal, é preciso que as autoridades
cumpram na prática o que está na legislação, sempre em favor do interesse público e do bem-estar social.
Acontece que vivemos sob o risco de nos tornarmos um Estado Democrático meramente de
aparência, já que valiosas conquistas sociais estão sendo ignoradas ou acessadas apenas de
forma parcial, exsurgindo ações deletérias de distinção, não raramente, balizadas apenas em
cor, gênero, religião, nível social, interesse econômico e ideologia política.
Episódios recentes revelam a gravidade dessas violações: um pacote de reformas penais
tentou, recentemente, institucionalizar a gravação de conversas entre Advogados e clientes. A
prática, ilegal, é cada vez mais comum em nosso país.
O fim do sigilo da relação profissional entre Advogados e clientes elimina um direito constitucional que é a defesa de todo e qualquer cidadão. Sem ele, a população se torna ainda mais
vulnerável, a Democracia se enfraquece e o interesse público deixa de ser a busca prioritária
dos nossos governantes.
Na ânsia de julgar antecipadamente, de manipular as responsabilidades e de agir conforme
seus interesses, inúmeras esferas do Poder Público atentam contra a Democracia impedindo,
especialmente Advogados e Jornalistas, de atuarem com liberdade. Também não são poucos
os casos de Jornalistas que acumulam ações penais, civis e administrativas por não divulgar
suas fontes, especialmente quando as informações coletadas dizem respeito a grupos influentes ou esferas do poder. A quebra de sigilo da fonte é uma afronta ao direito profissional que
está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal em proteção do cidadão.

O sigilo da fonte permite ao Jornalista ter acesso a informações que jamais seriam apresentadas se não fosse o dever ético-profissional dele de preservar a fonte, justamente porque o
exercício do poder sobre as pessoas implica no ocultamento das informações das quais tem
conhecimento determinada pessoa pelo óbvio medo da represália que a força imediata do
comandante de plantão tem sobre os cidadãos. Serve ele, o sigilo da fonte, ao asseguramento da garantia do direito que todo cidadão tem de fazer o juízo de valor que bem entender
sobre os fatos verdadeiros que venham a ser apresentados pelos Jornalistas, permitindo até
mesmo que cada um de nós faça o seu juízo moral sem qualquer manipulação.
Já o sigilo da relação profissional entre Advogado e cliente tem como objetivo impedir
que o ato de força comum a quem tem poder – seja ele de qualquer espécie: de mando,
econômico etc. – anule o direito de defesa que é premissa básica da construção de uma
Democracia, notadamente a Democracia Constitucional. Defender não pode ser um faz de
conta a permitir que a verdade seja aquela pretendida por quem tem poder. A verdade há
de ser buscada pela senda da razão e não por meio da construção de regras que coloquem
a todos sob suspeita. O verdadeiro exercício do direito de defesa, sem combinações prévias
pelos atores responsáveis pela punição daqueles que se desviam dos caminhos da lei e da
ordem constitucional vigente, é que proporciona a realização do juízo livre e consciente de
legalidade pelas autoridades sem comprometimento indevido com as vontades dos que
tem poder.
Com a devida vênia, a bem da sobrevivência da segurança jurídica e da Democracia Constitucional, não há argumentos que justifiquem a violação dos sigilos em estudo. A coação
se dá pelo poder e pela força política, na maioria das vezes. É preciso entender que atacar
a liberdade profissional, uma prática cada vez mais comum no nosso país, é o mesmo que
atacar a Democracia Constitucional brasileira.

O resguardo da fonte não é uma invenção brasileira. Tratados internacionais, dos quais o Brasil
é signatário, como a Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão da Organização
dos Estados Americanos, reafirmam essa premissa. Não há garantia de informação verdadeira e de credibilidade se não houver respeito integral ao sigilo da fonte. Chegamos a um
ponto crucial da nossa história que demanda resposta firme a uma indagação: queremos uma
Democracia de faz de conta ou queremos uma Democracia Constitucional verdadeira que, ao
mesmo passo que respeite e legitime a vontade popular da maioria episódica em determinado
momento social, não se descure das conquistas civilizatórias da humanidade?

Sob argumentos falsos, autoridades acusam Jornalistas e Advogados de gozar de privilégios
e de agir em benefício próprio. Ora, a Justiça tem instrumentos jurídicos suficientes para
punir o Jornalista que divulgar notícia falsa. Da mesma forma, pode condenar o Advogado
que burlar prerrogativas legais para beneficiar a si mesmo ou ao seu cliente.

É evidente que todos aqueles que estão de boa-fé e cônscios dos seus compromissos sociais
e públicos devem dar resposta positiva à segunda parte da indagação acima; afinal de contas,
já assistimos a inúmeros exemplos da bancarrota de muitas Nações que se afundaram em
retrocessos ao pretenderem seguir o caminho sem volta da Democracia que despreza as conquistas civilizatórias da humanidade, e pretende se sustentar apenas e tão somente na vontade
popular episódica da maioria.

É chegada a hora de Advogados e Jornalistas ficarem absolutamente atentos. É preciso ter
a consciência de que somos um termômetro direto do Estado Democrático de Direito e
que juntos temos a obrigação e o dever de proteger o cidadão das vontades autoritárias de
quem quer que seja.

É exatamente nesta esteira que se encontram as premissas dos sigilos da fonte para o Jornalista e da relação entre Advogado e cliente para a Advocacia, por evidentemente constituírem
eles, os sigilos, conquistas civilizatórias da humanidade que põem freios aos arroubos das
vaidades dos comandantes de plantão que pretendem impor a todos nós a sua régua de conduta, pouco importando as vontades do cidadão que encontrem respaldo na vigente ordem
constitucional.
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As últimas décadas da história mostram que Democracia forte só se constrói com Imprensa
Livre e Advogados atuantes. Em outras palavras, não é possível resguardar os direitos de
cidadania sem assegurar-se a liberdade profissional aos Jornalistas e à Advocacia.

