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Reflexão sobre Direito do Trabalho no país e
no mundo pautou o “I Congresso - Direito do
Trabalho e Democracia”, na Secional paulista da
Ordem, em 29 de novembro. O evento, organizado pelas Comissões do Direito do Trabalho e
de Direito Sindical, presididas por Jorge Pinheiro
Castelo e José Francisco Siqueira Neto, respectivamente, abordou direitos e cidadania, democracia, instituições e a realidade de outros sistemas, como EUA e União Europeia. Na ocasião,
o vice-presidente da Ordem paulista, Ricardo
Toledo Santos Filho, discorreu sobre o momento
vivido pelo país e alertou a respeito da defesa de
conquistas civilizatórias. “Jamais imaginei, em minha vida profissional, ter de repetir diariamente
que o Estado Democrático de Direito nos é caro
ou ouvir referência, em pleno século 21, ao AI-5”,
disse. “São tempos que clamam, para que nós,
operadores do Direito, estejamos atentos”. Na
mesma linha, a secretária adjunta da OAB São
Paulo, Margarete de Cássia Lopes, bem como a
vice-presidente da CAASP, Aline Fávero, fizeram
menções à importância do comprometimento da
advocacia para debater democracia, dignidade
e concretização de direitos.
O evento foi marcado por exposições dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho; e do Supremo Tribunal Federal, Edson Luiz Fachin. Depois
de destacar o respeito à pluralidade como um
dos grandes desafios atuais, Fachin listou decisões que pautaram o tribunal no que se refere
à jurisdição trabalhista. “Em um curto lapso de
tempo, o STF foi chamado a se manifestar sobre
aspectos cruciais da reforma da CLT, a modificação da contribuição sindical e a possibilidade
de cobrança de honorários sucumbenciais e
custas judiciais”, acentuou.
O ministro falou ainda sobre as alterações
relacionadas à gratuidade da Justiça após
aprovação da Reforma Trabalhista. “Como já
manifestei voto na ADI 5766, me sinto autorizado publicamente a tratar do tema”, avaliou. A reforma, rememorou o magistrado, decidiu impor
condições restritivas ao exercício desse direito
por parte dos litigantes trabalhadores. “Permito-me dizer que, ainda que sejam consideradas
não só adequadas, mas também necessárias e
razoáveis as restrições impostas ao âmbito de
proteção dos direitos fundamentais à gratuidade e acesso à Justiça pelo legislador ordinário,
parece-me ser duvidosa a constitucionalidade
em concreto”, acrescentou.

Douglas Veloso

Em discussão, os direitos trabalhistas e a democracia

ao que eu entendo ser o direito fundamental à
gratuidade da Justiça”.

De acordo com Fachin, seria indispensável
restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso gratuito à Justiça Trabalhista, especialmente pelo fato de que, sem a
possibilidade de seu exercício pleno, é muito
provável que milhões de cidadãos não reúnam
condições mínimas necessárias para reivindicar seus direitos. Conforme explicou, o direito
é reconhecido como de âmbito constitucional.
Desde a Constituição de 1934, com exceção de 1937, todos os textos constitucionais
posteriores reconheceram a importância da
prerrogativa aos hipossuficientes econômicos,
com a finalidade de lhes garantir pleno acesso
à Justiça.

Por sua vez, o ministro do TST, Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, abordou a essência do
problema do desemprego e do trabalho temporário ao comentar aspectos que classificou
como centrais: os impactos da globalização
nestas questões no mundo capitalista desenvolvido; a flexibilidade e a desregulamentação
como graves tendências socioeconômicas de
equalização; e as mudanças das trocas socioeconômicas reguladas pela submissão ao tempo
de trabalho necessário, para emancipação por
meio do tempo disponível.

A Lei 1.060, de 1950, lembrou, regulamentou a
gratuidade no plano infraconstitucional e consolidou normas sobre assistência judiciária gratuita em seu sentido mais amplo no país. “Essa
lei, mais tarde, foi parcialmente substituída por
disposições semelhantes do CPC de 2015”,
disse. Segundo Fachin, “a previsão, também em
normas internacionais, indica sua dúplice eficácia em nosso ordenamento jurídico constitucional, a reforçar de forma contundente a proteção

“Há enorme confusão produzida pelos economistas neoliberais, que não reconhecem a existência de dois problemas distintos no processo
distributivo: a dificuldade de renda entre os
homens que, quando exagerada, cria problemas para a coexistência social. E a devastadora
desigualdade de oportunidade da qual precisam tomar consciência se quisermos paz”, disse,
reproduzindo artigo recente do economista
Delfim Netto.
Jornal da Advocacia I Edição Especial
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Advocacia paulista debate
o Direito de Família
Presença expressiva da advocacia e mobilização
das Subseções da OAB São Paulo impulsionaram
a sede institucional, em 29 de novembro, para o
Congresso de Direito de Família e das Sucessões,
que abarcou temas como a proteção jurídica da
mulher, a efetivação da guarda compartilhada, o
panorama atual do direito das famílias no Brasil,
entre outros.
Recepcionando os operadores do Direito, a secretária-geral adjunta da Secional paulista da Ordem,
Margarete de Cássia Lopes, ressaltou a relevância
da iniciativa devido à intensa concorrência para
o Congresso, tendo em vista que as inscrições
acabaram dez dias antes da sua realização.
“Essa é a verdadeira advocacia. Olhar para vocês
e ver o salão repleto de pessoas preocupadas
com o conhecimento e a informação nos motiva

a trabalhar mais e melhor. Temos a proposta de
uma gestão que se dedicará a servir a advocacia
para que vocês possam servir a todos os cidadãos
e cidadãs. Esta é mais do que uma profissão, é
uma missão, pois abriga aqueles que resistem e se
fazem verdadeiros representantes dos cidadãos
e dos direitos da família, onde estão questões
tão sensíveis no seio das relações em sociedade”,
destacou a diretora.
Presidente da Comissão de Direito de Família e
Sucessões da Ordem paulista, João Ricardo Brandão Aguirre enalteceu a presença das comitivas
do interior, como Campinas, que compareceu ao
evento com mais de 70 advogados e advogadas.
“O Estado inteiro está representado, o que nos
deixa muito orgulhosos, e isso faz parte de um
projeto que temos para o ano que vem, de realizar
congressos e simpósios itinerantes”, ressaltou.Na

mesma linha, Raquel Tamassia, diretora da CAASP,
deu as boas-vindas aos profissionais de diversas
localidades, como Sumaré, São Bernardo do Campo, Santo André, Rio Claro, Limeira, São João da
Boa Vista, Indaiatuba, Santana e Penha de França.
A vice-presidente da Comissão, Rogéria Coimbra
Vicente, por sua vez, destacou o desafio vivenciado pelos advogados e advogadas que se dedicam
à área. “Só nós sabemos quanto é difícil pregar a
igualdade parental e as mudanças sociais”, disse.
A primeira exposição ficou por conta de Mario Luiz
Delgado e Francisco Cahali, sobre a autonomia
privada no direito familiar. Ao todo, foram mais de
oito horas de intensos debates e apresentações.
Confira íntegra do congresso

Conselho Secional

Criadas as Subseções de Panorama e Bastos
O Conselho Secional da OAB São Paulo aprovou,
por unanimidade, a criação de duas novas Subseções, Panorama e Bastos, em sessão ordinária
(16/12). Com o compromisso de descentralizar
as ações da Ordem paulista, a gestão 2019/2021
segue empenhada em aumentar a capilaridade
da instituição em todo o Estado, ampliando os
serviços disponibilizados e expandindo a representatividade da classe. As novas Subseções

04 Jornal da Advocacia I Edição Especial

contarão com estrutura adequada para receber os
profissionais da advocacia.
Preenchendo os requisitos legais, Panorama nasce
do seio da Subseção de Tupi Paulista e engloba os
municípios de Panorama, Pauliceia e Santa Mercedes.
Já Bastos, desmembra-se da Subseção de Tupã e
abarca, além de Bastos, a cidade de Iacri, tendo ambas cumprido as regras para as suas criações. Con-

tam com Casa da Advocacia, salas nos Fóruns locais
e duas funcionárias, o que não acarretará em maiores
investimentos, fora a manutenção diária. Em Bastos, a
Casa da Advocacia, em fase final de construção, está
prevista para ser inaugurada em fevereiro de 2020,
cujo terreno foi doado pela municipalidade.
A proposta foi relatada pelo conselheiro Secional
Wagner Fuin.

