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Raquel Elita Alves Preto

Audiência Pública

competência e se concentra em tributos federais”, contou.
Segundo ele, o órgão está aberto a sugestões e interessado em participar de debates a respeito do assunto.

Os trabalhos ocorreram ao longo de toda a tarde na sede
institucional da Ordem paulista e foram conduzidos pela
diretora-tesoureira Raquel Preto, doutora em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo (USP). O líder da
advocacia paulista à frente da OAB SP, Caio Augusto Silva
dos Santos, reiterou que a Audiência Pública permitirá
que se reflita sobre a questão do tamanho do Estado que
a sociedade busca. “A sobrevivência dos cidadãos está diretamente relacionada ao que se arrecada e a capacidade
do Poder Público de adequar gastos frente à essencialidade de suas atividades”, disse.

A presidente da Comissão Especial de Direito Tributário
da OAB SP, Tathiane dos Santos Piscitelli, fez duras críticas
ao projeto. Em uma delas, avaliou que a extinção do ICMS
e do ISS em troca do IBS poderia refletir em perda de
autonomia financeira e, consequentemente, política para
os entes. Ela disse que, por meio da PEC 45, o repasse da
verba recolhida ocorreria por meio de um órgão nacional
– ainda não disciplinado pela proposta e a ser regulamentado via Lei Complementar. Sendo assim, questionou se a
distribuição ocorreria livre de qualquer constrangimento.
“Em cenário como esse, não necessariamente”, opinou.
“É possível, nos termos do artigo 160, parágrafo único, da
Constituição Federal, que o órgão que detém a receita
condicione a entrega do dinheiro ao pagamento de dívida
que o Estado, por exemplo, mantenha perante à União”.
Esse artigo, ressaltou, não está sendo discutido.

Receita Federal
O encontro teve início com panorama apresentado pelo
representante do governo federal, Marcelo de Sousa Silva.
O secretário especial adjunto da Receita Federal do Brasil
disse que o órgão está elaborando uma proposta própria,
em fase final de ajustes. “O escopo da sugestão que estudamos é menor do que o da PEC 45 por conta na nossa

A proposta em trâmite no Congresso Nacional extingue os
tributos federais IPI, PIS e Cofins; o ICMS, estadual; e o ISS,
municipal. Todos incidem sobre o consumo. A ideia central seria substituí-los por um imposto sobre valor agregado, nos moldes de modelo aplicado em mais de uma
centena de países, batizado pela PEC 45, como Imposto
sobre Operações com Bens e Serviços (IBS).

Propositores
Um dos idealizadores da proposta que baseou a PEC
45/2019, Eurico Diniz di Santi disse que concorda com
boa parte das críticas e, inclusive, vai levá-las para reflexão à equipe do CCiF. “Escuto, sobretudo, muitas críticas
à transição. Talvez seja positivo encontrar formas mais
viáveis, começando, talvez, pelos tributos federais”, disse.
O professor da matéria, Gustavo Amaral, da FGV Direito SP, contribui com o CCiF. O especialista considerou
as opiniões apresentadas pelos membros da academia
como bastante resistentes diante de realidade que soma
168 países tributando consumo via imposto sobre valor
agregado.

José Luís da Conceição

Mais um tema de fundamental relevância para a sociedade brasileira, a Reforma Tributária pautou Audiência
Pública realizada na Secional paulista da Ordem (27/06).
O debate reuniu especialistas da área e teve como norte
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 45/2019),
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),
da Câmara dos Deputados, em maio último. O projeto
recebeu duras críticas e diversas sugestões, porém, foi
reconhecido seu mérito: ao ganhar corpo e velocidade no
Congresso, trouxe visibilidade a um dos mais complexos
debates do cenário nacional.

Raquel Preto, por sua vez, destacou que o debate teria por
finalidade analisar criticamente as propostas em tramitação. “O objetivo será colaborar democraticamente para
a construção de textos mais afinados e que sejam representativos das vontades dos diversos segmentos afetados
pela reforma”, pontuou. A Comissão Especial de Direito
Tributário da OAB SP elaborará rol de enunciados a partir
da Audiência Pública. Após ratificados pelo Conselho
Secional da instituição, serão encaminhados aos órgãos e
poderes constituídos do Estado.
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Projeto que traz
visibilidade à
reforma tributária
ganha críticas e
sugestões

SÃO PAULO

Novo imposto seria
traição às expectativas
da sociedade
Presente na Audiência Pública,
o vice-presidente da Associação
Brasileira de Direito Financeiro
(ABDF), Heleno Taveira
Torres, tratou com urgência a
necessidade de realizar uma
reforma tributária no Brasil – e
reforçou que a PEC 45 não é a
única proposta existente. Para
ele, apresentar um imposto a
mais ao longo de um período
de transição que, segundo a
proposta, é de dez anos, seria
uma traição às expectativas
da sociedade. Em sua visão,
a reforma deve contemplar a
modernização de regras sobre
processos e procedimentos,
a exemplo do que é aplicado
em matéria penal no campo
tributário; abranger a elaboração
de um código de conduta de
defesa do contribuinte, dos
auditores da Receita e da
administração pública, além de
reformar o Imposto de Renda.
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Defesa profissional

“PEC 108/19 é equivocada”, diz presidente da OAB SP
A Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil reitera a nota oficial,
assinada pelo Conselho Federal e Colégio de Presidentes de Secionais, sobre
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 108/2019, que versa sobre a
natureza jurídica dos conselhos profissionais. O presidente da OAB SP, Caio
Augusto Silva dos Santos, considera que a PEC é inconstitucional, equivocada
e indevida.
“A proposta pretende implementar medidas absolutamente inconstitucionais,
no mínimo no que diz respeito às atividades da Ordem. Todos têm pleno conhecimento que a existência da nossa instituição possui previsão constitucional
em razão da necessidade de manter respeito absoluto à maior autoridade de
todas em um Estado Democrático de Direito, que é o cidadão. Segundo a regra
do artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da Justiça e é papel fundamental da Ordem preservar para que o cidadão seja defendido em seus direitos, liberdades, posições e convicções”, disse.
A referência de status constitucional da advocacia é que respalda o papel da
OAB em zelar pela qualidade da profissão: “É a Ordem que mantém, portanto, a advocacia dentro de um padrão absoluto de qualidade e coerência na

proteção do cidadão, mas também com a menção de que essa instituição é
uma das que a nação entendeu como vigilante na defesa da Constituição. É
por isso que a Lei Maior faz a previsão de que a Ordem é legitimada a propositura das ações constitucionais”, complementa.
Com relação ao mérito da PEC, Caio Augusto enfatiza a fragilização dos
conselhos que garantem a qualidade profissional sob argumento de liberar o
mercado de trabalho: “Há muito tempo os governos têm implementado política muito clara de facilitação de acesso ao ensino superior com precarização
da qualidade e, não obstante seja sempre louvável a criação de mecanismos
para que todos tenham acesso ao ensino superior, é preciso reconhecer que
jamais isso poderá ocorrer em detrimento da qualidade. A PEC é equivocada
e indevida, pois, ao invés de fortalecer os órgãos instituídos com a vontade
da sociedade civil em criar mecanismos de proteção, essa proposta promove
um verdadeiro desmanche nos cuidados com a qualidade dos profissionais
ligados aos respectivos conselhos”, destaca.
Confira íntegra da nota oficial em www.oabsp.org.br

Encontro da Advocacia

Conquistas marcam Conferência Regional do ABCDMR
José Luís da Conceição

Importante macrorregião para o Estado, que concentra mais de 20 mil advogadas e
advogados inscritos, o ABCDMR abrigou a edição da Conferência Regional da Advocacia, em 19 de julho, promovida pelos dirigentes de Ordem São Paulo com apoio da
advocacia local, que engloba seis Subseções: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo
André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Os trabalhos iniciaram, pela
manhã, com membros das diretorias das Subseções reunidos com os diretores da
Ordem paulista, liderados pelo presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos.
Juntos, trataram de assuntos de interesse da classe e da entidade. Foram debatidas
inovações para a defesa das prerrogativas profissionais, meios para melhorar a infraestrutura de atendimento à advocacia e o empenho na colaboração ao combate da
violência contra a mulher.
A conferência foi palco para anúncio de conquistas relevantes para a advocacia da região e de todo o Estado como a ampliação da Casa da Advocacia e Cidadania de Mauá
e o fim da anuidade para sociedades de advogados, a partir de 2020. No primeiro caso,
Caio Augusto e o dirigente da OAB de Mauá, Jozelito Rodrigues de Paula, assinaram
contrato para a execução da obra, que vai remodelar a Subseção, instalada em área
anexa ao Fórum local, ampliando salas para cursos, reuniões, palestras e atendimentos.

Palestra Magna em São Bernardo do Campo
Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Euclides de Oliveira tratou da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) em matéria de Direito
de Família e Sucessões e suas especialidades. O auditório, com mais
de 300 lugares, ficou repleto para acompanhar a exposição de análise
técnica-jurídica da evolução do Direito nessas duas áreas. O advogado
reafirmou a Constituição de 1988 como linha de corte temporal
para avanços importantes, colocando os primeiros artigos da Carta
Magna, especialmente o 5º, como polos irradiadores de processos de
humanização da sociedade brasileira.
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Quanto ao fim da cobrança da anuidade de sociedades de advogados, a diretoria da
OAB SP atende reivindicação da classe. “Não efetivamos essa decisão no primeiro ano
da gestão porque tudo que estamos realizando é feito com responsabilidade. Trabalhamos com o orçamento aprovado pelo Conselho, no ano passado, e empenhando recursos com origem nessa receita. Estamos fazendo os ajustes para trazer o orçamento para
nova realidade, de maneira a podermos eliminar essa cobrança”, explicou Caio Augusto.
O coordenador das Conferências Regionais e secretário-geral da OAB SP, Aislan de
Queiroga Trigo, reforçou que a descentralização da gestão da entidade é meta da atual
diretoria: “Os diretores de Ordem têm a obrigação de servir a advocacia, em todo o
Estado”. No mesmo sentido, o presidente da Subseção anfitriã, Luiz Ribeiro Oliveira
Nascimento Costa Júnior, destacou a importância de manter a união do sistema OAB na
região do ABCDMR com a Secional. “Um problema para a advocacia local, aqui em São
Bernardo do Campo, não é apenas da 39ª Subseção, nem somente da macrorregião.
Contamos com o apoio da OAB SP, para nos representar nacionalmente”, concluiu.

Grupos de trabalho

SÃO PAULO
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Engajamento marca primeira reunião de Comissões

Discussões
Presidentes de
Comissões temáticas
e diretoria da
OAB SP reuniram-se
na sede institucional
A Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil promoveu, em 04 de julho, a 1ª Reunião de
Presidentes de Comissões da Secional da gestão
2019/2021, cujo objetivo foi promover o engajamento entre seus integrantes. Durante os trabalhos,
conduzidos por Ricardo Toledo dos Santos Filho,
vice-presidente da entidade, a diretoria aproveitou para trocar informações com os colegas que
trabalham voluntariamente para a advocacia e em
defesa dos direitos dos cidadãos.
Foram vários os temas levados à discussão. Ao
inaugurar as falas, Ricardo Toledo explicou o
processo de escolha de quem está no comando
das mais de 90 Comissões já constituídas nesse
início de gestão. De acordo com ele, são considerados, primordialmente, domínio e conhecimento
daqueles que irão representar a instituição: “Quem
fala pela Comissão tem competência e qualidade
para se pronunciar em nome da OAB SP”, pontuou.
O dinamismo da entidade deve ser produto do
envolvimento de todos, sempre pautados sob o
lema da transparência, coragem e qualidade. “As

Comissões têm plena autonomia e independência. Muitas questões técnicas, encaminhadas aos
diretores, são redirecionadas para as Comissões
temáticas. A posição da Comissão será, em muitos
casos, a que a entidade adotará”, salientou.
O presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos
Santos, frisou que a atual gestão é plural e inclusiva,
não tendo receio de debater os temas postos: “Temos consciência que o tamanho da nossa Secional
requer um comprometimento na junção significativa
de valores. Nós, diretores, não conseguiremos, sozinhos, compreender a gama de assuntos e interesses
que são trazidos para apreciação da Secional. Por
isso, é fundamental a participação de todos”.
Secretário-geral da entidade, Aislan Queiroga Trigo
sugeriu maior interligação das Comissões da capital com as das Subseções formando, assim, ações
uniformes: “Acho relevante as Comissões interagirem entre si para que o trabalho seja o mesmo
e que a palavra dita na capital seja a mesma nas
Comissões dentro do Estado”, ponderou.