Unidos pelos preceitos democráticos e conectados pelo bem-estar coletivo e, bem assim,
com coragem para expor notícias e verdades, juntos certamente faremos com que o cidadão
seja respeitado como a maior autoridade de todas em um Estado Democrático de Direito.
A boa notícia é que existem inúmeros mecanismos para refazer os caminhos e recuperar
conquistas constitucionais que vêm sendo ignoradas. Afinal, o que está em jogo, em última
instância, é o direito de defesa do cidadão e o livre acesso aos dados de interesse público,
conquistas civilizatórias da humanidade que dizem respeito a toda a sociedade.

Com a finalidade de abrir frente de debate relacionada à defesa de direitos fundamentais para a saúde democrática, a Secional paulista da Ordem realizou mais uma audiência pública, no dia 26 de novembro, dessa
vez sob o tema “Liberdades e sigilo – Imprensa e advocacia em defesa
da cidadania”. Com a participação de advogadas, advogados, jornalistas
e dirigentes de Ordem, o evento ocorreu na sede institucional.
Ao traçar linha paralela, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva
dos Santos, reforçou que ambas as atividades profissionais são balizas
fundamentais para a preservação do pleno direito de defesa e o exercício da cidadania. “O sigilo da fonte para o jornalista preserva o direito
do cidadão de ter acesso a informações, não importando quem esteja
envolvido nos fatos. Isso permite a ele fazer o seu juízo de valor sobre as
coisas, sem qualquer direcionamento ou tutela”, disse. “Não é diferente
quando pensamos no sigilo entre o advogado e o seu cliente: afastá-lo
desta relação é o mesmo que anular o próprio direito de defesa – importantíssimo sobretudo em momentos como esse”, acentuou.
O contexto político vivido pelos brasileiros é delicado e pede atenção a
possíveis riscos relacionados a conquistas civilizatórias. A pauta precisa
ser discutida quando, no cenário, surgem proposições como a de gravar
conversas entre presos e advogados e profissionais de imprensa são
postos em xeque.
O que caracteriza as democracias são a imprensa livre, o direito de defesa e a existência de oposição política, reiteraram expositores. “O sigilo
da fonte e o direito de defesa estão sob ataque, mas não só eles. Vários
aspectos do artigo 5º da Constituição Federal estão”, reforçou o jornalista
Reinaldo Azevedo. Para palestrantes, o combate à corrupção – evidentemente fundamental – não justifica desrespeitar diretrizes da Carta Magna.
“Valores não podem ser pegos na gôndola do supermercado”, continuou
Azevedo. “Quando se agride um direito fundamental, não se faz isso apenas com um, mas com todos”, disse. Ele pontuou que o país flerta com o autoritarismo quando interesses particulares se sobrepõem à ordem jurídica.
Em seguida, o presidente da CAASP, Luis Ricardo Vasques Davanzo,
lembrou que o sigilo entre advocacia e cliente não é privilégio da classe,
mas um direito da população. “Advogadas e advogados estão sempre
a serviço dos cidadãos, as maiores autoridades do Estado Democrático
de Direito”, reforçou a secretária-geral da OAB SP, Margarete de Cássia
Lopes. O presidente da Subseção de Jabaquara, Evandro Andaku, assina-
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relevância
do sigilo
profissional

lou, ainda, que abrir a casa para uma reflexão como esta é tão importante
para a democracia quanto o empenho dos profissionais do Direito e da
imprensa.
Focando no trabalho da mídia, o professor da Escola de Comunicações
e Artes da USP, Eugênio Bucci, lembrou que o jornalista é um fiscal do
poder e que, sem o sigilo da fonte – necessário sobretudo em matérias de
cunho investigativo –, a imprensa não opera. “Se uma informação obtida
junto a alguém que não pode se declarar como fonte não puder ser publicada, a imprensa para de funcionar”, resumiu. “A função de fiscalizar depende de pessoas que muitas vezes não podem se expor”, acrescentou.
Marco Britto, editor do núcleo de reportagens investigativas do UOL,
exemplificou a questão: trazer informações ao público do perfil das que
sua equipe publica, sem o sigilo, seria impossível. “Sobre o assassinato da
vereadora Marielle Franco, por exemplo, se não fossem as fontes sigilosas
não teríamos noção, até hoje, mais de um ano e meio depois, de quem
seria sequer suspeito da autoria”, disse.
Responsabilidade de imprensa
Nenhum dos presentes, no entanto, defendeu o anonimato puro e simples. Para efetuar tal trabalho existe a responsabilização dos profissionais
atuantes. “O sigilo não pode ser um escudo, uma carta branca para que
se publique o que quiser”, disse Marina Draib, presidente da Comissão
de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. A advogada lembrou que
a jurisprudência reforça a responsabilidade do jornalista e ou da empresa
jornalística pelo que é veiculado.
Questão mais ampla a debater futuramente é a conscientização sobre o
acesso a informações por meio de redes sociais. Os cidadãos precisam
estar atentos às diferenças entre o que esses canais trazem e o trabalho
de profissionais que produzem notícias. “Se eu posso tuitar e falar diretamente com o meu eleitor, por exemplo, não preciso de ninguém apurando nada. Crio a minha verdade. Isso é um problema”, alertou Britto.
Os professores de Ética e Legislação da Cásper Líbero, Victor Varcelly
Ferreira Farias, e de História Moderna da UnB, Daniel Gomes de Carvalho,
contribuíram para as reflexões. Criar conhecimento a respeito dos canais
de comunicação e desenvolver capacidade crítica sobre o trato de informações recebidas são fundamentais para melhor usufruir do conceito
de liberdade, expressar-se com responsabilidade, e de constituir, então,
sociedade melhor preparada para a participação democrática.
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Prerrogativas

Ordem prepara orientações sobre a Lei de Abuso de Autoridade
A criminalização da violação das prerrogativas profissionais do advogado, validada
pelo artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/19), trouxe leque de
demandas de procedimentos a serem unificados e normatizados em todo o país pela
Ordem dos Advogados do Brasil. Algumas questões, dentre as quais criar fluxograma
de atuação, emitir nota técnica acerca dos mecanismos a serem adotados, criação de
centros de mediações de prerrogativas e revisão dos regimentos internos existentes,
estiveram em pauta durante Reunião da Coordenação de Estudo e Regulamentação
da Criminalização da Violação das Prerrogativas do Advogado, em 21 de outubro, na
sede institucional da OAB São Paulo.

caso não for de gravíssima ofensa –, Ogusuku propôs a criação de centros de conselhos
de mediação, envolvendo representantes indicados pela Ordem e pelas associações
das instituições representativas de classe. “Seria uma conciliação preventiva. Sentamos
à mesa e debatemos os casos para tentarmos resolvê-los”, ratificou. “O litígio é sempre
prejudicial”, ponderou Cléa Carpi, conselheira federal pela OAB do Rio Grande do Sul,
que participou do encontro por videoconferência.