Desenvolvimento
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OAB SP assina
Pacto Nacional
pela Primeira
Infância
Solenidade, organizada pelo CNJ,
aconteceu no Salão Nobre da
Faculdade de Direito da USP

A OAB São Paulo é signatária do Pacto Nacional pela
Primeira Infância, iniciativa do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que tem como missão a proteção e
promoção do direito ao desenvolvimento humano
integral. Em solenidade na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP), o presidente da Ordem paulista, Caio Augusto Silva dos Santos, assinou
o compromisso, juntamente com outros 65 signatários, em 02 de dezembro.
A capilaridade da Secional paulista da Ordem,
com suas 240 Subseções, será fundamental para o
cumprimento das diretrizes propostas pelo Pacto,
avalia o líder da advocacia paulista. “Não há dúvida
de que cuidar da infância é traçar o rumo adequado
do presente para o futuro, de maneira que a OAB,
enquanto representante da sociedade civil, deve
estar sempre ao lado dos integrantes do Poder
Público que sinalizam caminhos positivos. Ao longo
dessa gestão, a Comissão de Infância e Juventude
da Ordem estará de mãos dadas neste projeto, bem

como as 240 Subseções em todo Estado, que serão
mecanismos de difusão”, afirmou. Na oportunidade,
o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e
do CNJ, ministro José Antonio Dias Toffoli, evocou o
artigo 227 da Constituição Federal, que determina o
dever à família, sociedade e ao Estado, em assegurar
à criança, ao adolescente e jovem, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, entre outros. “Que
este Pacto reflita os esforços permanentes de todos
nós com o restabelecimento da cidadania de nossas
crianças”, enfatizou.

A vice-presidente da pasta, Thais Nascimento Dantas,
observou que a proposta também atende ao Marco
Legal da Primeira Infância, que requer estratégias de
articulação dos atores, instâncias e instituições que
atuam nesta seara. “É uma iniciativa importante para
dar efetividade ao Marco Legal e tem ações focadas
em desenvolvimento de pesquisa, aprimoramento
de legislação e capacitação de equipes. A OAB vai
contribuir especialmente com a capacitação, olhando
para os operadores do Direito, como a jovem advocacia”, adiantou.

Presidente da Comissão de Direitos Infantojuvenis da
OAB São Paulo, Diego Euflauzino Goularte ressaltou
que, a partir da assinatura do Pacto, o planejamento é
encaminhar iniciativas para todo Estado com propagação e trabalho junto às Subseções. “A ideia inicial é que
sejam feitos eventos, palestras, oficinas, e não somente
junto à advocacia, mas também com todos os entes
que englobam a questão da primeira infância, como o
Executivo, Legislativo e Conselhos Tutelares”, citou.

Além disso, Thais discorreu que o aprimoramento de
legislação pode contribuir na perspectiva de garantir
acesso à Justiça, desde a primeira infância: “Como
os interesses das crianças podem ser representados
em caso de destituição do poder familiar, dissolução da sociedade conjugal, em que muitas vezes as
crianças são tratadas como objetos, elas precisam ser
reconhecidas como sujeitos e ter o acesso à Justiça
garantido”.

Desafios da humanidade nos 100 anos da OIT
A rotina de grande parte da sociedade brasileira consiste em começar o dia com
o simples ato de tomar um café. Mas, mesmo uma atitude corriqueira como essa
deve estar acompanhada por uma reflexão sobre as engrenagens das cadeias
de suprimento de café. A analogia foi traçada pela desembargadora do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região e presidente da Academia Paulista de Direito
do Trabalho (APDT), Regina Duarte, na abertura do 3º Seminário de Direito do
Trabalho sobre os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na
sede institucional da OAB São Paulo, em 06 de dezembro. “O objetivo é convidar
todos à reflexão sobre o consumo consciente e a imposição de demanda reversa
por condições de trabalho justas, desde o degustar de nosso cafezinho até as
cafeterias, varejistas e entidades do agronegócio. Por intermédio de artigos acadêmicos poderemos sensibilizar toda a cadeia de produção e consumo, daquilo
que chamei de justo gole de café”, observou a desembargadora.
A celebração pelo centenário da OIT é momento para refletir sobre o consumo

consciente, a importância de um trabalho decente, com especial atenção para
o combate ao trabalho infantil, escravo e forçado, bem como para o emprego
juvenil e questões de gênero e raça. O compromisso da Ordem paulista é com o
enfrentamento de temas caros à cidadania e advocacia, por isso, a instituição está
de portas abertas aos operadores do Direito e atores da Justiça para incentivar e
promover o debate, ressalta o presidente da Comissão de Cultura e Eventos da
OAB SP, Alexandre Luís Mendonça Rollo, que representou no ato o presidente da
Secional paulista, Caio Augusto Silva dos Santos.
Na primeira palestra, Almir Pazzianotto Pinto, ministro aposentado do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e fundador da APDT, traçou histórico da OIT para
rememorar que o órgão surgiu como cláusula do Tratado de Versalhes - de onde
nasceu a Liga das Nações Unidas -, firmado em 1919, entre os países vitoriosos
da Primeira Guerra Mundial. “O Brasil pertence ao pequeno grupo de países
fundadores da OIT”, ressalta.
Jornal da Advocacia I Edição Especial
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Direitos humanos

Secional firma compromisso com as Nações Unidas
A OAB São Paulo passou a integrar a maior iniciativa
corporativa de sustentabilidade do mundo. Trata-se do
Pacto Global das Nações Unidas, um apelo às empresas para alinhar estratégias, tomar ações que promovam os objetivos da sociedade, e operações com
princípios universais sobre direitos humanos, trabalho,
meio ambiente e anticorrupção. São quase 12 mil participantes empresariais e não comerciais, em 140 países,
em uma atitude voluntária para promoção do desenvolvimento sustentável e boas práticas corporativas.
Ao todo, são dez princípios trabalhados, que incluem
o apoio às metas da Organização das Nações Unidas
(ONU), bem como dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio. Lançada em 2000, a plataforma possui
como foco o desenvolvimento, implementação e divulgações de informações políticas e práticas corporativas.
A Secional paulista da Ordem já aderiu à Agenda 2030
da ONU, plano de ação para erradicar a pobreza e promover vida digna dentro dos limites do planeta. Tem
como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que vão desde saúde e bem-estar, cidades
e comunidades sustentáveis, ao consumo e produção
responsáveis, entre outros.
A presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB
São Paulo, Glaucia Savin, explicou que o primeiro
passo será identificar as Comissões da casa que já
promovem ações alinhadas com os objetivos do Pacto
Global e da Agenda 2030 da ONU. “Vamos mostrar
como a Ordem está colaborando com essa ação que

é global, capitaneada pelas Nações Unidas, para promoção do bem-estar e progresso sustentável. É uma
ação que envolve todas as nossas Comissões, dentro
daquilo que já fazíamos e, justamente por isso, nos
qualificamos como participantes. Agora teremos mais
consciência, identificando nas ações a promoção dos
objetivos”, ressaltou.
Atualmente a Ordem paulista conta com 112 Comissões Temáticas e Especiais, além de 240 Subseções
espalhadas por todo Estado, que atuarão ativamente
e em conjunto em prol do Pacto Global. Para Glaucia

Savin, a capilaridade da instituição permite o envolvimento das Subseções e Comissões para a realização
do trabalho e inventivo de ações ajustadas à proposta,
com intuito de multiplicar a ação.
Ademais, a cada dois anos, a entidade terá que produzir e encaminhar relatório para divulgação junto às
Nações Unidas. “A OAB está se firmando de maneira
proativa diante da sociedade, para o desenvolvimento
da paz, do equilíbrio ambiental, apoio às pessoas e
promoção da saúde”, concluiu a presidente da Comissão de Meio Ambiente.