Diretora-tesoureira, Raquel Elita Preto lembrou
que a OAB é uma interlocutora da sociedade civil
e, portanto, as Comissões temáticas são fundamentais para pôr em prática questões importantes para a gestão: “Vocês que darão vida a essa
nova gestão”. Tratou das políticas de uso das
mídias sociais e solicitou maior engajamento das
advogadas e advogados nas redes sociais da entidade: “É muito importante que a OAB São Paulo
tenha esse impacto comunicacional e estrutural,
para que consigamos nos comunicar melhor com
a advocacia e a sociedade”.
Alexandre Rollo, presidente da Comissão de
Cultura e Eventos da Secional paulista da Ordem,
esclareceu os trâmites para realização de atividades. “Além da capital, atendemos e damos apoio
logístico para as 239 Subseções e às 94 Comissões da capital”. Por sua orientação, os
pedidos devem ser realizados com 50 dias de
antecedência. No que se refere a espaços físicos,
a capital dispõe de cinco locais para abrigar os
encontros.

Precatórios

OAB SP age para evitar atrasos no levantamento de RPVs
A OAB SP protocolou pedido de providências no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, solicitando aos desembargadores do Conselho Superior da Magistratura que revoguem determinados artigos e parágrafos do Provimento CSM nº
2.488/2018, que instituiu a Unidade de Processamento das Execuções Contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital (Upefaz), nome novo dado ao Setor de
Execuções contra a Fazenda Pública da Capital.

funcionamento à Upefaz, é fato incontroverso que a quantidade de processos em
trâmite, somado ao déficit de funcionários, gera como consequência a indesejada lentidão e a afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo”, justifica-se no pedido. O vice-presidente da OAB SP, Ricardo Toledo Santos
Filho, e o presidente da Comissão Especial de Assuntos Relativos aos Precatórios
Judiciais, Antônio Roberto Sandoval Filho, assinaram o documento.

No Provimento em questão, há a determinação de levar para a Upefaz a competência para processar as requisições de pequeno valor (RPVs) emitidas a partir de
1º de setembro (2019) pelas Varas da Fazenda Pública da Capital. Na avaliação
da Ordem paulista, essa mudança vai acarretar problemas no processamento
de RPVs, que hoje têm sido objeto de levantamento dentro de prazo bastante
razoável, consequência da implementação do processo eletrônico e do mandado de levantamento eletrônico. “Em que pese tenha sido dada nova estrutura de

A OAB SP pede aos desembargadores do Conselho Superior da Magistratura a
revogação dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 2º, e o artigo 4º, do Provimento CSM
nº 2.488/2018. Caso o colegiado não proceda à revogação pedida, alternativamente, a Ordem solicita a suspensão dos efeitos dos mesmos parágrafos e artigo,
até que seja criado um fluxo de trabalho específico para o processamento das
RPVs, com aumento do número de funcionários e aperfeiçoamento das práticas
voltadas à razoável duração do processo.
Jornal da Advocacia I Julho-2019
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Fashion law

Direito da Moda ganha debate na Ordem
e não identificamos. Há bastante a aprender nessa matéria, a começar por
afastar os preconceitos”, disse.

Ricardo de Toledo iniciou seu discurso destacando a presença expressiva
das mulheres na plateia, bem como na mesa de honra, e observou que a
OAB SP está repaginando a sua postura: “Temos hoje 50% de mulheres
à frente das presidências das Comissões. Até 2018, este percentual era
de apenas 18%. Se queremos ações afirmativas, não bastam discursos e
argumentações, é preciso que se aja efetivamente. As Comissões capitaneadas por mulheres, sobretudo aquelas que não participavam da OAB,
são fundamentais para reerguermos a nossa casa”, assegurou. Além disso,
o vice-presidente da Ordem paulista ressaltou a importância do estudo e
do direito relacionado à moda: “Temos diversos aspectos legais que fazem
parte do nosso cotidiano, e que acontecem muitas vezes nas nossas vistas

Expansão
No dia seguinte, houve troca de experiências e compartilhamento de iniciativas na área da Comissão de Direito da Moda na etapa do I Encontro de Presidentes sobre a temática. Com a participação de presidentes e vice-presidentes
das Comissões de outras Secionais, bem como de Subseções, foram debatidos
os desafios e avanços por meio dos trabalhos desenvolvidos. A exposição das
dirigentes de Ordem buscou, ainda, sugestões a fim de fomentar o Direito da
Moda no Brasil. Na ocasião, Thays Leite Toschi apontou as principais conquistas
alcançadas e comemorou a ampliação da pasta em outros Estados: “A cada
mês, temos novas Secionais aderindo e instalando suas Comissões. É gratificante ver que a semente que plantamos em 2012 frutificou”, salienta.

José Luís da Conceição

Com uma mesa majoritariamente feminina, assim como o público presente,
o vice-presidente da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil,
Ricardo de Toledo Santos Filhos, inaugurou os trabalhos para o III Congresso
de Direito da Moda, em dois dias (1º e 2 de julho), na sede institucional. As
relações entre o Direito e a moda, o trabalho na indústria da moda e têxtil, o
desafio de empreender na moda do Brasil e os aspectos do fashion law na
propriedade intelectual foram alguns dos tópicos aprofundados durante as
discussões nos painéis da programação.
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Presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda, Thays Leite Toschi
reiterou a fala do vice-presidente da OAB SP e apontou as mudanças advindas com a gestão 2019/2021, principalmente no que concerne à participação e representatividade feminina. “É uma gestão que nos dá fala, voz e
espaço, com liberdade para nos manifestarmos e trabalharmos”, observou.

Ingressos para o
Baile da Advocacia
esgotam em
pouco tempo

As comemorações do Dia da Advocacia tiveram seu
momento de descontração. A OAB SP promoveu, em
17 de agosto, seu tradicional baile, realizado há quase 20 anos. Em 2019, o Expo Barra Funda abrigou um
encontro ainda mais animado. Desde a primeira edição, em 2000, a festa cresceu em número de convidados e na estrutura oferecida. Tanto que os mais de
três mil ingressos postos à venda foram esgotados
em poucos dias. Além da Banda Santa Maria, o show
foi animado pelo DJ Badinha. Para completar, houve
apresentações da Escola de Samba Águia de Ouro e
do tenor Rinaldo Viana, de renome internacional.

Cristovão Bernardo

Palavra do presidente
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O debate qualificado é a pedra de
toque para regras mais adequadas
Caio Augusto Silva dos Santos
“Se o que queremos é a busca de melhorias no âmbito da segurança pública, precisamos
entender e compreender adequadamente qual é o papel do Estado”

Em todo processo de maturação sobre um tema de forte impacto para
a sociedade deve-se fomentar o debate qualificado de forma ampla
e aberta. Algo a ser feito por todos os atores envolvidos na temática
pretendida alcançar. Não se pode achar que um único indivíduo estará
com a melhor percepção dos fatos entre todas as interpretações possíveis. Quem acha que tudo sabe sempre erra em tudo porque nunca ouve
ninguém.
A discussão, registra os bens sucedidos exemplos históricos, é fundamental ao fortalecimento das democracias. No caso do projeto denominado “Pacote Anticrime”, proposto pelo governo federal, não se está
diante de discussão limitada ao ministro da Justiça e tampouco de forma
isolada à Advocacia, à Magistratura ou ao Ministério Público. Todos os
integrantes do sistema de Justiça, que todos os dias trabalharão com as
questões afetas aos temas do referido projeto, devem ser ouvidos.
Foi nesse contexto que a Advocacia paulista trabalhou para oferecer à
sociedade e ao Congresso Nacional a sua leitura do indicado projeto.
Fizemos isso porque acreditamos vivamente no aperfeiçoamento das
discussões por meio dos grandes debates. Na Audiência Pública realizada
pela OAB São Paulo, que materializou discussões de toda a sociedade
que lá participou, tivemos a oportunidade de colher informações, subsídios e posições para a posterior apreciação pelo Conselho Secional. Assim é que, em cumprimento ao seu papel de defesa da Constituição e da
ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, a Seção São Paulo da
Ordem dos Advogados do Brasil emitiu enunciados por meio dos quais
encaminhou aos integrantes do Poder Legislativo Federal o seu pensamento sobre a proposta do governo federal alusiva ao “Pacote Anticrime”.
Nos enunciados a que deu origem, a Secional registrou que não considera as propostas do dito “Pacote Anticrime” como um projeto verdadeiramente de Segurança Pública, mas apenas como um veículo de alteração
legislativa penal e processual penal, com foco equivocado no recrudescimento da legislação e na proposição de maior encarceramento.
Se o que queremos é a busca de melhorias no âmbito da segurança pública, nós precisamos entender e compreender adequadamente qual é o

papel do Estado e quais são as ações efetivas que dele se espera, aspectos que este projeto não tocou. O aparelhamento adequado e a melhor
remuneração das forças públicas e a busca de educação de forma mais
eficaz devem fazer parte de uma visão mais responsável para a convivência de todos. Infelizmente são questões que passaram ao largo de um
pacote que pretendeu discutir segurança pública, que partiu apenas e
tão somente da premissa do endurecimento da legislação penal. Veja-se
que, no mundo inteiro, é consenso que a legislação penal mais severa,
por si só, não soluciona a questão da segurança pública na sociedade
contemporânea.
São vários os pontos que merecem reavaliação e aprofundamento dos
debates. Talvez aquele que tenha dado mais discussão, é o que envolve
uma tentativa de dar uma roupagem diferente à legítima defesa quando
do exercício das atividades pelos integrantes das forças públicas. Nós
não podemos desconhecer a força do Estado. O Judiciário é o Poder
destinado para analisar a situação concreta, se houve ou não excessos. O
Estado não pode tudo, por isso suas ações encontram limite na lei e não
no subjetivismo de cada um dos seus agentes. É absolutamente perigoso
o estabelecimento de regras que dão ênfase exclusivamente ao ponto de
vista dos agentes estatais, porque elas certamente dificultarão ao Poder
Judiciário a punição dos excessos.
Incomoda-nos a preocupação de algumas autoridades em querer afastar
uma lei que proíbe e que combate e pune o abuso. A autoridade consciente quanto à sua função e ao seu dever não tem medo de qualquer
legislação que coíbe o abuso, porque sabe estar exercendo o seu papel
sem qualquer açodamento ou atropelo, cumprindo, portanto, abalizadamente as metas traçadas pela sua consciência e nos limites adequados
impostos pela lei.
Por isso, nós sempre reiteramos que a OAB SP defenderá o cumprimento
da lei. Quem se desvia dos caminhos da lei deve merecer a punição nela
estabelecida, mas é preciso discutir com a sociedade brasileira qual é a
lei que queremos. E a lei que queremos não pode estar na vontade de
um único indivíduo. Afinal de contas, o debate qualificado e transparente
sempre foi a pedra de toque para a origem de regras mais adequadas.

Leia os artigos do presidente em http://www. oabsp.org.br/sobre-oabsp/palavra-do-presidente
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Escola da Advocacia

Ajude a ESA
a criar novos
cursos

A Escola Superior de Advocacia tem ampliado o leque de contribuições para o
aperfeiçoamento profissional da classe. Por conta disso, a instituição abre novos espaços
aos advogados e advogadas que queiram dar sugestões sobre determinado curso que
não esteja na grade. O interessado deve acessar ao site da ESA (https://esaoabsp.edu.br)
e clicar no banner “Não encontrou o curso que queria?”. Além de ajudar a ampliar grade
curricular, terá a oportunidade de colaborar para formar futuras turmas.
Com 14 salas de aula na capital paulista, um estúdio para Ensino a Distância (EaD) e 104
núcleos distribuídos pelo interior e litoral do Estado, a ESA também abre frente para
professores interessados em lecionar na entidade. O caminho para o cadastro é o mesmo.

Mulher no Direito Penal é tema de webaula
Temas voltados para os direitos da mulher estão em “Mulher e Direito Penal”, curso que a Escola Superior da Advocacia
oferece, gratuitamente, por meio da modalidade webaula. Divididos em seis aulas, os temas são: “Dos crimes contra
a dignidade sexual”, “Mulheres homicidas”, “Dez anos da Lei Maria da Penha”, “Maternidade no cárcere”, “Igualdade
racial, gênero e direitos humanos” e “A proteção constitucional do direito à vida”.