Abriu a rodada de discussões a necessidade de orientar a advocacia quanto aos seus
direitos, bem como as formas adequadas para dar encaminhamento aos pedidos de
atuação das Comissões. Para que tudo ocorra dentro do devido processo legal e haja
garantia de ampla defesa, serão disseminadas informações com o lema: “Você teve as
prerrogativas profissionais violadas? Procure a OAB”. Ou seja, a Ordem pretende empreender todas as medidas para resguardar os direitos assegurados pela lei. “Neste
primeiro momento é fundamental formular modelos”, enfatizou o vice-presidente da
OAB Nacional, Luiz Viana Queiroz, coordenador do grupo de trabalho. “Esse direcionamento da OAB reduz, consideravelmente, as chances de a possível queixa-crime
ser malconduzida”, pontuou.

Em outra linha de atuação está em análise a elaboração de revista jurídica, com artigos
específicos sobre prerrogativas profissionais. A variedade de esclarecimentos abrangeria orientações jurídicas, desenvolvidas pela Procuradoria Nacional da Comissão, e
notas técnicas envolvendo os principais pontos, por exemplo, de prazos prescricionais.
Na seara prática, há projeto para criação de link direto com o sistema de prerrogativas.
“Além de dar mais agilidade às denúncias, esse canal daria alicerce ao advogado antes
de formular a denúncia na OAB”, avaliou Priscilla Lisboa, coordenadora da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. O criminalista Técio Lins e Silva, procurador
nacional da Comissão da OAB, lembrou que há vários crimes previstos, como o caso
da inviolabilidade do escritório de advogados e advogadas. Por isso, diz: “O Conselho
Federal passa a ser panaceia para todas fundamentações”, respeitando-se a autonomia
de cada Secional e Subseção da Ordem. “A importância de dar uniformidade é para
que ninguém fique sem resposta rápida”, acrescentou Priscilla.

No conjunto de medidas, o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Alexandre Ogusuku, acrescentou a proposta de
promover cursos – organizados pela Escola Nacional de Advocacia e promovidos pelas
Escolas Superiores de cada Secional – com observações do que são, efetivamente, as
ofensas cometidas às prerrogativas profissionais. “Ainda há muito desconhecimento
sobre os direitos e prerrogativas profissionais”, ratificou o conselheiro federal da OAB
por São Paulo. Como forma de resolver os problemas mais rapidamente – quando o

Além do artigo 43, que criminaliza expressamente a violação das prerrogativas,
outros artigos da Lei de Abuso de Autoridade atingem diretamente as prerrogativas profissionais do advogado na defesa do cidadão. O 10, por exemplo, abarca a
condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou
sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Já o 32 criminaliza a negação de
acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito
ou a qualquer outro ato investigatório de infração.

Anuidade

OAB SP adota sistema de cobrança totalmente digital
A OAB São Paulo adotará cobrança totalmente digital para suas
anuidades a partir de 2020. Não há mais carnê. A advocacia deverá
acessar a área logada do website (www.oabsp.org.br), até 15 de
janeiro, para escolher uma opção de pagamento. Basta clicar no banner referente à anuidade no alto da página inicial do site. Foi abolido o velho sistema de boletos impressos, que eram encaminhados
pelo Correio. A prática gera economia e menos impacto ambiental.
Trata-se de uma nova etapa da transformação digital proposta pela
diretoria para o triênio 2019/2021. Tudo simples e prático.
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José Luís da Conceição

Advocacia opina sobre publicidade para a profissão

Em 2000, quando a Ordem dos Advogados do Brasil promulgou o Provimento
nº 94 sobre a publicidade, a propaganda e a informação da advocacia, mídias
sociais como Facebook (2004), Twitter (2006) e Instagram (2010) sequer existiam.
Nem mesmo era tão fácil a criação de sites e boa parte dos escritórios não dispunha de seus endereços na internet. Hoje, quase vinte anos depois, a entidade
de classe começa a debater os ajustes demandados por essas mudanças tão
robustas, que colocaram na palma das mãos de advogadas e advogados as
possibilidades de comunicação de seus escritórios com o público. Para promover avanços na regulação desse tema, a OAB segue com a série de Audiências
Públicas realizadas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
“A falta de limites de alguns segmentos da advocacia quando se apresentam ao
público e ao mercado tem me incomodado muito. Precisamos estudar o tema
para equilibrar essas questões e atualizar o nosso provimento”, apontou Ary
Raghiant Neto, secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Nacional. Coordenador da iniciativa, ele explicou que tem o objetivo de promover o avanço do
Provimento nº 94/2000 para alcançar um texto que contemple as novas mídias
e seja simples, claro e pouco subjetivo: “Quero preservar os valores que evitam
a banalização da profissão, mas gostaria de evitar termos como ‘discrição’ e
‘sobriedade’, que implicam interpretação”.

“Precisamos de atenção com essa pauta, o que justifica a dedicação da Corregedoria Nacional. A disciplina e regulação desse tema é inadiável devido ao momento que vivemos, com a advocacia diante das possibilidades e necessidades
de comunicação modernas”, pontuou Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta e corregedora de Ética de Disciplina da Secional paulista. Atualmente o Código de Ética e Disciplina determina que a publicidade profissional
tenha caráter meramente informativo, bem como deve primar pela discrição e
sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização
da profissão.
O corregedor adjunto da OAB Nacional e conselheiro Federal, Fernando Calza
de Salles Freire, emprestou para o evento a experiência que teve à frente do
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. “Desejo que caminhemos no
sentido de permitir o uso consciente e responsável das mídias sociais, promovendo os devidos ajustes por meio de discussões como essa”, defendeu. Atual
presidente do TED da Ordem paulista, Carlos Fernando de Faria Kauffmann
também reforçou a necessidade de ajustes no regramento sobre publicidade e
propaganda de escritórios de advocacia e acrescentou que é importante modificar os meios de fiscalização. “Precisamos caminhar para punições mais severas
que efetivem as novas regras que estamos almejando”, explicou.