Acessibilidade
José Luís da Conceição

Ações para garantir direitos
das pessoas com deficiência
No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 03 de dezembro, a OAB SP abriu suas portas
para debater importante tema com a sociedade, recebendo especialistas em várias especificidades das duas vertentes colocadas: os diferentes tipos e graus de deficiências e o modo
como o Direito pode contribuir para promover a melhoria das condições sociais desse público.
As discussões se deram no I Fórum Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
A secretária-geral adjunta, Margarete de Cássia Lopes, participou da abertura dos trabalhos e
convocou todos a lutarem pela construção de uma sociedade cada vez mais civilizada e capaz
de respeitar as diferenças, especialmente por meio da inclusão. A presidente da Comissão de
Direitos das Pessoas com Deficiência, Lucia Benito de Moraes Mesti, apontou que o evento
proporcionou um momento de troca de experiências capaz de direcionar os trabalhos da
Comissão em favor das PCD: “Passamos por um momento de incertezas com a tramitação de
Projetos de Lei que colocam em risco as conquistas significativas que alcançamos nas últimas
décadas. Atuamos para que não haja retrocesso”.
O Fórum Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência
aconteceu na sede institucional da OAB SP
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Trabalho em prol
de uma sociedade
justa e harmônica
Caio Augusto

Silva dos Santos
Um dos alicerces da democracia brasileira consta no artigo 5º da Constituição Federal, que determina que todos são iguais perante a Lei, sem
distinção de qualquer natureza. É sobre esta base que construímos o Estado Democrático de Direito, garantindo aos cidadãos a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, a Carta Magna
traça as diretrizes do país que almejamos alcançar.

compreensão das distorções históricas que acompanham parcela dos
cidadãos e cidadãs na rotina da Nação. É fato que as pessoas pretas e
pardas no país estão aquém da real representatividade política, social e
econômica, se observarmos que correspondem a 55,8% da população,
mas proporcionalmente não ocupam posições que equilibrem esse
contingente, conforme demonstrado no estudo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) sobre Desigualdades Sociais por Cor
ou Raça, divulgado em novembro de 2019.

Ciente da missão de guardiã da Lei Maior, a Ordem dos Advogados do
Brasil trabalha cotidianamente para transformar em realidade as determinações contidas no texto constitucional. O dever de defender direitos e
garantias fundamentais da cidadania é parte da essência da Ordem, que
historicamente está ao lado da sociedade, desempenhando o importante
papel de assegurar o respeito às leis. Diante desta tarefa, a OAB São Paulo
encampa mudanças relevantes na sua política institucional, como a maior
participação feminina e a especial atenção à questão racial. Dois pontos
relevantes e já postos em prática no primeiro ano da gestão 2019/2021.

Há um longo caminho a percorrer para corrigir estas distorções e fazer
com que a maior parcela da população brasileira alcance os espaços
de decisão, participação política, acesso à saúde e educação, inserção
no mercado de trabalho e efetiva segurança pública. Nesse contexto,
a Advocacia se mantém vigilante e atenta para atuar em prol de maior
equidade para a população preta e parda. A resolução desta problemática passa pela união das instituições públicas, da sociedade civil
organizada e do setor privado em esforço conjunto principalmente por
meio de políticas públicas.

Além de mais mulheres na estrutura, o Conselho Secional aumentou a
representatividade das pessoas pretas e pardas, que contribuem com
os debates e definição de rumos no âmbito da entidade, certificando
que as mais diversas realidades da Advocacia paulista estejam contempladas em nossas decisões. Uma inserção que tende a aumentar nos
próximos anos, graças ao trabalho de base realizado pelas Comissões
que se dedicam à tarefa, trazendo profissionais da classe para dentro da
Ordem, com efetiva participação por meio das mais de cem Comissões
da casa, bem como das Audiências Públicas, abertas à sociedade, os
seminários e debates, assim como atividades desenvolvidas tanto pela
Secional quanto pelas Subseções.

Na citada pesquisa do IBGE, registrou-se avanço na área da educação, com pretos e pardos somando 50,3% dos alunos regularmente
matriculados no ensino superior público. A notícia foi comemorada
em larga escala pelas redes sociais, contudo, um olhar mais apurado
sobre os mesmos dados revela outro lado desta realidade: 28,8%
desses estudantes não chegarão à graduação, devido à alta evasão dos
cursos. É aí que devemos voltar a concentrar os nossos esforços, afinal,
não basta que pretos e pardos cheguem às universidades públicas, é
necessário que concluam seus estudos. E, para isso, todas as esferas da
vida em sociedade precisam avançar na mesma direção. A busca por
uma sociedade mais harmônica e justa está no âmago da atuação da
OAB São Paulo.

Mais inclusiva, a OAB São Paulo passa por momento de mudanças evidentes, visando retratar a realidade nacional e a Advocacia paulista em
toda a sua complexidade. Entre os passos empreendidos para alcançarmos a igualdade social está a consciência das profundas desigualdades
que afetam a população negra no Brasil em comparação à população
branca. Assim, a Ordem paulista dá espaço e franqueia o amplo debate
em torno de proposições que busquem melhorias para todos.
Nesta edição, o nosso Jornal da Advocacia debruça-se sobre o tema,
trazendo perspectivas, dados e informações para auxiliar a melhor

É preciso compreender que apenas assegurando igualdade de
condições a todos — notadamente às pessoas que historicamente
ocupam parcelas da comunidade constituídas por grupos discriminados e marginalizados de forma indevida pelo Estado e pela própria
sociedade — poderemos construir uma nação mais justa e no caminho
da paz social que queremos. Assim, abriremos espaço para uma vida
efetivamente digna à totalidade dos importantes e indispensáveis
grupos heterogêneos que dão origem a um verdadeiro Estado Constitucional Democrático de Direito.

Leia os artigos do presidente da OAB São Paulo
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Entrega do prêmio
Franz de Castro
é marcada por
forte emoção

Douglas Veloso

Direitos humanos

A emoção transbordou durante a cerimônia de entrega do XXXV Prêmio de Direitos
Humanos da OAB São Paulo – Franz de Castro Holzwarth, em 27 de novembro, que
prestou homenagem ao Movimento Mães de Maio e fez menções honrosas a Margarida Bulhões Pedreira Genevois e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, in memoriam. Criado
em 1982 pela Comissão de Direitos Humanos da instituição, sob chancela do Conselho
Secional, a honraria visa reconhecer o trabalho daqueles que lutam pelos direitos humanos. “Uma condecoração à bravura das personalidades que atuam pela efetividade
dos direitos humanos no país”, avaliou o vice-presidente da Ordem paulista, Ricardo
Toledo, na abertura do evento.
O público veio às lágrimas com Margarida Genevois que, do alto dos seus 96 anos,
lembrou passagens de sua vida dedicada à causa. Entre as memórias, consta o dia em
que recebeu na Cúria Metropolitana Rosalina Santa Cruz, irmã de Fernando Santa Cruz,
desaparecido na Ditadura Militar. “Carreguei no colo aquele menininho, o Felipe, que
hoje é o presidente da OAB Nacional, e penso nas voltas que a vida dá”, disse e complementou: “A ditadura foi superada, mas as cicatrizes ficaram”. Atuante, já que integra
a Comissão Arns de Direitos Humanos, Margarida conclamou os presentes à reflexão
sobre formas de resistência e comprometimento com essa luta.
Em seguida, a fundadora do Movimento Mães de Maio, Debora Maria Silva, transformou a palavra em potência. “Meu filho morreu para ter uma mãe revolucionária”,
enfatizou, e prosseguiu afirmando que “ditadura significa o Estado matar meninos e
nenhum agente ser punido”, fazendo referência à chacina conhecida como Crimes de
Maio. Ressaltou ainda que a cultura do ódio não é mais em cima da favela e da periferia, e sim contra todos os defensores de direitos humanos: “Não podemos permitir que
o fascismo tome conta do país”.
Fabiano Silva dos Santos, representando a família de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas,
traçou histórico da atuação do homenageado, lembrando seu papel na Assembleia