P
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DireiTo TriBuTÁrio
Carga: 24 horas
Início: 01/10/2019
Término: 19/11/2019
Horário: das 09h00 às
12h00, às terças-feiras
Aulas: 8
Objetivo: Apresentar noções
do sistema constitucional
tributário, impostos e
contribuições em espécie e
sobre planejamento.
Núcleo: Liberdade

GesTÃo Financeira nos
escriTÓrios de advocacia e
deParTaMenTos JurÍdicos
Carga: Carga: 22 horas
Início: 01/10/2019
Término: 26/11/2019
Horário: das 19h00 às
21h30, às terças-feiras
Aulas: 9
Objetivo: Propiciar
conhecimentos de gestão
financeira.
Núcleo: Praça da Sé

Recursos cÍveis e Processo
nos TriBunais
Carga: 27 horas
Início: 02/10/2019
Término: 04/12/2019
Horário: das 09h00 às 12h,
às quartas-feiras
Aulas: 9
Objetivo: Abordar regras
e avanços do CPC/2015 e
elucidar dúvidas que surgem
na apresentação de recursos.
Núcleo: Praça da Sé

InTroduÇÃo À JusTiÇa
resTauraTiva: PrÁTicas Para
a eFeTivaÇÃo da cidadania
Carga: 12 horas
Início: 02/10/2019
Término: 30/10/2019
Horário: das 19h00 às
21h30, às quartas-feiras
Aulas: 5
Objetivo: Preparar o
Advogado para gestão de
conflitos.
Núcleo: Praça da Sé

InvenTÁrio e ParTiLHa –
JudiciaL e eXTraJudiciaL
Carga: 12 horas
Início: 02/10/2019
Término: 10/10/2019
Horário: das 09h00 às 12h00,
às quartas e quintas-feiras
Aulas: 4
Objetivo: Proporcionar
conhecimento jurídico para
atuação em inventário e
partilha judicial e extrajudicial.
Núcleo: Liberdade

faleconosco@esa.oabsp.org.br | site: https://esaoabsp.edu.br
Núcleo Largo da Pólvora – Telefone: (11) 3346-6800 | Núcleo Praça da Sé – Telefone: (11) 3291-8314
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Segurança Pública
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OAB SP apresenta
refinamento
de medidas
propostas pelo
governo federal
Para Marcelo Kajiura, a implementação de políticas públicas é
tema não abordado pelo projeto de lei original

Levantamento do Instituto Datafolha, realizado em setembro de 2018, apontou
a violência como a segunda maior preocupação do brasileiro, citada por 20%
dos entrevistados. Esse dado reflete uma realidade constatada em números
superlativos: o último Atlas da Violência, estatísticas produzidas pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) do governo federal, contabilizou 65.602
homicídios, em 2017, totalizando uma taxa de 31,6 vítimas por 100 mil habitantes. O número é o maior da história e mantém o Brasil na lista de países com
índices epidêmicos de mortes violentas, de acordo com a métrica da Organização Mundial de Saúde, com mais de dez pessoas por 100 mil habitantes. Não
deveria ser assim, já que a Segurança Pública, conforme a Constituição Federal
(art. 144), é direito do cidadão e dever do Estado. Portanto, área de atuação
que demanda planejamento e execução coerentes, técnicos e com respeito ao
ordenamento jurídico.
Por se tratar de segmento sensível a direitos caros para a cidadania, a Seção São
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação quando, em
fevereiro, o governo anunciou o Anteprojeto de Lei Anticrime. “Desde o início,
adotamos uma postura propositiva, promovendo amplo e qualificado debate –
em Audiência Pública e no nosso Conselho –, almejando o aprimoramento do texto. Nesse processo, ficou claro para nós que a proposta do governo não era um
projeto de Segurança Pública, avalia Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente
da OAB SP. “Como está, o anteprojeto não deve diminuir a violência”, acrescenta.
Advogado criminalista, o dirigente conduziu os debates sobre o tema em três
sessões do Conselho Secional e acompanhou o trabalho do grupo de conselheiras e conselheiros que redigiram e revisaram os 25 enunciados para o
aperfeiçoamento das medidas (ver páginas 10 e 11).
”A implementação de políticas públicas de saúde, educação, acesso a emprego e geração de renda, cultura e lazer é tema não abordado pelo projeto de
lei original. Isso ocorre porque não é projeto de Segurança Pública, mas de
alterações legais concentradas na intensificação do encarceramento e no aumento das penas. Embora bem-intencionada, a proposta traz defeitos”, pondera
Marcelo Kajiura Pereira, conselheiro Secional e vice-presidente da Comissão de
Segurança Pública da Ordem paulista.

As críticas mais contundentes estão voltadas para temas como autorização
de gravações de atendimentos de advogados, o alargamento impróprio das
hipóteses excludentes de ilicitude e a ampliação do conceito de legítima
defesa: “Esses pontos, da forma como apresentados, desrespeitam a legalidade, possibilitam excessos e podem estimular abusos”, conclui Kajiura. Em dois
enunciados (8 e 23), a OAB SP defende o sagrado direito de o cidadão ter
sigilo nos atendimentos com seu advogado, cuja violação ou flexibilização –
pretendidas no PL – vão contra garantias constitucionais e legislação federal.
Na mesma linha de críticas propositivas, o conselheiro Willey Lopes Sucasas
faz uma abordagem histórica para debater uma das linhas do Projeto de Lei
Anticrime, colocando em xeque o pretendido aumento de penas para determinados crimes. “A experiência pretérita brasileira já demonstrou que o agravamento de penas, a supressão de direitos e a política criminal de lei e ordem
não têm o condão de diminuir os índices de violência e trazer uma melhoria
na qualidade de vida das pessoas e da própria sociedade. Em suma, meras
alterações legislativas não transformam a realidade social, não minimizam as
desigualdades e não são antídotos contra a criminalidade”, salienta Sucasas.
Para ele, os debates e estudos sobre a questão demonstram que alterações
legislativas para o recrudescimento penal e o afastamento de garantias processuais penais não são meios hábeis para o enfrentamento da criminalidade.
Entre as medidas propostas que podem, de fato, colaborar com uma pauta
positiva para a Segurança Pública, a Secional paulista admite a realização de
atos judiciais por meio de videoconferências, excetuadas as audiências de
custódia e os interrogatórios. Além disso, sugere que o instituto da barganha
legal (plea bargain) pode ser acolhido no ordenamento jurídico brasileiro,
desde que inserido por meio de reforma da Lei 9.099/1995, ampliando o
alcance dos benefícios previstos para a transação penal e suspensão condicional do processo.
Para tentar efetivar os ajustes técnicos que propõe por meio dos 25 enunciados, a OAB SP vai dialogar com líderes de bancadas da Câmara Federal,
onde está tramitando o Projeto de Lei que altera o Código Penal, o Código de
Processo Penal e outras leis.
Jornal da Advocacia I Julho-2019
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Dê sua opinião sobre o tema de capa

Conselho aprova
enunciados sobre
Projeto Anticrime
1 – No Estado Democrático de Direito, o cidadão é a maior autoridade. Portanto,
não se pode tergiversar ou retroceder às conquistas civilizatórias, especialmente no tocante aos direitos e garantias fundamentais. Cumprindo sua missão, a
Advocacia paulista denunciará os desvios e lutará conjuntamente com os poderes
constituídos no combate à corrupção, sem descuidar da defesa dos direitos do
cidadão.
2 – No entendimento da advocacia, professores, representantes de entidades
promotoras dos direitos humanos e de outras entidades da sociedade civil presentes na audiência pública, o Projeto de Lei Anticrime apresentado pelo Ministro
da Justiça e Segurança Pública não é projeto de Segurança Pública, mas apenas
de alteração legislativa penal e processual penal, consubstanciada em recrudescimento e maior encarceramento. A reformulação da Lei, isoladamente, não diminui
a criminalidade.
3 – A segurança pública é dever estatal, direito e responsabilidade de todos (artigo 144 da Constituição Federal) e exige abordagem intersetorial com a implementação de políticas públicas de saúde, educação, acesso a emprego e geração
de renda, cultura e lazer, para além do recrudescimento de penas e supressão de
direitos e garantias individuais.
4 – O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), previsto na Lei nº 13.675/2018,
precisa ser considerado pelo Poder Executivo Federal em todo e qualquer programa de promoção de paz social e combate à violência no território nacional.
5 – O Projeto Anticrime foi elaborado sem observância do artigo 4º, inciso VII, da
Lei nº 13.675/2018, sem o devido debate prévio com a sociedade e operadores
do direito para balizar as alterações sugeridas, sendo proposto, ao que se constata, de forma desprovida de análises quanto ao impacto financeiro de sua aplicação no sistema prisional.
6 – A Advocacia brasileira, reconhecida pela Constituição Federal como indispensável à administração da justiça, quer pela história de defesa do Estado Democrático de Direito, quer pela incessante luta em prol da cidadania e das liberdades públicas, espera ser consultada e ouvida sobre qualquer projeto de lei de
iniciativa dos poderes constituídos que tratem de direito penal, processual penal e
execução penal.
7 – A Advocacia consiste em atividade essencial que materializa postulados e
garantias constitucionais do cidadão, dentre eles o direito de defesa e o contraditório, não sendo admissível que incursões ou expedientes de qualquer natureza
tentem indevidamente criminalizar seu livre exercício.
8 – A pretensão punitiva do Estado deve seguir as balizas da estrita legalidade, do
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Capa

devido processo legal e seus corolários, não se admitindo, em hipótese nenhuma,
que o sigilo entre o advogado e seu constituinte seja violado ou devassado sob
qualquer fundamento. O desrespeito a essa prerrogativa prevista em lei federal
caracteriza reprovável ato de violência à Advocacia e à cidadania.
9 – É importante esclarecer à sociedade que o projeto não garantirá, de forma isolada, a segurança da população contra a violência diária e a criminalidade que tanto anseia, e atingirá severamente a parcela mais frágil e vulnerável da população.
10 – A naturalização da criminalização da população negra, vulnerável, pobre
e periférica constitui uma falha do Estado em promover cidadania a todos os
brasileiros e um Projeto de Lei Anticrime adequado aos desafios nacionais deve se
pautar em números oficiais e em pesquisas científicas sobre o tema.
11 – O Projeto como apresentado flexibiliza a reprimenda aos excessos alargando
impropriamente as hipóteses de excludentes de ilicitude. A hipótese de perdão judicial sugerida pela inclusão do parágrafo 2º ao artigo 23 do Código Penal transfere a análise da culpabilidade a conceitos vagos e subjetivos. Destaca-se, ainda, que
a possibilidade de exame de excesso decorrente de medo ou de violenta emoção
tem sua imediata consequência em crimes relacionados à violência doméstica,
revolvendo aspectos relativos à violência de gênero há muito superados, vez que a
alteração alcançaria qualquer cidadão que tenha praticado um fato ilícito.
12 – A inclusão do parágrafo único no artigo 25 do Código Penal traz norma já
contida nos preceitos da legítima defesa e, em verdade, possibilita perigosa
interpretação ampliativa, podendo estimular a violência policial e se transformar
em instrumento de opressão, atingindo, segundo as estatísticas e estudos, especialmente a população mais vulnerável e promovendo a mantença do racismo
estrutural já existente no país, por serem os jovens negros suas maiores vítimas.
13 – Não se combate a criminalidade com a instrumentalização do Direito Penal.
É crucial que o Estado observe o equilíbrio entre o direito repressivo necessário à
segurança pública e os direitos e garantias fundamentais do indivíduo.
14 – O Projeto Anticrime deixa de contemplar importantes medidas na área da
Segurança Pública no que diz respeito às melhorias das condições estruturais,
remuneratórias e institucionais dos agentes das forças de segurança, preocupação
fundamental de um Governo que pretende avançar no combate efetivo ao crime.
Temas específicos invocados na Audiência Pública
15 – Admite-se a realização de atos judiciais por videoconferência, excetuadas as
audiências de custódia e os interrogatórios, pois são momentos únicos de contato
pessoal do réu com o magistrado, inclusive para fiscalização in loco de suas condi-
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Visando o aperfeiçoamento democrático das
instituições nos grandes debates nacionais, a
Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil oferece à sociedade brasileira contribuição
técnica para dar legitimidade ao trabalho de
proposições ao Projeto de Lei Anticrime do
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

onde o trâmite será a proposta de alteração
ao Código Penal, ao Código de Processo
Penal e a outras leis. “Estamos oferecendo ao
país textos propositivos, para colaborar com
o combate à criminalidade e à corrupção”,
pontuou Caio Augusto Silva dos Santos,
presidente da OAB SP.