A arte de se comunicar

“Não podemos imaginar que a advocacia, especialmente em começo de carreira, vá ficar sentada
à mesa do escritório esperando que a clientela
adivinhe quais serviços pode prestar: vão procurar
meios de comunicação com os potenciais clientes,
isso é inevitável e não podemos proibir”, cravou
Guilherme Martins Malufe, relator da Primeira Turma de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, durante
a Audiência Pública sobre os limites da publicidade
na advocacia. Na breve exposição, ele defendeu a
criação de novos parâmetros, ajustados aos tempos
atuais, mas ponderou que a “criatividade humana”
vai, fatalmente, obrigar a entidade a rever o regramento e as formas com alguma frequência. Para ele,

a expressão “captação de clientela”, presente no
Código de Ética, limita-se à captação indevida, predatória e agressiva, ou seja, não há vedação para
que advogadas e advogados conquistem clientes,
o que deve ser mantido.
A conselheira Federal por São Paulo, Daniela
Campos Libório, acrescentou a preocupação com
o cidadão como um eixo de referência importante para pensar a reformulação do Provimento nº
94/2000. “O cidadão precisa saber quais são os
profissionais com capacitação técnica para ajudar
em determinada demanda. Esse debate sobre o
que se pode informar deve levar em conta o que é

necessário informar para o cidadão”, sacramentou.
Por sua vez, a conselheira federal pelo Rio Grande
do Sul, Greice Fonseca Stocker, encerrou o evento
fazendo uma serena defesa de valores, como honra
e pessoalidade, que destacam a advocacia de outras atividades profissionais. “Graças à indispensabilidade da advocacia – determinada no artigo 133 da
Constituição Federal – que temos nossas prerrogativas profissionais. Então, dizer não à mercantilização
da advocacia é, por lógica, buscar a garantia das
nossas prerrogativas”, sustentou. Ela entende que
a OAB não pode fechar os olhos para o avanço da
tecnologia sobre o dia a dia da classe, o que implica novas formas de atuação e comunicação.
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A importância
da mulher na
construção da
política brasileira

José Luís da Conceição

Democracia

Um verdadeiro abismo separa a população brasileira da efetiva representatividade
democrática. Diminuir esta distância e aproximar a sociedade da política é missão
essencial para o fortalecimento da democracia. A diversidade social não está representada no Congresso Nacional, onde em sua maioria os parlamentares são homens
e brancos, responsáveis por elaborar leis que não alcançam as diferentes necessidades de um país com dimensões continentais. Os desafios para superar este cenário
foram colocados em pauta durante o Simpósio estadual “A importância da mulher
na construção de um parlamento democrático”, que ocorreu na sede institucional da
OAB São Paulo, em 26 de setembro.

lação brasileira. Teremos representação quando tivermos mais participação feminina,
mais participação negra. Enquanto não for assim, não iremos superar a crise”. Vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de São Paulo,
Fabiana Dal’mas Paes compartilhou a indignação com a posse do novo procurador-geral da República, onde 40 procuradores homens estavam sentados à frente da
instituição, sem nenhuma mulher para compor a mesa. “Alguém vai ter de levantar da
cadeira para a gente sentar. Isso não é um favor, é uma previsão legal. A Convenção
da Mulher, que prega a não discriminação contra a mulher, determina ao estado brasileiro a participação democrática”, observou.

Os trabalhos foram abertos pela diretora-tesoureira da OAB SP, Raquel Elita Alves
Preto. “Quando se tem uma quantidade pequena de mulheres no parlamento, as
democracias são frágeis e fracas”, citou ao mencionar estudos sobre a temática. “A
sub-representação de uma parcela tão grande da população, por conta da não presença feminina nestes espaços de poder, põe em xeque e traz muitos problemas para
a democracia. A conclusão destes pesquisadores é que é fundamental para que as
democracias sejam mais fortes, tenham mais qualidade, e sejam mais representativas,
que a presença feminina seja maior e, de fato, valorizada”, afirmou.

O objeto de discussão durante o Simpósio foi o Projeto de Lei 2235/2019, que versa
sobre a reserva de ao menos 30% das cadeiras de deputado federal, estadual, distrital
e vereador para cada um dos sexos e reserva, quando da renovação de dois terços do
Senado Federal, uma vaga para candidaturas masculinas e outra vaga para candidaturas femininas.

Na mesma linha, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Claudia Patrícia
Luna, convocou a reflexão sobre o protagonismo das mulheres nestes espaços: “Garantir a democracia no parlamento é, sem dúvida, pensar que as mulheres têm papel
fundamental enquanto presenças que irão quebrar paradigmas, que por milênios
ainda povoam esse espaço majoritariamente masculino, que precisa de transformações”. A saída para a crise é aumentar a quantidade de mulheres na política, opinou
o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Hélio Freitas de Carvalho da Silveira:
“Ainda estamos separados do parlamento, do governo, que não representa a popu-

Secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB SP, Maíra Recchia, lembrou
que as mulheres têm menos de cem anos de participação na política, considerando
que o direito ao voto só foi alcançado em 1934, e temos apenas 20 anos de legislação
de cotas. A advogada ressaltou, no entanto, que a obrigatoriedade das cotas só acontece em 2009, e o aumento registrado nas últimas eleições, quando o patamar de parlamentares mulheres passou de 10% para 15% no Congresso, só foi possível com a
determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que os partidos devem repassar
30% das verbas do Fundo Eleitoral para as campanhas das candidaturas femininas.
Leia matéria completa em www.oabsp.org.br

PLC defende presença obrigatória de advogados nas conciliações
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 80/2018
está em consulta pública no Portal e-Cidadania, do Senado Federal. A proposição altera
o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994) para
estabelecer a obrigatoriedade da participação de advogada ou advogado em procedimentos de solução consensual de conflitos,
como mediação e conciliação, a exemplo do
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realizado nos Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania (Cejuscs).
A Seção São Paulo da OAB é favorável a
todos os meios de resolução de problemas,
porém, é fundamental o respeito ao artigo
133 da Constituição Federal, o qual determina a indispensabilidade do advogado para o
sistema de Justiça. A presença da advocacia

em todos os espaços onde se discutem direitos tem como finalidade respeitar o cidadão
– a maior autoridade do Estado Democrático
de Direito.
Para participar da votação é preciso acessar o
seguinte endereço eletrônico:
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/
visualizacaomateria?id=134076