Constituinte. “Lutou em épocas sombrias do nosso país, em que os direitos e garantias
individuais foram suprimidos. Foi uma das vozes da advocacia, ao lado de vários integrantes que estão aqui hoje. Defensor dos direitos humanos em uma época que muitos
foram calados. Depois, na redemocratização, teve papel ativo na elaboração da nossa
Constituição Federal”, discorreu.
A vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem paulista, Ana Amélia
Mascarenhas, que tomou posse junto com os membros voluntários da pasta após a
entrega da premiação desta 35ª edição do Franz de Castro, reforçou que os homenageados simbolizam e refletem o espírito da pasta e da gestão 2019/2021. “As Mães de
Maio simbolizam a resistência na luta pela vida, denunciam o verdadeiro genocídio de
jovens negros e alertam para nossa estrutura social racista e desigual”, destacou.
Ricardo Toledo abordou a atividade constante da Comissão. “Nunca imaginei ter de dar
tanta força para os direitos humanos, porque vemos o flerte com o regime autoritário
diariamente, a implementação de supressão de direitos o tempo todo. A ditadura do
verde oliva que conhecemos tinha a característica do uso da força; talvez essa nova
ditadura não seja tão extensiva nesse ponto, mas ela suprime direitos de uma forma
clandestina, sub-reptícia, constantemente em prejuízo da cidadania. Por isso temos
que estar muito alertas”, destacou. Dividindo as próprias lembranças, o vice-presidente
da Secional fez um apelo para a concretização do Memorial da Luta pela Justiça: “Sou
de uma geração intermediária. Eu não vivi a ditadura. Eu vi meu pai rasgando livros e
jogando no vaso sanitário. Eu não entendia, porque era muito jovem, mas ali brotou a
semente de que não há nada mais caro do que a liberdade. A partir disso, percebi que
tínhamos uma missão da busca pela igualdade, pelo direito de todos, para que tivéssemos uma sociedade mais fraterna, igualitária e justa. Tornei-me advogado, criminalista,
buscando as liberdades e hoje estou aqui na Ordem. Espero que possamos deixar esse
legado para essa nova geração, que não sabe o que é a supressão da liberdade, para
que se conscientizem do quão importante é esse direito”.

Direitos sociais

Reforma da previdência entra no foco da Ordem paulista
O I Seminário de Direito Previdenciário movimentou a
sede institucional da OAB SP, em 1º de novembro, com
programação que reuniu operadores do Direito para discussões técnicas sobre a reforma da previdência, englobando desde os direitos sociais aos reflexos da proposta,
passando pelos cálculos previdenciários na execução de
sentença. Na abertura, o vice-presidente da Ordem paulista, Ricardo Toledo, destacou compromissos da gestão
2019/2021, sendo o legado do conhecimento e a outorga
à advocacia de melhores condições de trabalho. Acerca
da reforma da previdência, o dirigente ponderou que o
tema aflige a cidadania e terá impacto em toda a coletivi-
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dade: “Este auditório repleto de profissionais demonstra
que estamos no caminho certo. A advocacia, cada vez
mais preparada e fortalecida, favorece a cidadania”, disse.
O evento, que aconteceu em parceria com o Instituto de
Estudos Previdenciários (IEPREV), inaugurou a iniciativa
por parte da Ordem paulista, e deve ocorrer em 2020
com o intuito de firmar o diálogo com os institutos previdenciários de todo Brasil, avalia o presidente da Comissão
de Direito Previdenciário da OAB SP, José Roberto Sodero
Victório. “O momento é de transformar as informações
recebidas aqui em conhecimento”, acrescentou.

Já o presidente do IEPREV, Roberto de Carvalho Santos,
ponderou sobre a necessidade de preparação e qualificação da advocacia para atender a sociedade diante
das mudanças nas regras de aposentadoria no país. “A
maneira como estão propondo é aviltante”, disse. A vice-presidente do IEPREV, Ana Paula Fernandes, seguiu na
mesma linha e destacou a importância da luta pelos direitos sociais. “A defesa pela proteção ao risco social precisa
superar todas as diferenças”, enfatizou.
Leia matéria completa

Equidade
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Celebração da
identidade negra
coroa Jornada da
Equidade Racial
Percussão, berimbau, declamação de poema e
canções representaram a expressão da identidade negra em intervenções artísticas, durante a
Jornada da Equidade Racial, com sessão solene
de posse das Comissões da Igualdade Racial, Verdade sobre a Escravidão Negra, e de Graduação,
Pós-graduação e Pesquisa, que têm à frente três
mulheres negras: Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, Diva Gonçalves Zitto Miguel de Oliveira e Amarílis Costa, respectivamente. Pintando de cores o
auditório da sede institucional da OAB São Paulo,
o momento de celebração, em 28 de novembro,
foi marcado pela emoção, união, e reflexão com
intuito de garantir maior representatividade de
advogados negros e advogadas negras nas atividades desempenhadas pela Ordem paulista.
Uma OAB renovada e acolhedora, que atua com
mais responsabilidade pela advocacia negra.
Com essas palavras, a diretora-tesoureira, Raquel
Elita Alves Preto, recepcionou os presentes para a

solenidade, considerando que a composição da
mesa de honra é a expressão do Brasil, majoritariamente negra e feminina: “Esse é o desenho
democrático e verdadeiro do país”. Na ocasião,
a dirigente firmou compromisso com a realização do censo da advocacia, com previsão para
início em fevereiro de 2020, tendo como objetivo mapear a classe e mensurar questões como
raça, classe e gênero. “As três Comissões que
estão aqui hoje estarão presentes e aceitaremos
a colaboração qualitativa de todas as pastas que
tenham sugestões ou precisem de informações
que dali derivem”, assegurou.
O compromisso partiu de solicitação formulada
pela presidente da Comissão de Igualdade Racial, Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, que em
sua fala rememorou pauta encaminhada à gestão
2019/2021: “Somos 1,2 milhão de advogados no
Brasil. Sabemos que as mulheres são quase 50%,
mas não sabemos quantos advogados negros
e negras constam nos quadros da OAB, onde
e como estão”, afirma. Com essa preocupação
em mente, Maria Sylvia defendeu a importância
de participação nos espaços e ações da Ordem
paulista: “É imprescindível que estejamos aqui,
ocupando os espaços, para mostrar que existimos, pagamos anuidade, e que a Ordem não
é só branca, heterossexual e masculina”, disse.
Além disso, ponderou sobre a necessidade de
transversalidade da questão racial nas Comissões
da casa, eventos, cursos e políticas.
Diva Gonçalves Zitto Miguel de Oliveira, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, defendeu que só haverá avanço
efetivo na sociedade quando houver processamento do passado. “Ocupo-me em falar da

necessidade de tirar o véu sobre o nascedouro
da principal fonte de mazela que assombra nossa
população. A escravidão, que entendo como
a maior vergonha brasileira, é causadora da
desigualdade social e é necessário que o Estado
assuma sua responsabilidade. Precisamos fazer
com que a força do trabalho escravo, que foi a
motriz das plantações no passado, seja reconhecida e efetivamente recompensada. É premente a
necessidade de conhecer o passado para ter real
compreensão do presente e, de forma consciente e responsável, vislumbrar um futuro”, afirmou.
“Hoje a OAB se veste de povo e será assim até
o fim deste triênio”, comemora Amarílis Costa,
presidente da Comissão de Graduação, Pós-graduação e Pesquisa, que aponta as três Comissões
como representativas do real motivo da existência do Direito no país: “Essa Comissão possui
especial olhar para as questões relacionadas a
gênero, diversidade e racialidades. Todas as epistemologias que permeiam as ciências jurídicas
devem ser pautadas para a construção de saberes igualitários, plurais e horizontais”. A advogada
convocou todos para um pacto de uma nova ordem de ações relacionadas ao compromisso das
pesquisas, do Direito com a sociedade. “Não à
toa, a Comissão inaugura e festeja a sua existência na Jornada da Equidade Racial”, observou.
No cerne das discussões estiveram ainda Patrícia
Almeida Ramos, juíza do Trabalho; Keranik Boujikian, desembargadora aposentada do Tribunal
de Justiça de São Paulo; Dione Almeida Santos,
presidente da OAB de Miracatu; Rosineide Martins Lisboa, Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro,
Maria das Graças Perera de Mello e Simone Henrique, conselheiras Secionais da OAB São Paulo.
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Capa
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Combate ao
racismo estrutural:
uma questão de
democracia
Para Maria Sylvia, presidente da Comissão de Igualdade Racial
da OAB SP, dados confirmam o racismo estrutural e a atuação do
Estado para a completa marginalização dos negros no Brasil