O Conselho Secional da entidade aprovou,
em 24 de junho, 25 enunciados, após amplas
discussões realizadas em três sessões de seu
Plenário, nas quais a advocacia paulista opinou,
debateu e definiu as proposições abaixo.

Tudo começou com a diretoria da Ordem
paulista abrindo as portas à apresentação
de diferentes visões sobre o assunto com
especialistas, entidades e organizações sociais
durante a Audiência Pública “Projeto Anticrime
do Ministério da Justiça e Segurança Pública”,
realizada em 27 de fevereiro, em sua sede
institucional.

O resultado desse cuidado será entregue
aos líderes de bancadas da Câmara Federal,

ções pessoais, fazendo-se preferencialmente o ato no estabelecimento prisional,
com o deslocamento das autoridades judiciárias, por ser iniciativa menos onerosa
e evitando-se o transporte de presos. Nesse mesmo sentido, também em observância à garantia constitucional da ampla defesa e às normas previstas no Pacto
de São José da Costa Rica, é fundamental a implementação de mecanismo de
prevenção e combate à tortura no âmbito estadual.
16 – A alteração proposta ao crime de resistência, no parágrafo 2º do artigo 329
do Código Penal, estabelecendo pena de 6 a 30 anos de reclusão, se da resistência resulta morte ou risco de morte ao funcionário ou a terceiro, representa
evidente violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena quanto ao risco de dano (dano que não ocorreu), se comparado a outros
tipos penais, em relação ao bem jurídico tutelado, mostrando-se, assim, inconstitucional.
17 – O instituto da barganha penal como nova forma de acordo de não persecução penal pode ser acolhido, desde que com estrita observância aos princípios
constitucionais. A OAB SP considera que a melhor alternativa para inseri-lo no
nosso ordenamento, visando a desafogar o Judiciário e diminuir o encarceramento em massa, é reformar a Lei nº 9.099/95, com o aumento do espectro de alcance
dos benefícios previstos nos artigos 76 e 89 para a transação penal e suspensão
condicional do processo, respectivamente.
18 – A medida para se aprimorar o perdimento de bens produto de crime proposta no Projeto de Lei, autorizando a perda dos bens correspondentes à diferença
entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito, é inconstitucional, vez que independe de fato descrito na denúncia e
institui o confisco de bens por presunção. Fere, assim, o princípio da presunção de
inocência, o devido processo legal, e inverte-se o ônus da prova, transferindo ao
cidadão, então acusado, a obrigação de provar a licitude e não ao Estado o ônus
de justificá-lo.
19 – Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, à recorribilidade das
decisões judiciais, a ampla defesa e o contraditório, a OAB SP não concorda com
a retirada do efeito suspensivo do recurso em sentido estrito contra a decisão
de pronúncia. A proposta contida no projeto de lei pode ensejar a possibilidade
de cidadãos serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri antes que
os tribunais revisores, de maneira técnica, decidam sobre questões de natureza
penal, processual penal e constitucional que podem afetar diretamente a higidez
do feito e a própria viabilidade jurídica da tese acusatória.
20 – A determinação de início imediato de cumprimento de pena após condenação recorrível em Segunda Instância ou em julgamento pelo Tribunal do Júri contraria inúmeros postulados da Constituição Federal, do Código de Processo Penal
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Dando voz à sociedade e aos membros
da comunidade jurídica, a entidade
recebeu apontamentos e estudos técnicos
por escrito, agregando um rico material
que foi sintetizado por integrantes das
Comissões da OAB São Paulo. O trabalho
resultou em legítimo movimento na linha
#OABSPdemocrática #OABSPparticipativa
#OABSPinclusiva.
Por meio dos enunciados, a Secional registra
que não considera as propostas do Pacote
Anticrime um projeto de Segurança Pública,
mas apenas de alteração legislativa penal
e processual penal, consubstanciada em
recrudescimento e maior encarceramento.

e do Pacto de São José da Costa Rica, especialmente no que toca à presunção de
inocência, sendo que o tema da execução provisória da pena já é objeto de duas
Ações Declaratórias de Constitucionalidade pautadas para apreciação do Plenário
do STF.
21 – A proposta de restrição de cabimento dos embargos infringentes e de
nulidade para somente situações em que houver voto vencido pela ‘absolvição’
em segunda instância, limita sobremaneira a utilização desse importante recurso
defensivo, em prejuízo do exercício da ampla defesa e da qualidade do provimento jurisdicional, de modo que a sugestão é pela manutenção da sistemática atual,
com o acréscimo de que seja imposto prazo exíguo para seu julgamento.
22 – A vedação de saídas temporárias proposta no projeto implica prejuízo à ressocialização do preso, função consagrada pelo Estado em sua legislação, e ofende
o princípio constitucional da individualização da pena. A saída temporária é benéfica por implementar a ressocialização em etapas, se preenchidos os requisitos
temporais de cumprimento da pena e de bom comportamento, propiciando ao
detento conviver por alguns dias em sociedade, junto a sua família e comunidade,
passo fundamental no processo de ressocialização. As saídas devem, então, ser
mantidas, com aumento de fiscalização, mediante o uso de equipamento eletrônico, se for o caso.
23 – A proposta de gravação de conversas entre presos e advogados atinge
cláusula pétrea da Constituição Federal (artigo 5º, caput, e inciso LV), bem como
o artigo 133 da mesma Carta Maior e o Estatuto da Advocacia (artigo 7º, da Lei
Federal 8.906/1994). A proposta apresentada é inconstitucional, não se justifica, e
põe sob suspeita toda a advocacia, que há muito clama por um sistema prisional
humanizado e consentâneo com a lei.
24 – É salutar o aprimoramento dos mecanismos de investigação dos crimes
contra a administração pública, mas as disposições lançadas no Projeto de Lei
– alteração na Lei nº 13.608/2019 –, no que dizem respeito ao informante do
bem, carecem de rigor técnico e fragilizam o instituto que se pretende implantar.
Recomenda-se o aprofundamento do debate sobre esse tema.
25 – O Projeto de Lei Anticrime, em desrespeito à segurança jurídica, incorre em
erro na proposta de alteração da prescrição ao criar a nova causa interruptiva
relativa à execução provisória da pena (inciso V, do artigo 117, do Código Penal),
e ao suprimir a palavra ‘condenatório’ (inciso IV, do mesmo artigo), de forma que
uma decisão absolutória tenha capacidade de interromper o prazo prescricional, e
ao acrescer a causa impeditiva referente à pendência de embargos de declaração
ou de recursos aos tribunais superiores quando não admitidos (inciso III, do artigo
116), constituindo norma prejudicial ao acusado, em evidente prestígio à morosidade do Poder Judiciário.
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Debate

Aproveite para votar (aqui) sobre o tema

SIM

“Há, por certo,
uma clara e
forte iniciativa
do governo em
implementar
medidas de
racionalização
de nosso
sistema de
persecução
penal, visando
dotar nossas
autoridades
de melhor
ferramental”

Douglas Veloso

O Projeto Anticrime traz avanço

No começo deste ano, por ocasião do início do cumprimento
da agenda que pretende implementar o governo do presidente Bolsonaro, cujo lastro nos foi apresentado a partir da
campanha eleitoral de 2018, o ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro, apresentou para a Sociedade Brasileira
o que se convencionou chamar de pacote Anticrime. Trata-se
de uma série de medidas de cunho legiferante, especialmente
centradas no âmbito do ferramental do Direito Penal, fruto – ao
que parece – das ideias surgidas por meio das experiências vividas em razão da prática cotidiana da judicatura por parte do
ministro Moro, cuja cruzada para repelir condutas criminosas
complexas nos é bastante conhecida, especialmente envolvendo grandes personalidades do cenário político-empresarial
nacional, consubstanciada pela famosa Operação Lava Jato.
Com efeito, esta série de sugestões, que ora estão em apreço
no âmbito de nossa Casa Congressual, traz consigo alguns
percalços, inclusive do ponto de vista do estrito respeito que
precisamos ter ao valor que carrega o princípio constitucional
do devido processo legal em nosso Pacto Social.
Tais problemas já foram objeto de ponderação e análise por
parte de diversas personalidades jurídicas de escol. Aliás, aqui
no âmbito da nossa Secional (e também no CFOAB), já se publicou rol de enunciados que avaliaram criticamente o pacote
Anticrime, sendo certo que percucientes sugestões foram
encaminhadas aos nossos parlamentares, esperando-se que
haja o necessário aperfeiçoamento de tal projeto, visto que é
o Poder Legislativo Nacional local próprio e adequado para
que as grandes questões que afligem nossa sociedade sejam
dirimidas e decididas.
No entanto, para além de tais pertinentes preocupações, o que
nos chama atenção é que o projeto patrocinado pelo ministro
Moro (com seu imenso capital político) reflete a corretíssima intenção governamental em eleger a Segurança Pública
como tópico essencial e preponderante de sua agenda. Neste
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Fernando Fabiani
Capano
Advogado, é conselheiro Secional e
presidente da Comissão de Direito
Militar da OAB SP

sentido, por exemplo, é de se reconhecer meritória a iniciativa,
contemplada nas medidas sugeridas, em melhor se regular
o perdimento de bens, quando estes forem fruto dos ilícitos
praticados.
De se considerar que a lógica do ‘crime não compensa’ precisa
ser sentida e percebida por todos os personagens sociais.
Infelizmente, do modo como atualmente estruturamos nosso
arcabouço legal, a sensação generalizada que temos é exatamente a contrária, qual seja, a conduta criminosa, por vezes,
parece valer o risco da eventual punição. Isto precisa ter um
fim e o ‘pacote anticrime’ caminha claramente nesta direção.
Na mesma linha de raciocínio, a implementação dos institutos da barganha penal e do informante do bem – desde que
devidamente tropicalizados e adaptados à nossa realidade e
tradição jurídica, representam inegável aperfeiçoamento que,
se implementados, tendem a viabilizar um melhor combate ao
crime, especialmente se levarmos em conta que, na sociedade
complexa em que estamos inseridos, as condutas ilícitas não
mais podem ser coibidas, de maneira eficaz, com as ferramentas clássicas e comezinhas do Direito Penal.
Se não temos, do ponto de vista jurídico-constitucional, um
projeto legiferante perfeito, há, por certo, uma clara e forte iniciativa do governo em implementar medidas de racionalização
de nosso sistema de persecução penal, visando dotar nossas
autoridades de melhor ferramental – institucional inclusive –
para tentar desatar o nó que atualmente vivemos.
É preciso lembrar que a criminalidade em nosso país produz
números equivalentes aos que existem em zonas de guerra
conflagrada no Globo, sendo certo que a ação efetiva governamental neste campo, já nos primeiros meses de gestão,
representa salutar perspectiva que deve ser festejada e, sim,
entendida como um avanço no rumo da construção de uma
sociedade mais equânime e justa que todos merecemos viver.

SÃO PAULO
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NÃO

Arquivo pessooal

para a segurança pública?