SÃO PAULO
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Luís Ricardo
Vasques Davanzo

Não tenho dúvidas: o 39º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB SP,
realizado em Atibaia de 7 a 10 de novembro, restará na História como o mais
harmonioso e democrático evento de lideranças da advocacia paulista. Em
nossa já longa jornada como componentes dos quadros diretivos da Ordem,
nunca víramos manifestações tão efusivas de apoio às causas da classe. Nunca víramos a classe bradar os mesmos lemas em tamanha unissonância.
Por seus dez diretores a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
fez-se presente e ativa. Em painel específico, intitulado “CAASP: gestão participativa, austeridade e eficiência”, foram expostos em detalhes avanços nos
campos da saúde preventiva, da concessão de benefícios pecuniários, dos
esportes e da gestão de recursos humanos, tudo emoldurado e viabilizado
por uma administração financeira responsável.
Coroa este primeiro ano de gestão a construção pela Caixa de Assistência
do seu Portal da Transparência, em sintonia com o que foi feito antes pela
Secional, cujo lançamento não poderia ser em melhor lugar que o Colégio de
Presidentes. A reação efusiva das lideranças de todo o Estado atesta o acerto
da iniciativa. E não poderia ser diferente, afinal, sem transparência não existe
gestão participativa, sem transparência fica impossível qualquer tipo de interação propositiva entre a entidade, seus parceiros e seu público.
Vale visitar o Portal da Transparência da CAASP. Ali não se encontram apenas demonstrativos contábeis e orçamentos, mas também indicadores de
desempenho de cada uma das áreas de atuação da instituição, número de
usuários, atendimentos realizados nas campanhas de saúde, totais de vendas
das farmácias e livrarias e tudo mais.
É altamente simbólico que o Portal da Transparência da CAASP tenha sido
lançado em Atibaia, diante de uma plateia composta por dirigentes das 240
Subseções da OAB SP.
Do histórico evento resultaram diretrizes, reunidas na Carta de Atibaia, que
nortearão as ações da advocacia pelos próximos anos. Honrosamente, a Caixa
de Assistência tem no documento sua importância fundamental reconhecida
e seu papel fortalecido quando a Carta recomenda:
“Estimular a continuidade dos projetos de gestão participativa e eficiente
da CAASP, oferecendo à advocacia cada vez mais serviços e benefícios com
racionalização de custos, assim como estabelecer linhas de trabalho conjunto
entre OAB SP e CAASP”.
Trabalho conjunto é, portanto, o nosso mote. Aliada à Caixa em sua função
assistencial tem estado diuturnamente a Secional, e a recíproca é verdadeira.
Por seu peso institucional, a CAASP não se furtará de fazer coro à Ordem nas
lutas mais prementes da advocacia em quaisquer campos. Nesse sentido,
subscrevemos a Carta de Atibaia em sua integralidade, destacando a recomendação da qual jamais nos afastaremos:
“Ressaltar a importância da advogada e do advogado para o exercício de
direitos pelo cidadão, afastando a nefasta iniciativa de se restringirem direitos, bem como de se atribuir à advocacia a responsabilidade pela falta de
segurança pública nas cidades ou pela responsabilidade ou pela lentidão no
julgamento de processos criminais, não se admitindo, em nenhuma hipótese,
a criminalização do exercício da advocacia”.

PRESIDENTE DA CAASP

Dizem que as pessoas mais sensitivas captam a energia predominante nos
locais em que estejam. Certamente, os ambientes em que o espírito de união
prevalece exalam o odor do otimismo, iluminados pelas cores vivas dos olhares sinceros, dos sorrisos largos, dos abraços fraternos. E perpetuam-se na
memória pelas palavras ditas e ouvidas.

Ricardo Bastos/CAASP

Espaço CAASP

Palavra do presidente

Atibaia,
novembro
de 2019
Coroa este primeiro ano de gestão a
construção pela Caixa de Assistência
do seu Portal da Transparência, em
sintonia com o que foi feito antes
pela Secional, cujo lançamento não
poderia ser em melhor lugar que o
Colégio de Presidentes
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Novidade

Espaços CAASP passam a aceitar cartão de crédito
A advocacia pode comprar livros, adquirir guias de atendimento médico e contratar
tratamento odontológico em Espaços CAASP com cartões de crédito e de débito.
A medida iguala, nesse aspecto, as unidades da Caixa de Assistência. Antes, os
cartões eram aceitos apenas na sede e nas Regionais da entidade. “Essa inovação
facilitará a aquisição de nossos produtos e serviços, de forma mais segura e com
possibilidade de parcelamento. A partir de agora, as maquininhas de cartão de
crédito estarão praticamente em todos os locais nos quais a CAASP esteja presente”, afirma o diretor-tesoureiro da Caixa, Rodrigo Canelas.

Setenta e um Espaços CAASP possuem minilivraria ativa. Nessas unidades, as
compras de livros via cartão de crédito poderão ser parceladas em até três vezes.
No caso dos Espaços dotados de consultório odontológico, um total de onze, as
opções de parcelamento dependerão do valor total do tratamento.
Já a rede médica referenciada pode ser acessada em todos os Espaços CAASP.
Naquelas unidades equipadas com cartão de crédito, a advocacia poderá parcelar
o pagamento de exames em até cinco vezes, a depender do valor total. Apenas as
consultas não podem ser parceladas.