A história do Brasil guarda a resposta para as desigualdades sociais vivenciadas
no presente que relegam a maior parcela da população do país – composta por
pretos e pardos – a uma situação de vulnerabilidade. Fundamental para entender essas distorções e sua persistência, o aspecto histórico engloba os quase
400 anos de escravidão, cujos reflexos ainda permeiam a estrutura social.
Um verdadeiro abismo separa a sociedade e retrata a realidade atual em que a
população preta e parda não possui os indicadores sociais equivalentes à sua
proporção em comparação à população branca – nas dimensões do mercado
de trabalho, distribuição de rendimento e condições de moradia, educação,
violência e representação política -, conforme estudo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) sobre “Desigualdades sociais por cor ou raça”. “Esses dados confirmam o racismo estrutural e a atuação do Estado brasileiro para
a completa marginalização dos negros no Brasil, e para retirar dessa parcela da
população a possibilidade de usufruir de todos os benefícios do desenvolvimento”, explicou Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, presidente da Comissão de
Igualdade Racial da OAB São Paulo.
Com a promulgação da Lei Áurea em 1888 não houve adoção de políticas públicas para garantir a inserção do negro na sociedade, acrescenta a presidente da
Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da Ordem paulista, Diva Gonçalves Zitto Miguel de Oliveira. “A libertação dos escravos foi uma espécie de
concessão, para que não surgissem direitos de indenização decorrentes dessa
forma de libertação para os senhores de escravos”, observou Diva.
Este contexto se acirra com os incentivos aos trabalhadores europeus, com a lei
de imigração de 1890, que proibia a entrada de africanos e asiáticos no Brasil.
“A tentativa era buscar o branqueamento da população, que no momento da
proclamação da República, era, como continua sendo, majoritariamente negra.
Esses imigrantes estrangeiros vieram substituir a mão de obra escrava e vieram
com uma série de ações afirmativas como forma de estímulo. Por conta disso é
que falamos desta completa marginalidade. A Lei Áurea tinha um só artigo e não
previa nenhum tipo de ação afirmativa para integrar esses negros nesse novo
modelo de desenvolvimento, capitalista, inclusive, que estava para acontecer”,
discorreu Maria Sylvia.
A sociedade estruturada pelo racismo começa a se desenvolver no final do
século XIX, com instrumentos jurídicos e teóricos que embasam a sua exis-
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tência. “Essa estruturação pelo racismo é uma criação do projeto escravagista
no Brasil. Esse racismo se dá a partir de não permitir que negros escravizados
estudassem. A Constituição de 1824 proibia negros e leprosos de estudar e
frequentar lugares de alfabetização, e a Lei do Império impedia que negros
adquirissem terras. Com a Lei de Imigração e a população de imigrantes para
substituir essa mão de obra escrava, o que sobra para esse negro? E tem toda
uma construção, inclusive científica, de teorias que colocam o negro nesse
lugar de inferioridade, como as teorias antropológicas de Cesare Lombroso,
trazidas por Nina Rodrigues, em que os homens negros e mulheres negras
são apontados como criminosos potenciais. É o que vemos, até hoje, na nossa
segurança pública. São processos que continuam no imaginário da sociedade”,
contou Maria Sylvia.
Cenário de desigualdades
O estudo do IBGE, divulgado em novembro de 2019, apresenta o panorama
dessas distorções sociais. Apesar de a população preta ou parda ser maioria no
Brasil (55,8%), esse grupo, em 2018, representou 75,2% entre os 10% com os
menores rendimentos. O cenário de desigualdade se repete em outros âmbitos,
caso da educação. A proporção de jovens – de 18 a 24 anos, de cor ou raça branca que frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior (36,1%) – era quase o dobro da observada entre aqueles de cor ou raça preta ou parda (18,3%).
É a população preta e parda a mais afetada pela violência: a taxa de homicídios
foi 16,0 entre as pessoas brancas e 43,4 entre as pretas ou pardas a cada 100
mil habitantes em 2017, ou seja, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes
mais chances de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca. Os jovens pretos ou pardos são os mais afetados pela violência, em especial
os homens, cuja taxa chegou a atingir 185,0 por 100 mil habitantes.
O cenário demanda especial atenção do Poder Público, contudo, há sub-representatividade da população preta ou parda nos espaços de decisão e no
espectro político, o que contribui para o atual estado de desigualdade. Quando o recorte é feito por gênero e cor ou raça, as mulheres pretas ou pardas
estão em desvantagem, tanto em comparação aos homens de mesma cor ou
raça, quanto em relação às mulheres brancas. Em 2018, as mulheres pretas ou
pardas constituíram 2,5% dos deputados federais e 4,8% dos deputados estaduais eleitos, e, em 2016, 5,0% dos vereadores. (Confira mais dados do IBGE no
gráfico da página 12).
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Diva Gonçalves, presidente da
Comissão da Verdade sobre a
Escravidão Negra da OAB SP, acentua
que a libertação dos escravos foi uma
espécie de concessão, para que não
surgissem direitos de indenização

Reparação histórica
A educação é fundamental na correção destes problemas e garantir o acesso da
maior parcela da população ao ensino é dever do Estado. A Lei nº 12.711/2012
dispõe sobre o ingresso nas universidades públicas e instituições federais de
ensino, reservando 50% das vagas para aqueles que estudaram em escolas
públicas ou possuem renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, observando a
autodeclaração de pretos, pardos e indígenas, e pessoas com deficiência. Essa
medida possui papel preponderante para equacionar a situação. “Inicialmente foi
previsto para universidades e depois foi se expandindo para concursos públicos,
mas é uma dificuldade discutir cotas em determinados setores. A magistratura,
por exemplo, só foi adotar o sistema de cotas há três anos. As cotas para o ensino
têm duração de dez anos e a data para acabar é em 2022. No nosso entendimento, deve ser prorrogada pois ainda não alcançou os fins que deveria. Até por
que só as cotas não vão resolver. Outros elementos devem agir em conjunto para
aumentar as oportunidades e ajudar na justiça social”, ressaltou Maria Sylvia.
Diva Gonçalves explica que as cotas são medidas reparatórias temporárias para
alcançar equilíbrio social. “A partir do momento que a oportunidade é a mesma
para todos os membros da sociedade, não há a necessidade de implantação
das cotas. Enquanto isso não acontecer, não adianta falar em meritocracia”,
relatou.
Além das cotas, outra iniciativa necessária é a efetiva implementação da Lei nº
10.639/2003, que altera as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e
Cultura Afro-Brasileira. “A lei do ensino acontece de forma pulverizada e pelo
esforço individual de professores e gestores. Há 16 anos lutamos para que
seja efetivamente cumprida”, destaca Maria Sylvia. “Se não tem o empenho da
sociedade civil, não existe preparação para isso. O estado não investe para que
professores sejam preparados para dar essa aula, não recebem apoio e a informação necessária para aplicação e desenvolvimento dessa matéria. Não existe o
animus do Estado em oficializar e implantar essa temática”, acrescentou Diva.
Base da pirâmide
A dimensão do racismo estrutural possui contornos marcados em todas as esferas
da sociedade. Maria Sylvia e Diva Gonçalves apresentam números do Poder Judiciário, onde existem em torno de 13% de juízes negros na magistratura. O número
de mulheres negras é ainda menor: “Só para ter uma ideia, em 2013, dos mais
de dez mil juízes que responderam à pesquisa do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), na justiça estadual, tínhamos exatas 377 mulheres negras atuando em todo