O Projeto Anticrime traz avanço para a segurança pública? Essa foi
a pergunta que me motivou a escrever esse artigo e, para mim, a
resposta não dá margem a qualquer dúvida: Não.
Isso porque o “Pacotão” apresentado pelo Ministério da Justiça é
um claro exemplo de proposta populista, criada para, aparentemente, atender aos anseios de parte da sociedade, mas que nada
mais faz do que piorar o que já está ruim.
Longe de trazer avanços ou efetividade à segurança pública, esse
Projeto de Lei propõe apenas um recrudescimento penal que não
apresenta alternativas de cunho social ou de melhoria do trabalho
dos agentes estatais.
Aqui, aliás, cabe uma ponderação sobre a mudança relativa à legítima defesa: por qual motivo se acredita que generalizar é melhor
que restringir? De acordo com o art. 25 do Código Penal, atua
em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito
seu ou de outrem”. Vejam que o texto da Lei em vigor não exclui
os policiais das hipóteses de legítima defesa. Se eles matarem,
utilizando de maneira moderada seus instrumentos, nada impede a incidência da excludente. Sob o manto de “cuidado com a
segurança pública”, contudo, o PL do Ministério da Justiça quer
alterar esse dispositivo, incluindo um parágrafo único, pelo qual
“observados os requisitos do caput, considera-se em legítima defesa: I – o agente policial ou de segurança pública que, em conflito
armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta
e iminente agressão a direito seu ou de outrem; e II – o agente
policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de
agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes”. Mas
a norma já não previa legítima defesa para esses agentes?
A ideia de que os policiais estarão mais protegidos com o novo
texto é traiçoeira, porque uma norma supérflua como essa não
traz nada além de insegurança. Afinal, como será possível identificar o “risco iminente de conflito armado”? De que maneira

Daniella Meggiolaro
Paes Azevedo
Advogada, é conselheira Secional e
presidente da Comissão de Direito Penal
da OAB SP

uma expressão tão genérica é capaz de assegurar alguma coisa a
quem quer que seja?
A falsa sensação de proteção desse dispositivo é, na verdade, a
legitimação da matança generalizada, especialmente dos jovens
negros, pobres e periféricos, alvos preferenciais da já conhecida
violência policial brasileira.
Por outro lado, alterações de pena, de regime inicial para cumprimento dela e da prescrição não farão com que indivíduos deixem
de cometer crimes, mas apenas que haja um exponencial aumento da população carcerária, dominada pelas facções criminosas,
e que hoje atinge a marca recorde de 812 mil presos, de acordo
com os últimos dados apresentados pelo Banco de Monitoramento de Prisões ao Conselho Nacional de Justiça, a 3ª maior do
mundo!
É importante reforçar que o que impede alguém de cometer um crime é a certeza de que um dia será punido e não uma lei penal mais
rigorosa. Fosse diferente, o Brasil não ostentaria, quase trinta anos
após a introdução da Lei dos Crimes Hediondos, a vergonhosa taxa
de menos de 10% dos crimes de homicídio dolosos solucionados,
segundo pesquisa do Atlas da Violência de maio de 2018.
Todos esses números são desanimadores e não tendem a melhorar se o PL for aprovado.
Assim, para que o Estado consiga reprimir a violência que tanto
nos assola, deve, antes de mais nada, realizar profundo e consistente trabalho em desenvolvimento social e educação, além de
proporcionar aos agentes de segurança as devidas condições de
laboro, com salários condizentes com suas atividades e investimentos pesados em bem-estar, inteligência e tecnologia.

“A falsa sensação
de proteção
desse dispositivo
é, na verdade,
a legitimação
da matança
generalizada,
especialmente
dos jovens
negros, pobres e
periféricos, alvos
preferenciais
da já conhecida
violência policial
brasileira”

Carta branca para matar não é, definitivamente, do que estes policiais precisam, mas é, somada ao aumento da população prisional,
tudo o que o projeto tem de mais concreto a nos oferecer.
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Renato
Sérgio de
Lima

Diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade da sociedade
civil atuante há mais de uma década, o professor do Departamento de Gestão
Pública da FGV EAESP avalia o complexo cenário da segurança no Brasil. Os desafios
ultrapassam o combate ao crime e as mudanças necessárias envolvem não só o
Direito Penal, mas o Administrativo e o Constitucional. “Uma forte mudança de
paradigma é: para diminuir o crime, é preciso prevenir a violência. Isso nos colocaria
em patamar de sociedade desenvolvida”, diz.
José Luís da Conceição

Segurança pública

Entrevista

Segurança pública não é apenas uma questão de
combate ao crime. Como define?
Falamos de esfera de atuação pública que mobiliza diferentes atores em torno de uma agenda de
preservação da ordem social democrática e da
garantia de direitos da população. É, portanto, mais
amplo do que a atividade de polícia ou do sistema
de justiça criminal. É campo de conceito movediço:
assume significado a depender de quem o mobiliza. Quando falamos de atuação do poder público,
segundo o artigo 144 da Constituição Federal, as
polícias são instituições responsáveis pela segurança pública em nome do Estado. Mas o tema é definido em outros pontos da Carta, como nos artigos
5º, no qual segurança é condição para o exercício
da cidadania, e 6º, que aponta direito social autônomo universal. O conceito está em ao menos três
lugares do texto: sabemos quem pode exercê-lo
e quem é o beneficiário, mas não há definição. Há,
apenas, referência.
Poderia esclarecer?
Fizemos trabalhos ao longo dos últimos dez anos
que apontam para uma referência circular: segurança remete à ordem pública e vice-versa. Existe
uma tentativa de definição conceitual importante
para o trabalho dos operadores do Direito no artigo
78 do Código Tributário Nacional, de 1966. Quando se pensa na estrutura da segurança pública,
está fundada neste e não no Código Penal. Para o
Estado garantir as condições de vida da população
nesse campo, esbarramos em várias concepções
de ordem, não só anteriores à Constituição, mas
que, muitas vezes, violam o princípio de igualdade.
Parcela significativa da população concorda com a
ideia de ‘bandido bom é bandido morto’ e mortes,
incluindo as de policiais, são banalizadas por estarem na conta. Uma diretriz constitucional, o artigo
6º diz que segurança é direito social universal. Se
não tratarmos a questão a partir dessa perspectiva,
não há como lidar de forma a vencer os desafios da
área.
De onde herdamos essa visão?
A origem é histórica. Na tradição mais antiga e bem
autoritária da sociedade brasileira, a violência como
resposta é legítima. Não se trata de polícia malvada
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contra a sociedade indefesa. É cultural. Vem das milícias dos senhores
de engenho dos séculos XVII e XVIII, responsáveis por fazer o policiamento no interior do país até chegar ao quadro de violência urbana
atual. Em nenhum momento o país conseguiu interditar a violência em
termos éticos. Quando abordamos legislação, o constituinte de 1987
congelou um modelo que vinha da Constituição de 1967, reforçado na
de 1969. Trata-se de um arranjo mal-ajambrado. Conforme pesquisa de
um orientando de doutorado, grupos diferentes pensaram os artigos
5º, 6º e 144 da Constituição de 1988 e eles não conversaram. As polícias foram inseridas no capítulo de defesa do Estado e os direitos do
cidadão em outras partes do texto. A legislação infraconstitucional, que
não foi modernizada até hoje, fala de segurança interna na lógica do
inimigo, na qual este não só pode, como precisa, ser eliminado. Numa
leitura moderna, significa ser imobilizado, preso ou incapacitado.
Nunca houve tentativa de interditar eticamente a violência?
O foco sempre esteve no crime, em endurecer processo penal para
punir, mas não para prevenir a violência ou evitá-la. Não há nenhum
interdito ético – não estou abordando questões morais, refiro-me à
construção de uma ética pública – que notabilize, por exemplo, que
matar não é boa saída. Uma forte mudança de paradigma é: se eu quero diminuir o crime, preciso prevenir a violência. Isso nos colocaria em
patamar de sociedade desenvolvida. É preciso pensar o que fazer para
diminuir a violência interpessoal, envolvendo mulheres e crianças por
exemplo; para combater facções ou organizações criminosas; e para
que o Estado seja mais eficiente. Os pacotes dos ministros Sérgio Moro
e Alexandre de Moraes abordam Direito Penal e Processual Penal. São
tentativas de incluir essa complexidade na caixa do Direito Penal, que
contribui, mas não só. É preciso fazer a lei ser cumprida. Necessitamos
do Direito Administrativo, mudar a forma de trabalho das polícias, do
Ministério Público, do Poder Judiciário, o sistema prisional.
Como avalia a eficácia da segurança pública brasileira?
Se olhar para a segurança enquanto lógica de trabalho das polícias, eu
poderia dar nota cinco. As polícias, em sua grande maioria nos últimos
vinte anos, passaram por processos de modernização e acessaram
ferramentas tecnológicas para fazer aquilo que enxergam como segurança pública, que é o controle do crime. Mas ainda não conseguimos
seguir o exemplo de sociedades mais desenvolvidas, de interdição
ética da violência. Os 50% de ineficiência das polícias, portanto, estão
ligados a doutrinas obsoletas. Na questão do crime, num cenário mais
amplo, o Brasil é extremamente ineficiente. Mantemos um sistema
prisional que serve de repositório de integrantes para as facções, não
há ressocialização, não há direitos garantidos, há incentivo da lógica de
guerra, deixamos nossos policiais em risco e a população não se sente
segura. Com isso, abre-se espaço para o pânico moral e margem para
respostas pouco democráticas.
São muitos os pontos de transformação necessários. O que é preciso
mudar na legislação?
O problema é do Direito Penal, do Administrativo e do Constitucional.
O arranjo mal-ajambrado da Carta de 1988 não deixa de ser um ponto
de partida. Só que há várias lógicas: para os artigos 5º e 6º eu tenho
uma agenda, para o artigo 144 há outra. Uma vantagem em relação
ao modelo histórico é ter colocado a segurança como direito social
universal. A Constituição pode ser trabalhada como um grande comando, mas, mais produtivo seria elaborar leis complementares, como um
código de polícia brasileira que regulamentasse a atividade e mudasse
lógicas. Há a necessidade de integração e de diretrizes nacionais. Há
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quase 1,4 mil organizações estaduais e municipais que impactam em
segurança pública: 1,1 mil guardas municipais, 27 Tribunais de Justiça,
Polícias Militares, Polícias Civis. As polícias são só uma entre as várias
atividades que contribuiriam para um país mais seguro, para fazer o
controle de fronteiras, de fluxos financeiros, padronizar comunicações.
Na arquitetura institucional, o preso é responsabilidade do Judiciário
e, a prisão, do Executivo. Falta diálogo para coordenar esforços em
gestão. A OAB tem papel fundamental, de ser uma força a provocar
mudanças.
O Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018, responde à
necessidade de coordenação?
É uma primeira tentativa. Mas não tem ossatura porque não permite
mudar a lógica da segurança em termos administrativos. O Sistema
Único de Segurança Pública prepara o cenário para a integração, mas
vincula as ações ao repasse federal de dinheiro. Não há força financeira
e nem legal. Do modo como concebido, é um processo de indução e
não de condução, é como lei que não tem pena. O conselho gestor,
que definiria regras, não se reuniu ainda. Há poucos mecanismos de
cobrança quando um governo não quer colocar uma lei em prática. A
única legislação nessa linha é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na área
de Segurança Pública e Justiça Criminal precisaríamos de uma lei de
responsabilidade corporativa. Seria criar mecanismos para auditar o
cumprimento de normas para conseguirmos mudanças.
De que modo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública contribui?
Há dois eixos fundamentais: aproximar segmentos e promover transparência e prestação de contas por meio da circulação de dados. O
primeiro é mote do encontro anual – neste ano, no início de agosto, em
João Pessoa (PB) –, e leva o policial, o acadêmico e representantes da
sociedade a dialogarem. Já a organização de informações traz evidências ao debate dada a complexidade do modelo de arquitetura institucional, onde não há órgão com atribuição legal para concentrar dados,
nem o Ministério da Justiça. Em 13 anos, o Fórum, uma entidade da
sociedade civil, busca mostrar o que pode ser replicado e incentivado.
Como avalia a presença de mulheres na gestão de políticas públicas
nesse campo?
Está mais equilibrada no Judiciário, no Ministério Público e na Advocacia, mas nas polícias, não. Há experiências de comando geral exercidos
por mulheres, só que muito residuais. Há alguns anos foram estabelecidos pisos para a contratação de mulheres, então a Polícia Militar de um
determinado estado teria, por exemplo, 10% do efetivo feminino. Mas
hoje o piso virou teto e, eventualmente, mulheres que se saem melhor
do que homens em concursos não são contratadas quando o teto já
foi ultrapassado. Há uma reprodução de práticas machistas dentro de
instituições que precisariam ser eliminadas e, por isso, a transparência e
obtenção de dados é importante. Quando há a capacidade de explicitar isso, se faz um serviço à igualdade de gênero.