Douglas Veloso

Encontro

Em debate,
temas
prementes
da população
idosa
O evento “Melhor Idade em Foco”, promovido pela
CAASP e pela Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da
OAB São Paulo, em 21 de outubro, reuniu alguns dos
principais especialistas do país em temas como assistência, previdência, segurança no trânsito e outros, cuja
aplicação envolve, com mais interesse, os idosos. A
organização esteve a cargo da secretária-geral adjunta
da Caixa de Assistência, Paula Fernandes, e do presidente da referida Comissão, Aridelson Carlos Turíbio.
Realizado na sede da CAASP, o encontro foi aberto
pelo presidente da entidade, Luís Ricardo Vasques
Davanzo, e pelo vice-presidente da Secional, Ricardo
Toledo Santos Filho, com a presença dos diretores da
Caixa Aline Fávero, vice-presidente; Antônio Ricardo
Miranda Júnior, secretário-geral; Rodrigo Canelas,
tesoureiro, e Thaís Kourrouski, além da vice-presidente
da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, Regina Leal,
do conselheiro Secional Rodrigo Kriguer e do presidente da Subseção de Santa Isabel, Vagner Lobo.
De acordo com Aridelson Turíbio, 65 mil advogados e
advogadas inscritos na OAB SP são idosos. Em relação
ao Provimento 111/2006 do Conselho Federal da OAB,
pelo qual ficam isentos da anuidade os inscritos a partir
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de 70 anos de idade que somem pelo menos 30 anos
de contribuição, Turíbio observou que, no Estado de
São Paulo, cerca de dez mil advogados nessa condição
ainda pagam a Secional regularmente por não terem a
iniciativa de protocolar o pedido de isenção. “Precisamos elaborar um projeto de aplicação automática do
Provimento”, propôs Aridelson Turíbio.
O Provimento 111 também foi abordado por Paula
Fernandes em sua explanação. “Do meu ponto de vista,
ainda é pouco para quem tanto contribuiu para a advocacia e tem tanto a nos ensinar”, assinalou. Responsável
também pelo setor de auxílios pecuniários da entidade, Paula Fernandes disse enxergar esse campo como
“o verdadeiro coração da Caixa de Assistência”. Ela
ressaltou que, nos dias atuais, é cada vez mais comum
encontrar colegas sofrendo de depressão – e não apenas os de mais idade, mas os jovens. “Não podemos
fazer de conta que não estamos vendo”, advertiu.
O presidente da Comissão de Direito do Trânsito da
OAB SP, Rosan Jesiel Coimbra, analisou algumas das
mudanças que o governo federal vem propondo no
Código Brasileiro de Trânsito, as quais podem ter
impacto na população idosa, como a que eleva de

três para cinco anos a validade da CNH de cidadãos
com mais de 65 anos. Flávia Bissoli, vice-presidente da
Comissão, exibiu números alarmantes: ocorrem 40 mil
mortes por ano no Brasil em decorrência de acidentes
de trânsito. “É uma epidemia”, sentenciou.
O destino da Carteira dos Advogados no Ipesp também foi tema de palestra no evento “Melhor Idade em
Foco”, esta a cargo de Evandro Andaku, vice-presidente
da Comissão de Defesa dos Direitos Junto ao Ipesp da
OAB SP.
Previdência
“Há uma série de inconstitucionalidades na reforma da
Previdência, que não é fruto de discussões aprofundadas sobre o tema e servirá apenas para que o governo faça superávit primário”. A avaliação foi feita pelo
presidente da Comissão de Direito Previdenciário da
OAB SP, José Roberto Sodero Victório, em sua palestra
no evento “Melhor Idade em Foco”.
“Teremos dificuldade em nos aposentar e, se conseguirmos, o benefício será menor”, reclamou, explicando que
nos países europeus em que a Previdência foi reformada observaram-se períodos de transição de até 25 anos.

Futebol
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Divulgação
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Vôlei

Ocean e Purple
Kobras faturam
primeiro título
Pela primeira vez, Ocean e o estreante Purple
Kobras levantaram a taça dos títulos conquistados
nos Campeonatos OAB-CAASP de Vôlei Feminino
e Masculino, respectivamente. As finais aconteceram no São Bernardo Tênis Clube, no último dia
27 de outubro.

Ribeirão Preto é hexacampeão do Estadual
Pela sexta vez, Ribeirão Preto sagrou-se campeão da Copa
Estadual de Futebol OAB-CAASP. Em partida realizada no
Estádio Santa Cruz, campo do Botafogo de Ribeirão Preto,
em 30 de novembro, a equipe da 12ª Subseção da OAB
SP venceu a de Americana (formada também por atletas
de Limeira, Nova Odessa e Santa Bárbara D’Oeste) por 4
a 1, na decisão da vigésima edição do evento, com quatro
gols de Fábio Santos Pimenta. Cleiton Francisco de Souza
marcou para Americana. No jogo de ida, em Americana,
Ribeirão Preto havia vencido por 1 a 0.
“Foi uma final maravilhosa”, elogiou o diretor da CAASP
Roberto Araújo, responsável pelo Departamento de
Esportes e Lazer da entidade, que prestigiou a final. “O
esporte está dando muitas conquistas para todos nós,
não apenas do ponto de vista das competições em si,

mas também pela oportunidade de unir colegas em
torno de um projeto”, comentou Araújo.
Também compareceram à decisão os presidentes das
Subseções da OAB SP de Ribeirão Preto, Luiz Vicente
Ribeiro Correa; Americana, Rafael de Castro Garcia;
Santa Bárbara D’Oeste, Rafael Berlato de Camargo; e
Nova Odessa, Osmar Alves de Carvalho (vice-presidente no exercício da presidência), além dos conselheiros Secionais Glauco Polachini Gonçalves e Luciana
Grandini Remoli.
O artilheiro da XX Copa Estadual de Futebol OAB-CAASP,
com 24 gols, foi Fábio Santos Pimenta, de Ribeirão Preto,
equipe que já detinha os títulos de 2000, 2001, 2003,
2016 e 2017. Sorocaba teve a defesa menos vazada.

Na decisão feminina, a Ocean venceu a Fênix –
OAB Tatuapé por três sets a zero. Quatro vezes
vice-campeã, a Ocean levantou o troféu de
campeã. Mais cedo, no mesmo dia, a equipe do
Direito PUC ficou com o terceiro lugar ao vencer o
Sorocaba. Na final masculina, Purple Kobras bateu
o Vadevôlei.
Acompanharam as finais o presidente da Caixa
de Assistência dos Advogados de São Paulo, Luís
Ricardo Vasques Davanzo, o diretor-responsável
pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade, Roberto de Souza Araújo, e toda a diretoria
da Subseção do Tatuapé da OAB SP. “Merece os
meus parabéns o trabalho do diretor Roberto de
Souza Araújo, à frente dessa pasta, que proporcionou à advocacia um dia regado a esporte e
confraternização”, disse Davanzo. Já Roberto
Araújo declarou que “é motivo de grande alegria
para a CAASP ver a participação, o empenho e a
dedicação da advocacia nos campeonatos”.