o país. Nos tribunais superiores, tínhamos três mulheres negras, que se aposentaram, e, agora, pode ser que não tenhamos nenhuma”, enfatizou Maria Sylvia.
Diva emenda que não há informações recentes disponíveis sobre a presença das
mulheres negras e homens negros na magistratura. “No Tribunal de Justiça de São
Paulo temos um desembargador negro e três pardos. Juízes são 14 negros e 35
pardos. Isso se dá em todo sistema de Justiça. No Ministério Público não temos mulheres negras e apenas 3% dos membros são negros. Precisamos de um censo para
uma estimativa real de quantos somos”, acentuou. Essa falta de dados concretos
se repete na própria advocacia e a proposta de um censo para saber quem são os
advogados e advogadas paulistas é compromisso da gestão 2019/2021.
“As mulheres negras estão na base da pirâmide, são a minoria da minoria. No sistema de justiça o número de mulheres negras em todos os ramos é muito pequeno.
Não são vistas como pertencentes aos espaços de decisão”, expõe Maria Sylvia. “O
racismo estrutural, além de estruturar a sociedade nessa hierarquização de negros
inferiores e brancos superiores, atua na subjetividade tanto das pessoas brancas
quanto das pessoas negras. O racismo estrutural é produzido e reproduzido constantemente. Na escola, o primeiro espaço de socialização, os meninos e meninas
negras não se reconhecem: não têm professores negros, não aprendem a história
da África, dos escravizados, e quando veem é de forma enviesada”, pontuou. Essa
falta de representatividade possui efeitos tangíveis, exemplificados no episódio
da apresentadora Maria Júlia, ao receber no Jornal Hoje, da TV Globo, Maria Alice,
uma menina que se reconheceu nela em vídeo e se tornou viral na Internet.
“Quem está escrevendo a história é o colonizador. Recentemente os livros estão
mudando, mas sempre aprendemos que o escravo - não era o escravizado, são
coisas diferentes – era passivo, não lutava pela sua liberdade. Os negros resistiram
e muito, o exemplo mais emblemático é o quilombo dos Palmares, de Zumbi, mas
tem uma série de outras revoltas que não foram contadas e demonstram que os
negros brigaram pela emancipação”, afirmou Maria Sylvia.
Diva defende que é preciso refletir sobre racismo para além da tipificação penal (art. 140 do Código Penal que estipula como crime a injúria racial e a Lei
7.716/1989 que define os crimes resultantes do preconceito de raça ou cor). “Estamos aqui para mostrar que a história está para ser diferente. Será uma sociedade
mais justa e melhor para todos, não só para a população negra. O Brasil tem jeito.
Vai ter jeito no dia em que uma mulher negra for presidente, porque, se administramos e sustentamos essa sociedade nas costas, imagina quando estivermos no
poder! Então, na verdade, é uma questão de democracia verdadeira”, finalizou.
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Douglas Veloso

Reconhecimento à luta contra o racismo

O Prêmio Benedicto Galvão da OAB São Paulo alcança a sua oitava
edição, reconhecendo a atuação daqueles que se dedicam à luta
contra o racismo, cuja cerimônia ocorreu durante a programação da
Jornada da Equidade Racial, na sede institucional da entidade, em
28 de novembro. Em solenidade repleta de simbolismo e significado, a premiação de 2019 aconteceu durante celebração da posse
de Comissões capitaneadas por mulheres negras.
A primeira parte da solenidade conferiu láurea in memorian. O “Tributo aos Lutadores” foi concedido a Eduardo de Oliveira, Eunice de
Paula Cunha e Iracema de Almeida. A menção honrosa “De olho no
futuro” foi entregue a Jurema Pinto Werneck, Karen Luise Villanova
Batista de Souza, Lívia Maria Santana e Sant’anna Vaz e à major da
Polícia Militar, Denice Santiago Santos do Rosário.
Já o prêmio foi consagrado a Adilson dos Santos Júnior, digital
influencer; Adilson José Moreira, professor do Mackenzie; Elisiane
Santos, procuradora do Ministério Público do Trabalho; Lucineia
Rosa dos Santos, professora da PUC-SP; Simone André Diniz, protagonista de um caso paradigmático do racismo institucional; e Sônia
Guimarães, cientista.
Receberam homenagens Raquel Elita Alves Preto, diretora-tesoureira da Ordem paulista, juntamente com Maria Sylvia Aparecida de
Oliveira, presidente da Comissão de Igualdade Racial, Diva Gonçalves Zitto Miguel de Oliveira, presidente da Comissão da Verdade
sobre a Escravidão Negra no Brasil, e Amarílis Regina Costa, presidente da Comissão de Graduação, Pós-graduação e Pesquisa.
Logo após apresentar a honraria, Maria Sylvia enfatizou a importância da participação dos advogados negros e advogadas negras:
“Não basta que a OAB saiba da nossa existência. É preciso que eles,

ainda que com incômodo, nos vejam. Por isso é preciso que estejamos presentes em todos os espaços dessa instituição”, observou.
Raquel Preto, por sua vez, destacou o momento vivenciado pela Ordem paulista: suprapartidária e com preocupação com a advocacia
e a cidadania. “A advocacia negra, nessa festividade, está saudada
e homenageada, ainda que seja insuficiente, mas de esforço em
esforço, um dia chegaremos a essa suficiência, a essa existência
melhor, mais plural, mais respeitosa”, apontou.
A diretora-tesoureira prosseguiu ressaltando o dever da OAB em
atuar pela cidadania. “Não há país desenvolvido no mundo, não há
nação verdadeiramente rica, se usarmos os parâmetros de mensuração mais contemporâneos de riqueza das nações, em que a cidadania não seja fortemente respeitada e resguardada, diante dos
abusos de quaisquer governantes de plantão, que esquecem que
ocupação de cargos é meramente momentânea e a humanidade é
permanente e perene”, concluiu.
Da premiação
Nascido no interior do estado, Benedicto Galvão migrou para a capital, formando-se na escola complementar, anexa à Escola Normal
da Praça da República. Trabalhou como auxiliar de escritório e professor nos bairros da Bela Vista e Liberdade. Em 1907 diplomou-se
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, passando
a advogar no escritório de Alfredo e Ernesto Pujol. Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo na gestão
1940/1941, durante o afastamento do presidente à época, Noé
Azevedo, ele foi o primeiro presidente negro da OAB São Paulo.
Faleceu em 11 de julho de 1943. A memória deste advogado permanece e agora empresta seu nome à honraria concedida àqueles
que atuam no combate ao racismo.
Jornal da Advocacia I Edição Especial
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Equidade racial