“O artigo 6º da Constituição Federal diz que segurança
é direito social universal. Se não tratarmos a questão a
partir dessa perspectiva, não há como lidar de forma a
vencer os desafios da área”
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Subseções - Posses

Contribuição para advocacia é o
lema exaltado em Mirandópolis
A secretária-geral adjunta da OAB SP, Margarete de
Cássia Lopes, representou a diretoria na posse solene
(27/06) da Subseção de Mirandópolis, composta por
Altair Alecio Dejavite, presidente; José Ricardo Corsetti,
vice-presidente; Renata Dalla Martha Caetano, secretária-geral; Camila Koike, secretária-adjunta, e Armando
Rodrigo Gonzales Franco, diretor-tesoureiro. Em suas
palavras, Dejavite explicou que a motivação que levou a
sua chapa a pleitear estar à frente da Ordem local estava
na vontade de servir e somar a contribuição dos advogados que o precederam na administração: “O resultado
das eleições foi processo democrático e agora somos um
corpo só”. “Acreditamos que o futuro da entidade está na
igualdade. Caminhando lado a lado, teremos a OAB SP
que queremos”, disse Margarete.
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A diretoria da Subseção de Penha de França tomou
posse (11/06) em noite prestigiada, marcada por forte
defesa das leis e do funcionamento das instituições no
Brasil. Reeleito, Marcelo Paiva relembrou conquistas
locais e destacou bandeiras da gestão que considera
fundamentais para a realização dos trabalhos da Ordem:
transparência, descentralização, meritocracia e coragem. A cerimônia teve a participação do presidente da
Secional, Caio Augusto Silva dos Santos; Ricardo Toledo,
vice-presidente; Aislan Trigo, secretário-geral; e Raquel
Preto, diretora-tesoureira. Paiva conduzirá os trabalhos
ao lado de Edilton Cardoso Junior, vice-presidente;
José Roberto Galli, secretário-geral; Analia Feliciano de
Oliveira, secretária-geral adjunta; e Marceli de Oliveira,
diretora-tesoureira.
Cristovão Bernardo

Marcada por discursos de união da classe, a cerimônia
de posse da Subseção de Leme (12/06) contou com a
participação do presidente Secional, Caio Augusto Silva
dos Santos, e do secretário-geral, Aislan Trigo. Na ocasião, o dirigente da OAB local, Benito Rosalem, destacou
que a ninguém interessa uma advocacia enfraquecida,
“já que, assim, fragilizado também ficaria o cidadão”,
disse aos presentes, ao dirigir-se à diretoria eleita: Adriana Faldoni, vice-presidente; Reinaldo Martins Junior,
secretário-geral; Rafaela Petruz, secretária-geral adjunta;
e Marcos Mardegan, diretor-tesoureiro. Em seguida,
reiterou a defesa das instituições no conturbado cenário
nacional. “Não permitiremos que ninguém venha a desmerecer o trabalho das instituições fundamentais para a
sociedade”, disse.
José Luís da Conceição

Douglas Veloso

Mais uma diretoria majoritariamente feminina tomou
posse (12/06), desta vez em Tambaú. A OAB no município é liderada por Jacinta Troiani, que cumpre a quarta
gestão à frente da Subseção, ao lado de Daniel Chefer,
vice-presidente; Eleonora Alves, secretária-geral; Patrícia
Cecílio, secretária-geral adjunta; e Cristiane de Carvalho,
diretora-tesoureira. A cerimônia contou com o presidente
da Secional paulista da Ordem, Caio Augusto Silva dos
Santos, e o secretário-geral, Aislan Trigo. Dirigindo-se
ao líder da advocacia paulista, Jacinta o cumprimentou
pela dedicação à classe. “Seu êxito nasce não apenas
do companheirismo, mas por tratar a todos de modo
igual, independentemente se somos muitos ou poucos,
se jovens ou já dirigentes de Ordem há muito tempo”,
adicionou.

Penha de França pede respeito às
leis e ressalta iniciativas de gestão
José Luís da Conceição

Leme enaltece a união da classe
e a defesa das instituições
Cristovão Bernardo

Cristovão Bernardo

Tambaú acentua liderança
feminina na Ordem paulista

Vinhedo rechaça ausência de
advogado nas conciliações
Ações da Ordem paulista em defesa profissional pautaram a posse da Subseção de Vinhedo (19/06). Representando o presidente Caio Augusto Silva dos Santos na cerimônia, o secretário-geral da OAB SP, Aislan de Queiroga
Trigo, lembrou aos presentes dos problemas causados à
sociedade com a ausência do advogado nos processos de
conciliação. Em seu discurso, salientou: “Ao permitir que o
cidadão vá a uma audiência sem representante, o Estado
está cometendo uma grande injustiça”. O presidente da
OAB local, Almir Ventura Lima, falou da responsabilidade
depositada em sua diretoria para conduzir a advocacia
na região. Para cumprir sua missão, conta com Camila
Andressa Ferragut Muzel, vice-presidente; Áurea Moscatini, secretária-geral; Rafael Francisco Carvalho, secretário-geral adjunto; Denilson Ifanger, diretor-tesoureiro.

Cerimônia em Santa Rita do Passa
Quatro celebra ações da diretoria
Portal da Transparência, organização de audiências
públicas – sobre temas de amplo interesse nacional –,
além da preparação de cursos gratuitos pela Escola
Superior de Advocacia para os jovens operadores do
Direito, foram algumas das iniciativas da atual gestão
da OAB SP levadas ao conhecimento da advocacia de
Santa Rita do Passa Quatro, na cerimônia de posse da
diretoria local (12/06). A cerimônia contou com as presenças do presidente da Ordem paulista, Caio Augusto
Silva dos Santos; e do secretário-geral, Aislan Trigo.
Eleito para liderar a Subseção, Aquiles Zurlo Junior
tomou posse ao lado de Cassia Geske, vice-presidente;
Cristiano Lencione, secretário-geral; Keila Alves Lencione, secretária-geral adjunta; e José Carlos Nogueira,
diretor-tesoureiro.
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Cristovão Bernardo

Douglas Veloso

Cristovão Bernardo
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Mococa enfatiza aprimoramento
profissional e inaugura Casa

Primeiros meses de gestão ganham São José do Rio Pardo empossa
destaque em Vargem Grande do Sul primeira dirigente mulher

Intensa atividade marcou o dia de posse (07/06) da diretoria da OAB de Mococa, capitaneada por Victor Coelho
Dias. Com a presença do presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, a cerimônia teve, ainda, a inauguração das novas instalações da Casa da Advocacia. Caio
Augusto ressaltou o empoderamento das Subseções e
a investida no aprimoramento profissional por meio da
ESA. “Os recursos dos cursos telepresenciais e de ensino
a distância (EaD) da ESA ficarão com as Subseções. Não
temos receio de compartilhar os bônus e os ônus com
todos que compõem esta que é a maior Secional do
país”, afirmou, ao dirigir-se aos demais diretores locais:
Jamil Jesus de Lima, vice-presidente, Luciara Cagnoni,
secretária-geral, Lucas Massaro, secretário-geral adjunto,
e Rita de Cassia Silva, diretora-tesoureira.

Noite festiva marcou a posse dos diretores da Subseção
de Vargem Grande do Sul (07/06). Na ocasião, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, conduziu Márcio Aliende Rodrigues à presidência, com Daniela
de Barros Rabelo, vice-presidente; Felippe Moyses,
secretário-geral; Luciana Siqueira, secretária-geral adjunta; e Flavio Graciano, diretor-tesoureiro. “Caio Augusto é
um profundo conhecedor da realidade das Subseções,
e realizou grandes feitos no início de gestão, como o
Portal da Transparência e a gratuidade na anuidade para
as mulheres no ano em que se tornam mães”, enfatizou
Rodrigues. Por sua vez, o líder paulista falou da missão
constitucional na defesa dos cidadãos. “Ao defender
aquele que nos deu uma procuração para representá-lo,
exigiremos o cumprimento da lei”, afirmou.

Primeira mulher a presidir a OAB em São José do Rio
Pardo, em 87 anos de fundação da Subseção, Ana
Cláudia Junqueira Franchi e diretoria tomaram posse
(31/05), em cerimônia que contou com a presença
do presidente da Secional, Caio Augusto Silva dos
Santos. “Sinto-me honrada por esse momento histórico e grata pela confiança depositada”, disse Ana
Cláudia, em discurso emocionado. Com ela foram
empossados Paulo Boldrin, vice-presidente; Marina Caruzzo, secretária-geral; Edson Calsoni Junior,
secretário-geral adjunto; e Reginaldo Giovaneli,
diretor-tesoureiro. Caio Augusto reiterou a missão da
advocacia junto o cidadão e que, portanto, a classe
nada pode temer. “Trabalhamos com direitos que
não nos pertencem”, disse.

O secretário-geral da OAB São Paulo, Aislan de
Queiroga Trigo, representou o presidente da Secional
paulista da Ordem, Caio Augusto Silva dos Santos, e
a diretoria na solenidade de posse (24/05) da nova
diretoria da Subseção da OAB de Descalvado.
O evento teve início com celebração de missa na
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Belém, seguido
da cerimônia realizada no Clube Esportivo e Recreativo Descalvadense (Cerd). Em clima de festividade e
discursos em defesa das prerrogativas profissionais,
foram empossados Farah Jorge, presidente; Luís Francisco Furtado Duarte, vice-presidente; Karina Vazquez
Bonitatibus de Falco, secretária-geral; Marcos Roberto
Costa, secretário adjunto, e Silvio Bellini, diretor-tesoureiro.

Praia Grande reforça atuação
participativa em prol do cidadão
José Luís da Conceição

Cristovão Bernardo

Divulgação

Descalvado empossa sua diretoria Santa Cruz das Palmeiras celebra
em clima de defesa profissional
o Estado Democrático de Direito

A missão de resguardar os direitos da cidadania e atuar
enquanto pilar de sustentação do Estado Democrático
de Direito foram ressaltados pelo presidente da OAB
SP, Caio Augusto da Silva Santos, na posse da diretoria
de Santa Cruz das Palmeiras (07/06). Sob o comando
de Juliano Ricardo Galimbertti Lunardi, a OAB local tem
como dirigentes Rodrigo Neves Dias, vice-presidente;
Juliana Verotti, secretária-geral; Milene Zanatta, secretária-geral adjunta; e Tatiane Bortolotti, diretora-tesoureira.
“A missão da advocacia é servir a cidadania. Não é sem
razão que a Constituição prevê sua indispensabilidade
para a administração da Justiça, tamanha é a importância da profissão, que ganha esse status para defender o
que há de mais importante: os nossos direitos”, pontuou
Caio Augusto.

“Estamos gestores de Ordem para servir o cidadão e
toda advocacia pode participar dessa gestão conosco”, convidou Gonçalo Menezes Filho, presidente
reeleito da Subseção de Praia Grande, em festejado
discurso de posse (28/05). A equipe é completada por
Franco Paes Antunes, vice-presidente; Rangel Bori,
secretário-geral; Flávia Motta, secretária-geral adjunta;
e Mauri Rocha Andre, diretor-tesoureiro. Na ocasião, o
presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos,
reforçou a afirmativa de que a advocacia está a serviço
da população: “A Constituição Federal determina que
a advocacia é indispensável à administração da Justiça. Não por que sejamos melhores que outros, mas
por que temos o mister de representar a defesa dos
direitos constitucionais”.
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Subseções - Posses

O bom relacionamento entre representantes do sistema
de Justiça foi ressaltado na cerimônia de posse da Subseção de Monte Azul Paulista (17/05), no Salão do Júri
do Fórum local. Amparado pelo art. 133 da Constituição,
sobre a indispensabilidade do advogado nos conflitos
judiciais, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva
dos Santos, advertiu que a advocacia dá voz ao cidadão.
“Esse é o mister mais importante no Estado Democrático
de Direito: servir o cidadão”, evidenciou. Magnei Donizete dos Santos, reconduzido à presidência da OAB local,
ratificou: “Como defensores da democracia e da liberdade, a advocacia garante os direitos da sociedade”. Ao seu
lado estão: Marcelo Fávero de Oliveira, vice-presidente;
Alexandre Morro, secretário-geral; Ronaldo Ardenghe,
secretário adjunto; e Michael Arado, diretor-tesoureiro.
Cristovão Bernardo

A Subseção de Campos do Jordão teve empossada a renovada diretoria (21/05) formada por André dos Santos,
presidente; Carlos Assaf, vice-presidente; José Pinho,
secretário-geral; Antônio Rodrigues, secretário adjunto; e Luiz Antônio Fuster, diretor-tesoureiro. Em meio à
solenidade, diretores da Secional reiteraram iniciativas da
gestão. Entre elas, o Portal da Transparência, a parceria
entre ESA e Ebradi e a realização de audiências públicas.
O líder da advocacia paulista, Caio Augusto Silva dos
Santos, e o secretário-geral, Aislan Trigo, destacaram
mais uma vez a importância da pluralidade na estrutura
da OAB SP. “É no ambiente das Subseções que as coisas
acontecem”, pontuou Caio Augusto, ao cumprimentar os
gestores de Ordem pelo empenho que vêm sendo feito
em nome da advocacia e da cidadania.
Divulgação

José Luís da Conceição

Na posse da OAB de Pindamonhangaba (22/05), o
presidente da Subseção, Antônio Aziz Boulos, destacou
a participação voluntária de advogadas e advogados nas
atividades da Ordem para se fazer cumprir as missões
atribuídas à entidade. Ele apontou ainda para o equilíbrio
de gêneros nas Comissões. “Em nossos quadros, mais de
50% das Comissões são presididas por mulheres, algo
muito positivo”, comemorou. A OAB SP foi representada pelo secretário-geral, Aislan de Queiroga Trigo. “A
diretoria Secional reconhece o trabalho dos dirigentes
de Subseções. Estamos empenhados em descentralizar
a gestão”, destacou, dirigindo-se a Boulos e a Elizabeth
Martinho Souza, vice-presidente; Cláudio Berenguel Ribeiro, secretário-geral; Bruno Pedott, secretário adjunto; e
Marcelle Homem de Melo Monteiro, diretora-tesoureira.