Tênis

Divulgação

Em São Bernardo, esporte, saúde e confraternização se complementam
Sessenta advogados mostraram talento esportivo no 71º Aberto de Tênis OAB-CAASP,
realizado nos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro
nas quadras de saibro do São Bernardo Tênis
Clube. O presidente da CAASP, Luís Ricardo
Vasques Davanzo, e o diretor-responsável pelo
Departamento de Esportes e Lazer da entidade,
Roberto de Souza Araújo, prestigiaram o evento
e fizeram a entrega dos troféus aos campeões.
Estes foram os vencedores: Gabriel Martins
faturou o título entre os advogados de “Até 39
anos”. O vencedor da categoria “40 a 49 anos”
foi Silvio Venosa. Fábio Atra foi o campeão entre
os atletas de “50 a 59 anos”. Entre os advogados
“Acima de 60 anos”, Antônio Oliveira ficou com

título. No feminino, a campeã foi Estela Jalikji.
Nas duplas, pela “categoria A” conquistaram o
primeiro lugar Fábio Atra e Eduardo Abduch.
Já na “categoria B” Paulo Marques e Simone
Moraes ficaram com o troféu.
“Nesta gestão queremos que a advocacia esteja
menos nas farmácias, nas clínicas odontológicas
e médicas, e mais ativa nas práticas esportivas,
pois sabemos que o esporte é capaz de trazer
alegria, saúde e confraternização para a classe”,
declarou Davanzo. No mesmo sentido, Souza
Araújo registrou: “Quem mais ganha com os
eventos esportivos é a própria advocacia, já
que o esporte diminui o estresse, traz saúde e
aproxima os colegas”.
Jornal da Advocacia I Edição Especial

21

Campanha

CAASP e OAB SP, juntas, por praias limpas
“A natureza é nosso maior patrimônio. Caixa
e Ordem aliam-se nesta ação que, em última análise, visa ao bem-estar da população.
A educação ambiental deve enraizar-se na
consciência de todos nós”, afirma o presidente da CAASP, Luís Ricardo Vasques Davanzo.
As sacolinhas plásticas estão disponíveis nas
Subseções e nas unidades da Caixa de Assis-

Encontro

Conferência em
Itapeva recebe
ações de saúde
da CAASP

davanzo
Ações de
saúde
promovidas
pela CAASP
ao longo
de 2019
ganharam
destaque
no
discurso do
presidente
da CAASP

A cidade de Itapeva recebeu no dia 18 de outubro a 5ª Conferência
Regional da Advocacia. Para advogados, advogadas, estagiários e
estagiárias de Direito inscritos nas Subseções de Apiaí, Capão Bonito, Itapeva, Itararé e Taquarituba, os dirigentes à frente da OAB SP e
da CAASP registraram as ações em prol da advocacia realizadas até
o momento na atual gestão, além de renovarem o compromisso de
enfrentamento das questões mais prementes da classe.
A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo levou para Itapeva uma pequena amostra de seus serviços. Na área da saúde, os participantes puderam realizar gratuitamente testes rápidos de colesterol,
glicemia, hepatite C, HIV, pressão arterial e bioimpedância, este para
medição do índice de massa corporal. Uma unidade móvel da Livraria da CAASP foi instalada no salão do evento e ofereceu ao público
livros jurídicos com descontos de até 40%. Quiosques de empresas
da região conveniadas ao Clube de Serviços da CAASP ofereceram
oportunidades aos visitantes.
O presidente da CAASP, Luís Ricardo Vasques Davanzo, ao discursar,
contou a história da instituição da Caixa de Assistência pela Seção de
São Paulo da OAB, em 3 de fevereiro de 1936, criada originalmente
para socorrer advogados carentes, em particular aqueles impossibilitados de trabalhar devido a problemas de saúde. Em seguida, destacou
as ações de saúde preventiva já promovidas pela CAASP ao longo de
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tência no litoral, para serem retiradas pelos
advogados e as advogadas interessados em
colaborar. A CAASP estará preparada para
atender aos pedidos de remessa de sacolinhas para qualquer Subseção do Estado, os
quais devem ser feitos ao Departamento de
Esportes e Lazer da entidade, pelo telefone
(11) 3292-4574.

Douglas Veloso

Neste verão, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo e Seção de São Paulo
da OAB realizam uma intensa ação pró-meio
ambiente. Confeccionadas com apoio da
empresa de cosméticos Beyoung, milhares
de sacolinhas plásticas biodegradáveis serão
distribuídas nas praias paulistas para que não
reste dúvida: lugar de lixo não é na areia.

2019 em todo o Estado de São Paulo, como a Campanha de Vacinação
Contra a Gripe – que neste ano teve seu preço reduzido em mais de
10%, em relação ao ano anterior –, e a primeira fase da Campanha de
Saúde Bucal.
Acompanhado dos diretores Aline Fávero, vice-presidente; e Antônio
Ricardo Miranda Júnior, secretário-geral, o presidente aproveitou para
convidar a advocacia local a participar das ações preventivas ora em
curso – a Campanha Pró-Vida, contra doenças do coração; a segunda
fase da Campanha de Saúde Bucal, realizada em clínicas referenciadas
nas cidades em que a Caixa não conta com consultório odontológico
próprio; e a Campanha de Saúde da Advogada, que abrange os procedimentos recomendados pela Organização Mundial de Saúde como
preventivos às doenças mais recorrentes entre mulheres.
Davanzo também anunciou a Campanha de Rastreamento do Câncer
de Próstata, destinada a homens com mais de 45 anos, realizada até
04 dezembro.
O presidente ressaltou que a Caixa, na atual gestão, prioriza o bem-estar da advocacia mediante atividades esportivas, de lazer e de
cultura. “Temos feito muito, mas temos consciência também de que há
muito mais a se fazer. Por isso precisamos que a advocacia mantenha-se unida e forte”, sublinhou.