Entrevista

Arquivo pessoal

Ísis Aparecida
Conceição

Especialista em direitos humanos e mestre em Direito do Estado pela
Universidade de São Paulo, Ísis Aparecida Conceição atua há anos no combate
à discriminação racial. Professora de Direito na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Campus dos Malês (Bahia), e na
Universidade de Connecticut, Estados Unidos, foi bolsista de pós-graduação
do Bureau of Educational and Cultural Affairs, do Ministério da Educação e
Cultura do governo americano, e bolsista no programa de mestrado em Direito
da Universidade de Los Angeles, Califórnia. Trabalhou na missão do Brasil em
Genebra, Suíça, e como assessora de ministro no Supremo Tribunal Federal.
– A experiência acadêmica na Universidade da Califórnia
é um destaque de sua trajetória profissional. Quais suas
considerações sobre a Teoria Crítica Racial?
Minha vivência pioneira, ao fazer o mestrado em Teoria Crítica Racial (TCR) na Universidade da Califórnia (UCLA), saiu
de um convite da professora Kimberlé Crenshaw quando
eu estava em Berlim (Alemanha), pesquisando TCR na
Universidade Humboldt. Kimberlé – uma das principais
estudiosas da Teoria Crítica Racial e fundadora do Centro
de Interseccionalidade e Estudos de Política Social da
Columbia Law School – falou de uma bolsa para mulheres
negras na UCLA e me fez o convite. Era o reconhecimento
de meu trabalho. Lembro que o que custeou minhas despesas foi um programa de bolsas da EducationUSA: uma
rede do Departamento de Estado dos EUA com mais de
400 centros internacionais de orientação para estudantes
em mais de 170 países. Naquela época, não tinha muitas
mulheres negras fazendo pós-graduação em Direito, em
universidades de ponta no Brasil, e atuando junto a movimentos sociais. Posteriormente, em 2018, tive a chance de
encontrar Kimberlé na Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia e falar de minha pesquisa: uma análise sobre a
gentrificação da interseccionalidade no Brasil. Pude dizer a
ela como a categoria foi recepcionada, dentro do princípio
da convergência de interesses do ativista dos direitos humanos Derrick Albert Bell Jr., professor titular de Direito na
Harvard Law School. Ela se declarou satisfeita e contente
pela continuidade de meu trabalho. Agora, estamos vendo
a inserção do “Pensamento feminista negro”, de Patricia
Hill Collins, professora de sociologia da Universidade de
Maryland (EUA). Acredito que Patricia, no momento, é a
pessoa que se comprometeu a resgatar a interseccionalidade do processo de gentrificação*.
– A Teoria Crítica Racial estrutura quais premissas do
pensar jurídico?
A Teoria Crítica Racial parte da premissa de que a categoria raça é jurídica e informa desigualdades raciais constatadas, busca combater o racismo institucional e estrutural
no Direito e no Sistema de Justiça. A escola lança um
* Conceito criado pela socióloga britânica Ruth Glass (1912-1990), a palavra tem
sido utilizada em estudos e debates sobre desigualdade e segregação urbana.
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olhar atento para essa natureza anormal do cotidiano racista. A política
antirracista é pensada de forma inclusiva e não subalterna, uma inclusão tokenista; ou seja, apenas para efeitos de representação. A escola
também se compromete com a promoção de vozes outras, que não as
tradicionais, por meio de narrativas, biografias, alegorias e outros recursos, para produção de conhecimento.
– Qual a relação da Teoria Crítica Racial com os direitos humanos?
Considera que o contexto político social do país tem elaborado novos
contornos a essa temática?
Fiz a minha pós-graduação latu sensu em direitos humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), em 2005. Recordo-me que dizia que eu não era uma ativista de direitos humanos, era uma
ativista de combate ao racismo. Desde aquele período, eu já percebia
que a área de direitos humanos no Brasil tem as suas limitações racistas.
A Teoria Crítica Racial me forneceu uma bagagem única, o que acabou
sendo a tese central da minha dissertação de mestrado, em 2009, sobre
“Direitos humanos acríticos e racismo estrutural no Brasil”. Da mesma
forma que nem toda política antirracista pretende a equidade racial
real, nem todos ativistas de direitos humanos vão promover a igualdade
racial e combater o racismo. Em relação à conjuntura atual do Brasil, recordo-me que, em 2007, alguns alunos da professora Kimberlé estavam
pesquisando o efeito backlash – o ataque aos direitos sociais conquistados –, atualmente um fenômeno real no Brasil.
– A Constituição Federal e a Lei nº 7.716/89 completaram 31 anos.
Em termos práticos, o Estado precisa avançar em relação a essas leis e
direitos?
É necessário estar ciente do contexto em que as conquistas legais foram
alcançadas, a Lei Caó (Lei nº 7.716/89, que definiu crimes de preconceito de raça ou cor), por exemplo, foi declarada em um contexto de
Estado pós-ditatorial, de forma a garantir a demanda daquele momento – reconhecimento, por parte do Estado, que o Brasil não era uma
democracia racial. Foi uma imensa conquista. Naquela ocasião, em que
o véu do mito da democracia racial era a regra do funcionamento das
instituições, a Lei Caó foi um avanço. Ocorre que o racismo evolui e se
sofistica conforme a sociedade e o movimento negro também evoluem.
Hoje sabemos que as negativas de direito aos negros não são comissivas (proibir, negar, obstar...), mas sim omissões de agentes estatais, a
exemplo do Caso Simone Diniz da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). Contemporaneamente, a gente precisa tanto combater o racismo, como também
exigir a promoção da igualdade racial.
– O que os desdobramentos do caso Ricoy (tortura de um jovem negro
nos fundos de um supermercado) representam para as relações raciais
no Brasil?
No que pude observar, o caso Ricoy (em setembro de 2019, um vídeo
circulando em redes sociais expôs um adolescente de 17 anos sendo
chicoteado por seguranças dentro do supermercado Ricoy, na Vila Joaniza, zona sul da capital paulista) serviu como paradigma para que observemos como o ativismo antirracista tem dialogado com as instituições.
A violência por parte de seguranças privados parece recomendada e
celebrada pelos gestores. Testemunhei, num shopping de Salvador (BA),
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uma ação truculenta da equipe de segurança. Em conversa com meus
alunos, todos acharam bastante “normal” o ocorrido: o maior índice de
morte de jovens negros é no Nordeste e parece que a repetição leva à
“normalização”, “naturalização” dessas violências por todos. O segurança atua com poderes delegados. Quem é responsável pelas ações da
equipe de segurança, passa as orientações de abordagem, dá aval para
condutas, determina o que é aceitável para resguardar seus interesses?
No caso Ricoy, o que achei frustrante é que temos a condenação das
duas pessoas, mas nada para o supermercado. Uma visão restrita das
dinâmicas do racismo que ignorou dimensão institucional e estrutural.
– Foi sob sua coordenação a edição nº 28 da revista do IBCCrim sobre
“Liberdades: Teoria Crítica Racial e Justiça Racial”. Como foi?
A revista “Liberdades”, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
(IBCCrim), trabalha direitos humanos de uma forma ampla. Como professora em tempo integral, aqui na Bahia, associada do IBCCrim desde
2001 e coordenadora adjunta do setor de monografias, bem como
coordenadora da área de ciências jurídicas da Associação Brasileira de
Pesquisadores Negros (ABPN), propus uma edição e liberei um edital.
Ficar estudando para a pós-graduação, trabalhando no Tribunal e no
grupo Kroton Educacional, deu-me uma percepção viciada: achei que
o debate sobre direito e raça estava popularizado no Brasil. Ao mapear
profissionais negros com formação vertical em Direito me choquei. Não
achei que éramos tão poucos. A Tendayi Achiume, professora de Direito
na Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, apoiou a editoração e compartilhamos análises, mas ela não pôde participar totalmente
por não ler em português, assim como a Kimberlé. O resultado final é
motivo de orgulho: há entrevista com referências como Hédio Silva Jr.
e Patrícia Sellers; o professor Kendall Thomas, da Faculdade de Direito
da Universidade de Columbia (EUA), publicou a tradução de um artigo
dele. Então, sigo sendo a path breaker, a que vem para abrir caminhos.
– Como docente de uma das universidades de destaque no país, como
considera o debate das relações raciais nas universidades, especialmente nos cursos de Direito?
Esse é meu dilema que permanece desde o Curso de Aperfeiçoamento Jurídico na EducAfro (movimento social de inclusão da população
afrodescendente e de baixa renda nas universidades). Eu já via a necessidade de pensar um curso de relações raciais no Direito e consegui
implementar, naquela época (em 2009), com os nossos bolsistas da
EducAfro. Atualmente as faculdades de Direito raramente abrem espaço para produção de saber e pensamento crítico. Não vou dizer que é
inexistente, porque a gente tem pessoas que precederam como Eunice
Aparecida de Jesus Prudente, professora da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, e Dora Bertúlio, procuradora da Universidade Federal do Paraná. No entanto, o debate sobre relações raciais nos
cursos de Direito do país ainda é bem tímido.

“Da mesma forma que nem toda política antirracista pretende
a equidade racial real, nem todos ativistas
de direitos humanos vão promover a igualdade racial e
combater o racismo”
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Debate

Opine sobre o tema em discussão

SIM

Arquivo pessoal

Faculdades conseguem ensinar

As relações étnico-raciais estão presentes no espaço
universitário jurídico. Questionar isso, como bem
apontou o relatório da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, é inócuo; estruturas discriminatórias são um fato social, criado por aqueles que demonstram desinteresse em participar da discussão.