Monte Azul Paulista evidencia
boa relação com o Judiciário
José Luís da Conceição

Campos do Jordão destaca
iniciativas de gestão na OAB SP
José Luís da Conceição

José Luís da Conceição

Participação voluntária dá tom à
diretoria de Pindamonhangaba

Advocacia de Cabreúva consolida Defesa do cidadão marca posse
os direitos da sociedade
em Nossa Senhora do Ó

São Manuel salienta diálogo e sua
importância para a classe

Uma das mais jovens Subseções da OAB SP, Cabreúva empossou (25/05) sua primeira diretoria em solenidade que
transpareceu o tom que a gestão pretende empregar: bem
servir a advocacia e a sociedade. A secretária-geral adjunta
da Secional paulista, Margarete de Cássia Lopes, levou os
cumprimentos da diretoria e destacou a representatividade
da classe em momento histórico que demanda o equilíbrio
e a temperança, traços da advocacia: “O conhecimento e
o trabalho da advocacia são as melhores ferramentas para
fazer valer os direitos do cidadão”. O presidente Marco Antônio Clauss agradeceu pela confiança depositada nele e
na equipe formada por Elisabete de Cassia Nogueira Melo,
vice-presidente; Maria Fernanda Elias Schanoski, secretária-geral; Fabiano de Oliveira Rocha, secretário adjunto; e
Flávia Gomes Salles, diretora-tesoureira.

Em clima de festividade, Lucas Innocenti de Meira
Coelho assumiu a liderança da advocacia de São Manuel
(16/05). Os membros da diretoria da Subseção foram
encaminhados aos respectivos cargos pelo presidente
da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos. A gestão
conta com Thais Anceli da Silva, vice-presidente; Maira
Gallerani Caglioni, secretária-geral; Thiago Ruiz, secretário adjunto; e Shirley Lourenção, diretora-tesoureira.
O diálogo com a advocacia e a importância da união da
classe para condução adequada dos trabalhos deram
o tom ao ato. “O presidente Lucas não estará sozinho,
tem ao seu lado uma valorosa diretoria para cumprir as
missões propostas. A qualidade da gestão também se
dá pela capacidade que temos de compartilhar informações”, apontou Caio Augusto.
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A diretora-tesoureira, Raquel Preto, representou a
Secional paulista da Ordem na solenidade de posse da
Subseção de Nossa Senhora do Ó (21/05), no auditório
da Unip. Ela aproveitou para encorajar os dirigentes
recém-empossados a participar das lutas da entidade:
“Seguiremos dizendo não, com coragem e independência, aos governantes de plantão que atacam a advocacia,
pois somos uma classe imprescindível para a defesa do
cidadão”. “As Subseções são espaços de defesa da democracia e da cidadania, missão dada pela Constituição
Federal”, defendeu Carlos Antônio Guedes, presidente da
OAB local, cuja equipe é formada por Jaquelina de Paula
Santos Naldoni, vice-presidente; Paulo Roberto Prestes,
secretário-geral; Eduardo Cruz Cesani, secretário adjunto; e Dalila Ribeiro Corrêa, diretora-tesoureira.

SÃO PAULO
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Toda essa carga que comprime os ombros da advocacia é suportada
no transcorrer de uma rotina nada tranquila de reuniões com clientes,
petições, prazos, audiências, julgamentos e imprevistos de toda ordem,
e, em meio a tudo isso, necessita-se de encontrar tempo e disposição
para a atualização profissional. Claro, não se podem esquecer os pormenores administrativos do escritório.
Esse profissional que é visto correndo a carregar pilhas de processos
nas imediações de fóruns e tribunais escreveu os capítulos mais nobres
da História do Brasil, e, portanto, merece respeito. Desde as lutas
republicanas, passando pelo combate a períodos de exceção, até a
concepção da Carta Magna de 1988, a advocacia tem estado à proa da
causa democrática.
A sociedade está obrigada a reconhecer nossa atribuição.
Não se pode admitir – e nessa contenda merece aplausos a atuação
firme da OAB SP – que setores ignorem ou mesmo desrespeitem
as prerrogativas da advocacia, prática cujos exemplos abundam no
âmbito dos três Poderes da República. A cada advogado ou advogada
violada em suas prerrogativas profissionais, morre um pouco o Estado
de Direito.
Paralelamente, a valorosa imprensa brasileira, que tantos serviços tem
prestado à nação enquanto fiscalizadora dos atos praticados pelos
agentes públicos, por vezes demonstra desconhecer o papel do advogado, como se o defensor personificasse o cliente, absorvendo sua
personalidade e sua conduta moral. Nada disso! A imprensa, e de resto
toda a sociedade, precisa compreender a essência do Direito, precisa
entender que até os imorais merecem ser defendidos conforme a lei –
e assim é nas terras alcançadas pelos avanços civilizatórios básicos.
Tenho a honra de, ao lado de uma operosa diretoria, estar à frente da
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, entidade consagrada como “braço humano da Ordem”. No ambiente “caixista”, deparamos diariamente com colegas que, a despeito de condições físicas e
financeiras precárias, buscam de toda forma restabelecimento para
voltarem a exercer na plenitude a profissão escolhida. Alegra-nos constatar que boa parte deles sai vitoriosa do momento desafortunado.

PRESIDENTE DA CAASP

Este espaço é pequeno para homenagear advogados e advogadas,
principalmente quando, cidadãos brasileiros que somos, sofremos
na pele os contratempos decorrentes de reiteradas crises. Recessão
econômica, polarização política extrema e incompreensão do múnus
advocatício recaem sobre a classe, que resiste bravamente.

Luís Ricardo Davanzo

Já se falou que para advogar é preciso ter coragem. Verdade absoluta!
Mas também é preciso ter estudo, paciência, determinação e persistência. É preciso ter consciência do papel de protagonista da Justiça,
nunca de coadjuvante. E é preciso comprometer-se com a democracia
acima de tudo, de modo a consolidar perante a sociedade a imagem
do profissional-símbolo da liberdade.
Ricardo Bastos/CAASP

Espaço CAASP

Palavra do presidente

Uma classe
destemida
“A cada advogado ou
advogada violada em suas
prerrogativas profissionais,
morre um pouco o Estado
de Direito”

É essa garra e essa disposição para vencer – sempre acrescida da
alegria intrínseca a quem ama o que faz – que configuram a verdadeira
advocacia.
Ao chegar agosto, Mês da Advocacia, celebremos o destemor daqueles que desenharam a democracia brasileira e que, hoje, superam
dificuldades aparentemente instransponíveis em nome da cidadania e
da liberdade.
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José Luís da Conceição

Conferência

Projeto
anuidade zero
entra na fase de
detalhamento
Luís Ricardo Davanzo
“Vamos anunciar proximamente a fórmula da anuidade zero”

A Campanha da Boa Visão (leia mais na página 23), em andamento, e o
lançamento do projeto da anuidade zero, que deve ocorrer ainda neste ano,
foram anunciados pelo presidente da CAASP, Luís Ricardo Vasques Davanzo,
na 3ª Conferência Regional da Advocacia, realizada em São Bernardo do
Campo, em 19 de julho. O evento reuniu advogados, advogadas, estagiários
e estagiárias de Direito de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
“Vamos anunciar proximamente a fórmula da anuidade zero”, afirmou, para
aplausos do público que lotava o auditório do Pampas Palace Hotel. Ainda
em fase de detalhamento, o modelo deverá adotar uma sistemática de bonificação mediante aquisição de bens e serviços junto a empresas parceiras.
Em seu pronunciamento, o presidente da Caixa de Assistência convidou
operadores do Direito e seus familiares a participarem da Campanha da Boa
Visão, que a entidade promove em todo o Estado. “Em breve anunciaremos
outras ações de saúde preventiva que serão realizadas até o fim do ano”,
antecipou.
Davanzo descreveu o rol de serviços e benefícios que a CAASP oferece à
advocacia, destacando medicamentos e livros a preço de custo, os
quais podem ser adquiridos também por meio virtual na CAASP Shop
(www.caaspshop.com); redes médica e odontológica – esta, com clínicas

próprias ou referenciadas –; Clube de Serviços, com mais de 3 mil empresas de inúmeros segmentos conveniadas; e um leque de torneios,
copas, campeonatos e provas esportivas que vão desde o futebol até o
xadrez, passando pelo tênis, surfe, vôlei, futevôlei e outros. “Nosso foco
é a saúde e a alegria da advocacia”, enfatizou.
Diretor-tesoureiro da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência
de Advogados (Concad), Davanzo disse que o órgão, ligado ao Conselho Federal da OAB, trabalha na elaboração de um amplo projeto
voltado à saúde mental da advocacia, com vistas à identificação e ao
tratamento de colegas acometidos de depressão e outros males de
natureza psicológica. “Há muitos casos de suicídio entre advogados em
decorrência do estresse e da depressão; vamos realizar um profundo
trabalho de apoio aos colegas na área da saúde mental”, afirmou.
Por fim, ressaltou a importância de a classe manter-se unida em defesa
de suas prerrogativas e dos princípios Estado Democrático de Direito. “Estão querendo acabar com a advocacia de forma indireta, seja
pela exclusão do advogado no Cejusc, seja pela PEC 108 (Proposta
de Emenda Constitucional do governo, que fragiliza e limita a atuação
dos conselhos profissionais, inclusive a OAB). Precisamos nos manter
unidos nesta hora: nossos inimigos não estão aqui dentro, mas lá fora:
são aqueles que querem acabar com a advocacia”.

Tênis

Ricardo Bastos/CAASP

Bauru e Matão sediam próximos torneios de tênis da advocacia

Roberto Araújo
do Departamento de
Esportes e Lazer da
CAASP

Na sequência do circuito de tênis da advocacia em 2019, após o
68° Torneio Aberto OAB-CAASP, realizado em Mogi Mirim, nos dias
20 e 21 de julho (cobertura na próxima edição), mais uma etapa foi
programada: Bauru, nos dias 3 e 4 de agosto. Em setembro, será a
vez de Matão, nos dias 14 e 15, cujas inscrições devem ser feitas no
site da Caixa de Assistência (www.caasp.org.br).
Os torneios de tênis da advocacia são organizados pelo Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, sob responsabilidade do
diretor Roberto Araújo.
Informações pelos telefones (11) 3292-4573 e (11) 32920-4574.
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Futevôlei
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Daniel Turri/CAASP

Um esporte
emergente na
advocacia
Primeiro Campeonato de Futevôlei
OAB-CAASP premiou as três
primeiras duplas colocadas

O futevôlei fez sua estreia no rol de atividades esportivas promovidas pela
CAASP. No dia 30 de junho, nas quadras de areia do Aloha – Areia, Esporte &
Bar, em São Paulo, 22 advogados participaram do I Campeonato de Futevôlei
OAB-CAASP, promovido pela Caixa de Assistência em parceria com a Federação Paulista de Futevôlei. A dupla campeã foi Paulo Roberto Assunção e Marcos
Tanaka. Eles venceram Victor Folchi e André Martarelli na final.
Os jogos foram disputados no formato mata-mata de um set único até 18 pontos,
sendo necessário ter um mínimo de dois pontos de vantagem para fechar o placar.
“Este campeonato vem em momento oportuno, quando o futevôlei cresce aqui
em São Paulo. Acho que a sacada da CAASP, ao perceber isso, foi muito boa”,

observou Paulo Roberto Assunção, que também ganhou o troféu de melhor
atleta do campeonato. Ele compartilhou a glória com o parceiro: “É muito bom
ser reconhecido, mas meu parceiro me ajudou para caramba nisso”.
O torneio premiou as três primeiras duplas colocadas. Quem fez a entrega dos
troféus foi a secretária geral-adjunta da Caixa de Assistência, Paula Cristina Fernandes. Ela representou toda a diretoria da entidade e, em especial, o diretor
Roberto Araújo, responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa
de Assistência, que não pôde comparecer ao evento por estar se recuperando
de uma cirurgia no joelho. “Atingimos o objetivo de engajar a advocacia numa
prática esportiva dentro da sua entidade de classe. Todos os participantes demonstraram muito empenho”, observou Paula Fernandes.