Clube de Serviços

Site mais dinâmico
ajuda advocacia a
encontrar produtos
e serviços

Leandro Nava
Gestão cumpre
compromisso de
buscar avanços
quantitativos
e qualitativos
em benefício da
Advocacia

O Clube de Serviços da CAASP ganhou um novo portal. Acessível pelo site www.caasp.org.br ou diretamente pelo link www.caasp.org.br/clubedeservicos, a página traz
nova identidade visual, com layout moderno e leve, além de mecanismos de busca e
navegação mais eficientes, que proporcionam uma experiência mais agradável para
que advogados, advogadas, estagiárias e estagiários de Direito conheçam e aproveitem ao máximo os descontos oferecidos pelos parceiros da Caixa de Assistência.
“As dificuldades de navegação foram reduzidas ao máximo. O novo site do Clube
de Serviços tornou-se mais interativo, mais moderno e mais bonito, permitindo
excelente visualização e navegação em tablets e smartphones”, avalia o diretor da
CAASP Leandro Nava, responsável pelo Clube de Serviços.
Nesse portal, os principais parceiros da Caixa de Assistência ganham destaque já
na página inicial. Estabelecimentos recém-conveniados adquiriram relevância e
agora também são exibidos na home. Novos menus, que segmentam as empresas
conveniadas por categorias (automotivo, compras, conveniências, educação, entretenimento, gastronomia, saúde e bem-estar, viagem e turismo) e subcategorias,
facilitam o reconhecimento dos diversos segmentos em que o Clube de Serviços
conta com parcerias.
O método de busca está mais inteligente, contextualizando e interpretando a
palavra-chave digitada pelo usuário, apresentando em seguida uma lista de

Clube de Serviços
Empresa

Atividade
Academia de ginástica e assessoria esportiva
Agência de intercâmbio
Buffet, festas e eventos
Educacional
Entreterimento
Informações comerciais e cadastrais
Moda feminina e/ou masculina

Móveis, decoração e utilidades domésticas

Empresa

parceiros à disposição dentro da característica informada. Assim, é possível fazer
buscas pelo nome do parceiro e ou seu segmento de atuação. Mapear estabelecimentos por cidade também é possível.
A exemplo do portal institucional da CAASP (www.caasp.org.br), o site do Clube
de Serviços é compatível com os principais navegadores – Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome e Safari. A página também é acessível por dispositivos móveis, sem
dano algum à experiência do usuário.
O portal recém-inaugurado foi desenvolvido pelas equipes de Tecnologia de
Informação da entidade e do Clube de Serviços da CAASP. Ao acessá-lo, o
internauta de pronto percebe a usabilidade da navegação e desfruta da modernidade visual. O portal dispõe de atalhos que facilitam a localização das empresas
parceiras, graças à criação de categorias, subcategorias e tags, que facilitaram o
processo de busca.
O Clube se Serviços, como explica o diretor Leandro Nava, cumpre o compromisso da atual gestão de buscar avanços não só quantitativos, mas qualitativos, em
benefício da Advocacia, incluindo os estagiários e as estagiárias inscritos na OAB
São Paulo. Ao promover empresas parceiras de qualidade inquestionável e facilitar
o acesso da Advocacia a seus produtos e serviços, o novo site constitui mais uma
ferramenta nesse sentido.

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

Endereço

Correcorp
BEX Intercâmbio
Kumbaya Buffet
Editora Almedina
Teatro Bibi Ferreira
Procob
Bestfit
Capodarte Higienópolis
Loulle
Tidy Rigor
Espaço Santa Helena

Interior e outros estados

Atividade
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SÃO PAULO

Confira no site da CAASP
Rua Pequetita, 179 - Cj 26
Rua Ibicaba, 70
Confira no site da CAASP
Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 931
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
Avenida Higienópolis, 698
Confira no site da CAASP
Rua Tijuco Preto, 156
Travessa Jacob, 92

Endereço

Automotivo e serviços
Postos Monte Alto
Assessoria esportiva / Personal training
Sinérgica Assessoria Esportiva
Escritório contábil e administração financeira Maber Serviços Contábeis
Magalhães e Grangeiro
Energia solar fotovoltaica
JVP Energia Solar
Farmácia de manipulação
Farmácia São Jorge
Fotografia
Stylo Fotos
Pet Shop / Clínica veterinária
Litoral Mundo Animal
Viagens e turismo
Vip Tur Viagens e Turismo
Saúde e beleza
Joyce Lulio Micropigmentadora e Esp. em Sobrancelha
Mademoiselle Estética Fácil e Corporal

Avenida Comendador Castro Ribeiro, 220
Rua Floriano Borges, 320
Avenida Getúlio Vargas, 21-51
Rua São Sebastião, 835
Rua Ermano Rossi, 1766
Avenida Coração de Jesus, 120
Rua João Pacheco de Lima, 50-35
Av. Padre Anchieta, 7751 - Lj 1
Rua Feliciano Sales Cunha, 46-89
Rua Feliciano Sales Cunha, 48-11
Rua Padre Theodoro Bibiano da Silva, 265

Telefone
(11) 11 2872-3267
(11) 3044-5040
(11) 2227-1147
Confira no site da CAASP
(11) 3105-3129
(11) 2679-4674
Confira no site da CAASP
(11) 3823-2425
Confira no site da CAASP
(11) 2294-5666
(11) 3089-7000

Telefone
(16) 3242-1951
(18) 98164-2873
(14) 3010-1476
(18) 3217-2970
(16) 99116-5782
(15) 3344-3842
(17) 3482-1179
(13) 3456-1637
(17) 3482-1277
(17) 99238-1166
(15) 99142-9312

Internet

Desconto

www.correcorp.com.br
www.bex.tur.br
www.kumbayabuffet.com.br
www.sp1.procob.com
www.teatrobibiferreira.com.br
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
www.capodarte.com.br
www.loulle.com.br
www.tidy.com.br
www.espacosantahelena.com.br

Internet

30%
Confira no site da CAASP
5% a 10%
20%
50%
20%
10%
5% a 10%
10%
10%
5% a 10%

Desconto

www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.magalhaesgranjeiro.com.br
www.jvpenergiasolar.com.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br

5%
5% a 10%
30%
20%
10%
8% a 15%
12%
5% a 20%
2% a 5%
5% a 10%
20%

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