Xadrez

O jogo do estudo e da concentração encontra muitos adeptos na advocacia, como têm demonstrado os
Torneios de Xadrez OAB-CAASP. A última edição, a
décima-oitava, comprovou o sucesso do esporte do
intelecto entre advogados e advogadas paulistas. Foram
40 inscritos de onze cidades – São Paulo, São Vicente,
Santos, Mogi Mirim, Guarulhos, Caconde, Dourado, São
Bernardo do Campo, Piracicaba, Guaratinguetá e Franca.
Na sede da Caixa de Assistência, em 29 de junho, eles
competiram na chamada “modalidade rápida”, em que
cada jogador tem 15 minutos por partida para suas jogadas, sistema já consagrado nos torneios da advocacia.

dá aulas desse esporte. “Participo de várias competições
de nível nacional. Quando morei na Argentina, venci
torneios na modalidade rápida naquele país”, contou.
“Este evento é muito interessante. Existe uma saudável
rivalidade entre os participantes, tudo dentro de um
clima muito amistoso”, elogiou.

Daniel Turri/CAASP

Disputa acirrada entre enxadristas de 11 cidades

Em segundo lugar ficou Bruno de Carvalho Silva e, em
terceiro, Alexandre Letízio Vieira. O campeão na categoria Master, acima de 60 anos, foi Cléber Moreira de
Holanda.

De acordo com Christian Avgoustopoulos, árbitro da
Confederação Brasileira de Xadrez e coordenador do
evento, os participantes mostraram ser enxadristas de
alto nível. “Catorze deles são cadastrados na Federação
Internacional de Xadrez”, observou.

Duas advogadas participaram do XVIII Torneio de Xadrez
OAB-CAASP: Jaqueline Marques Ferreira e Aurilene
Andrade da Silva. Jaqueline saiu-se melhor e ficou com
o troféu da categoria feminina. “Sempre joguei xadrez, e
ultimamente tenho praticado mais entre amigos. Adorei
participar, apenas gostaria que houvesse mais mulheres”,
registrou.

É o caso de Marcos Guilherme Monteiro Jorge, campeão
do torneio pela quinta vez. Aos 40 anos, o advogado
joga desde os seis e estuda, de fato, o xadrez desde os
14. Hoje, além de advogar nas áreas cível e trabalhista,

A premiação foi conduzida pelo presidente da Subseção
Piracicaba da OAB SP, Jefferson Goularte, ele também
é enxadrista. “Temos hoje, aqui, uma demonstração de
que o esporte une a classe”, sentenciou.

Competição foi realizada na
“modalidade rápida”, em que cada
jogador tem 15 minutos por partida
para fazer suas jogadas
Jornal da Advocacia I Julho-2019
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Mês da Advocacia

CAASP
promoveu
várias ações
em agosto

A diretoria da CAASP intensificou eventos comemorativos do Mês da Advocacia que ocorrem em agosto. Entre 12
a 16, o auditório da entidade (Rua Benjamin Constant, 75, Centro, São Paulo) esteve especialmente montado para
oferecer, gratuitamente, uma série de exames preventivos de saúde. Nesse espaço, estandes de empresas parceiras
do Clube de Serviços exibiram seus produtos. Um balcão do “Saldão de Livros Jurídicos”, em destaque na Livraria,
deu oportunidade para compra de obras jurídicas que não são mais encontradas nas prateleiras das lojas, mas que
permanecem como valorosos instrumentos de estudo e aprimoramento profissional.
No campo esportivo, a Caixa apoiou a realização da tradicional Corrida do Centro Histórico de São Paulo, no dia 4.
No dia 25, aconteceu o Pedal Legal – Passeio Ciclístico, que percorre logradouros históricos do centro paulistano
– as inscrições para esse evento foram efetuadas no site da CAASP (www.caasp.org.br). O Coral da CAASP fez
apresentação exclusiva no dia 16, na sede da Caixa de Assistência. E o dia 17 ficou reservado para o Baile da
Advocacia, cujos convites, vendidos na CAASP Shop (www.caaspshop.com), foram rapidamente esgotados.

Veja na próxima edição a cobertura completa do Mês da Advocacia

Promoção de livros jurídicos
(www.caaspshop.com). A promoção abrangeu obras disponíveis,
não valendo para encomenda. “Os
livros jurídicos nas livrarias da Caixa
costumam ser mais baratos que no
mercado livreiro em geral durante
o ano todo. Em agosto, contudo,
como fruto de negociações com
as editoras, conseguimos baixar
o preço de capa ainda mais para
que os colegas comemorem o Mês
da Advocacia em grande estilo:

Confraternização

Clima de festa
no 1º Arraiá da
Advocacia

aprofundando seu conhecimento
jurídico e impulsionando a carreira”,
afirma o secretário-geral da CAASP,
Antônio Ricardo Miranda Júnior,
diretor responsável pelo setor.

mento é de 45%. Sobre os volumes
de Juruá, LTR e Manole a redução é
de 40%, e, para as demais editoras,
os valores estarão de 35% a 40%
menores.

Na promoção de agosto, os títulos
da editora JH Mizuno são vendidos
com 50% de desconto. No caso das
editoras Revista dos Tribunais, Atlas,
Foco Jurídico, Forense, Juspodivm,
Método, Rideel e Saraiva, o abati-

Os títulos disponíveis abrangeram
todas as áreas do Direito e puderam ser encontrados em 44 lojas
distribuídas por todo o Estado. O
pagamento pôde ser parcelado em
até cinco vezes no cartão de crédito.

Douglas Veloso

O acervo literário da CAASP abarca
mais de 60 mil títulos das mais
diversas áreas do Direito e todos
foram oferecidos com preços mais
baixos, em comemoração ao Mês
da Advocacia. Nesse período,
advogados, advogadas, estagiários
e estagiárias tiveram oportunidade
de comprar livros jurídicos com até
50% de desconto sobre o preço
de capa, tanto nas lojas físicas da
entidade quanto na CAASP Shop

Diretores da Caixa de
Assistência e da OAB SP
participaram da festa
Cerca de mil pessoas foram ao 1º Arraiá da Advocacia, grande festa julina que
aconteceu no Tênis Clube Paulista, em São Paulo, em 6 de julho. Nem a onda
de frio que atingiu a cidade atrapalhou o evento. Organizadora do encontro, a
diretora da CAASP Andréa Regina Gomes disse que o Arraiá insere-se dentro das
ações que a Caixa de Assistência vem promovendo para diminuir o ônus psicológico da profissão, uma das mais estressantes. “Sem dúvida é uma oportunidade
para a advocacia, as diretorias da Ordem, da Caixa e das Subseções confraternizarem. Mas é também a representação do cuidado com a saúde mental da classe,
para a qual momentos de descontração como este contribuem decisivamente”,
declarou. A advogada Marcia dos Santos estava acompanhado de familiares.
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“Nos divertimos bastante”, resumiu. Outra família que compareceu em peso foi a
dos irmãos Bete Sabá Santana e Francimar Henrique Santana. “Que ideia bacana
essa da CAASP. Um incentivo para união da classe que alia o útil ao agradável, já
que é um espaço que podemos compartilhar com a família”, observou Bete.
As atrações infantis agradaram a pequena Vitória, de três anos, filha da advogada Fernanda Orsi. “Ela se divertiu muito”, disse Fernanda. Advogada há 12 anos,
contou ainda que ficou contente com a realização do arraiá. “Achei maravilhoso a
CAASP propor esse evento para a advocacia, especialmente por contar com um
Espaço Kids”, salientou.

Ação preventiva

Campanha da Boa
Visão alcança número
elevado de participação
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Divulgação

SÃO PAULO

Ação destina-se,
antes de tudo,
a detectar
precocemente
casos de glaucoma
e catarata

A Campanha da Boa Visão 2019, promovida pela CAASP em todo o Estado,
ultrapassou expectativas nos primeiros 15 dias. Até o fechamento da edição,
mais de 3 mil pessoas já tinham participado da ação, que se estendeu até
30 de agosto. A consulta oftalmológica, em que se realiza teste de acuidade
visual, foi gratuita para advogados, advogadas, estagiários e estagiárias em
Direito com idade acima de 40 anos – para os demais, o preço ficou em R$
45,00, e para os dependentes, R$ 63,00. Acentuando o menor valor, o exame
de tonometria binolular, que completa os procedimentos da campanha, custou para todos entre R$ 7,00 e R$ 30,00, a depender da clínica escolhida.
“A Caixa subsidiou 100% dos custos da consulta para os colegas com mais de
40 anos, 50% para aqueles de até 40 anos e 30% para os dependentes. Tal
benefício resulta de um princípio de gestão que tem a saúde como prioridade”, explica a vice-presidente da CAASP, Aline Fávero, responsável pelo setor.

Os atendimentos aconteceram na rede referenciada da Caixa de Assistência. Para
facilitar, bastou retirar guia em qualquer unidade da CAASP. “Convidamos toda a
advocacia para participar da ação de saúde preventiva, contemplando uma área
fundamental não apenas para o exercício profissional, mas para a vida”, concitou
o presidente da Caixa de Assistência, Luís Ricardo Vasques Davanzo.
A Campanha da Boa Visão destinou-se, antes de tudo, a detectar precocemente casos de glaucoma e catarata, de modo a impedir sua evolução e o
comprometimento da visão. Estima-se que 15% dos casos de cegueira em
adultos sejam causados por glaucoma ou catarata, e que 3% dos indivíduos
com mais de 40 anos sofram de um desses males.

Clube de Serviços

Para os homens que prezam por um estilo contemporâneo, mas que não dispensam a elegância e o conforto
em todas as situações, uma boa notícia: a CAASP firmou
parceria com a VR Collezioni, loja de moda masculina.
O profissional inscrito na OAB SP tem 15% de desconto
em todos os produtos das lojas da marca instaladas pelo
Estado de São Paulo. O endereço das unidades está na
página do Clube de Serviços, no site da Caixa de Assistência (www.caasp.org.br), área sob responsabilidade do
diretor Leandro Nava, que reitera: “É mais uma parceria
com desconto efetivo para advocacia”.
Para garantir o abatimento, o advogado deve apresentar
a Carteira da OAB no ato da compra. São aceitos somente pagamentos à vista, em dinheiro ou via cartões de
débito e crédito. Importante: o abatimento não é cumula-

Clube de Serviços
Atividade

Empresa

Interior e outros estados

Atividade

Empresa

A marca de moda masculina recém-conveniada ao Clube de
Serviços soma-se a várias outras, com destaque para as de
moda feminina, como a Rubinella (física e virtual), e fitness,
como a Elite Store (virtual). Na VR Collezioni, roupas (alfaiataria, bermuda, calças, camisas e camisetas, coletes, jaquetas e
casacos, paletós, ternos, polos, tricots e acessórios), calçados (botas, sapatos sociais e casuais, e tênis) e acessórios
(bolsas e carteiras, bonés, cintos, gravatas, entre outros)
traduzem sua inspiração no estilo italiano e seu compromisso com a elegância e o movimento dos dias de hoje. Tais
características são ideais para quem deseja empregar estilo
à vestimenta de trabalho, arejando o dress code da advocacia, sem exageros e perdas na imagem profissional.

Leandro Nava
“Mais uma parceria
com desconto efetivo
para advocacia”

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

Com. de eletrodomésticos e eletroeletrônicos Electrolux
Philips
Moda feminina e masculina
VR Collezion
Bijuterias / joalheria / relojoaria
Kaare Jóias

Papelarias / suprimentos
Saúde e beleza
Hotéis e pousadas

tivo com outras promoções da rede, tampouco para a loja
on-line da marca.

Ricardo Bastos/CAASP

Ampliados convênios com lojas de moda

Imperius Papelaria e Presentes
Morales Imports
Porto Paúba Residências e Flats
Ilha Flat Hotel
Flat Hotel Palazzo Reale

Endereço

Telefone

Internet

Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP

Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP
Confira no site da CAASP

www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br
www.caasp.org.br

Telefone

Internet

Endereço

Rua Saudades, 1.402
Rua Bahia, 1.265
Confira no site da CAASP
Av. Princesa Isabel, 747
Rua Rafael Pelegrini Gianotti, 299

(18) 3642-6599
(16) 3818-2177
Confira no site da CAASP
(12) 3865-6426
(12) 3669-9600

www.imperius.com.br
www.moralesimports.com.br
www.caasp.org.br
www.ilhabelaflats.com.br
www.palazzoreale.com.br

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

Desconto
Até 40%
30%
15%
15%

Desconto
10%
6% a 15%
11% a 20%
11%
10%
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