“A inclusão
dessa
disciplina nas
grades tem
base na Lei
de Diretrizes
e Bases da
Educação
Nacional, que
garante direito
de acesso às
diferentes
fontes da
cultura
nacional a
todos os
brasileiros”

Ignorar as dimensões deste fato social só aprofunda
os problemas nacionais. Afirmar que esta não é efetiva
disciplina, desconsiderando o arcabouço acadêmico
existente no escopo da pesquisa e da pós-graduação,
seria questionar o formato do planeta, e dar azo à
desinformação para favorecer o retrocesso.
O Direito é uma marcha eterna para a frente, sempre
evoluindo. E, ao operador do Direito, é essencial
acompanhar o andor desta ciência social aplicada.
O que se questiona é se esta disciplina teria condições
de efetiva implementação no ambiente de graduação.
Observando aspectos eminentemente técnicos, a
resposta é um sonoro SIM.
A inclusão dessa disciplina nas grades tem base na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que
garante direito de acesso às diferentes fontes da
cultura nacional a todos os brasileiros; referida norma
deve ser observada pelas instituições de ensino para
abordar a disciplina aqui tratada, como bem estabelece a Resolução 01/2004 do Conselho Nacional de
Educação. O dever das instituições de fazer isso está
posto; existe.
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Raphaella Reis
de Oliveira
Advogada, vice-presidente da Comissão de Graduação,
Pós-Graduação e Pesquisa da OAB SP, membro da
Rede Feminista de Juristas e coordenadora regional do
Movimento da Advocacia Trabalhista Independente

O conteúdo acadêmico na esfera das relações étnico-raciais já é vasto; temos professores e doutores
internacionalmente reconhecidos nesta disciplina, com
bibliografia extensa, que exige mais dedicação do corpo discente, dado o caráter transnacional do tema.
Em contrapartida, o estudo produziria mais conhecimento e aumentaria exponencialmente o acervo universitário pela produção acadêmica, gerando um próspero
mercado editorial. As condições estruturais para a
inclusão da disciplina estão postas; existem.
Há que se questionar o interesse institucional em dar
este passo. O ensino jurídico, detendo todas as condições para a participação neste debate, está muito
atrasado; as relações étnico-raciais já são discutidas
em profundidade no ensino fundamental. Crianças e
adolescentes já constroem um pensamento crítico das
relações étnico-raciais, mas os operadores do Direito,
com todo o aparato disponível para fazê-lo, optam pelo
silêncio.
É uma constatação que expõe, dolorosamente, o desinteresse institucional por algo que é urgente e necessário no Direito brasileiro.
O dever de abordar as relações étnico-raciais na graduação em Direito já existe. A estrutura para o feito está
posta. As condições de adoção desta disciplina na grade curricular são largamente favoráveis. Se a conjuntura
dos dados e fatos aponta para um sonoro sim..., então,
por que ainda estamos no silêncio do não?
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NÃO
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relações étnico-raciais?

Na mitologia grega, Sísifo foi condenado a passar a eternidade rolando
uma pedra até o cume da montanha, apenas para vê-la rolar morro abaixo e
começar o trabalho novamente. O debate racial da atualidade é, para muitos
estudiosos do tema no mundo inteiro, um trabalho similar ao de Sísifo.
A graduação em Direito deve ser repensada como um todo, para alcançar
os fatos sociais contemporâneos. Em verdade, a formação jurídica não está
preparada para o debate democrático nem para absorção dos novos moldes
sociais. Temos em perspectiva que a pergunta central deste artigo é: a graduação em Direito tem condições de adotar disciplina específica sobre relações
étnico-raciais?
Em verdade, a reflexão dorsal que se põe é mais ampliada. Qual é o tipo de
preparação que a graduação em Direito realiza? Classe, raça, gênero, sexualidade, credo, estes são fatos sociais muito debatidos e pouco abordados na
Faculdade de Direito.
Crimes econômicos, bitcoins, lawfare e redes sociais são temas fervilhantes; fatos
que conclamam a necessidade de um olhar jurídico – e sobretudo, de uma nova
estrutura acadêmica – que, em geral, não é prestigiada nas bases de formação.
Mesmo em ampliada reflexão, a resposta que se desenha é bastante objetiva:
a graduação em Direito não está preparada para as relações sociais da contemporaneidade.
Mesmo após 30 anos da Constituição Federal e da Lei Caó, duas décadas
depois de aprovar o Estatuto da Igualdade Racial – que determina implantação do estudo das racialidades – e após ser condenado por uma entidade
transnacional a fazê-lo, o Brasil permanece se recusando a reconhecer as
desigualdades raciais que tem e a falar sobre elas em ambiente qualificado.
O Brasil não buscou pacificação social como pauta central de seu modelo
de sociedade, posicionamento que se reflete em todos os espectros. Neste
ponto, inicia uma longa queda desta pedra, ribanceira social abaixo. Como
pensar as relações raciais no âmbito jurídico, com seriedade?
Em outubro de 1988, com a Constituição Federal declarando criminosa a prática do racismo, o comportamento social rebuscou práticas discriminatórias,
tecendo um emaranhado de sutilezas destinado unicamente à manutenção
– quiçá expansão – das zonas de exclusão racial.

Amarilis Regina Costa
da Silva
Advogada, presidente da Comissão de
Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da
OAB SP e conselheira municipal da Mulher na
Prefeitura de São Paulo

Os avanços da legislação obtidos até o momento foram absorção das lutas
de movimentos sociais; deveriam ser reflexo do avanço das reflexões acadêmicas. O mito da democracia racial, a desarticulação da lei antirracismo
e as reiteradas ações de racismo institucional foram por vezes esvaziando o
debate acadêmico qualificado.
O Direito, enquanto instrumento de progresso, deverá sempre estar à frente
e livrar a razão jurídica dos arroubos do retrocesso. Quando se trata das
relações raciais, porém, este não é um exercício que o Direito se propõe a
fazer com a devida constância.
E, portanto, o debate sobre relações raciais no ambiente de graduação pode
ser mais perigoso, eis que se iniciará sem o arcabouço necessário para uma
reflexão profunda e um conjunto de propostas para mitigar a desigualdade
racial no país. Por óbvio, as universidades brasileiras devem, necessariamente, ter disciplinas voltadas ao debate das relações étnico-raciais. Mas não
deve ser uma ação implementada apenas em prestígio à formalidade.
A organização da disciplina de relações étnico-raciais deve ser uma oportunidade de repensar as grades curriculares de ensino jurídico como um todo.
O ensino do Direito deve exprimir um modelo de sociedade que caminhe
para o bem comum. E como exposto, na atualidade, este, infelizmente, não é
o modelo jurídico em sala de aula.
Portanto, o modelo de ensino do Direito, no país da democracia racial, não
está preparado para inserir a discussão das relações étnico-raciais de forma
aprofundada nos ambientes jurídicos universitários.
O ensino em Direito no Brasil não está estruturado de forma a abarcar o debate sobre relações raciais de maneira adequada. O país como um todo não
o faz. Entretanto, deve-se reordenar o projeto de sociedade que está posto,
construir uma experiência Democrática legítima e equânime para todos os
cidadãos brasileiros. Façamos Palmares de novo!

“As
universidades
brasileiras
devem,
necessariamente,
ter disciplinas
voltadas ao
debate das
relações
étnico-raciais.
Mas não deve
ser uma ação
implementada
apenas em
prestígio à
formalidade”

Diante de toda reflexão aqui exposta, resta indagar: a formação jurídica
acompanha a efervescência dos fatos sociais e prepara profissionais aptos?
Assim caminhamos, todos os dias, avançando com a pedra rumo ao cume da
montanha. Se não houver cautela, a veremos rolar. Como Sísifo, o Brasil se
repete ad eternum.
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Especialistas
evidenciam a necessária
reforma tributária

José Luís da Conceição

Tributação

Com efusiva participação da advocacia,
discussões sobre o sistema tributário
brasileiro ocorreram durante todo o dia na
sede institucional da OAB SP

O futuro da tributação brasileira esteve em evidência durante a primeira edição do
Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo, em 06 de novembro, que marca
a história da instituição em trazer ao centro do debate o Estado que mais contribui
com a carga tributária nacional, sendo responsável por 36,74% do que é arrecadado,
segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Esta constatação
esteve presente nas falas dos dirigentes de Ordem e especialistas que celebraram a
realização da iniciativa durante a abertura do Congresso.
Anfitriã do evento, a diretora-tesoureira da Secional, Raquel Elita de Alves Preto,
destacou que, finalmente, a Secional realizava evento desta envergadura, que
contou com mais de 800 inscrições e lista de espera com cerca de 500 pessoas, que
puderam acompanhar os debates via transmissão on-line pelo canal do YouTube da
OAB SP, considerando a lotação máxima dos auditórios disponíveis. A secretária-geral adjunta da entidade, Margarete de Cássia Lopes, ressaltou que este não só é o
primeiro, mas o maior fórum tributário do Estado e também do país.
Tathiane Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário e uma das organizadoras do evento, salientou a responsabilidade do trabalho. “Trata-se de momento
importante em que se debate reformas estruturais, e o compromisso é de uma
Comissão efetivamente atuante, que faça diferença no cenário”, disse. Já o presidente da Comissão de Contencioso Tributário, Luiz Roberto Peroba Barbosa, também
organizador, apontou a iniciativa como um marco. “É uma mudança de paradigma da
advocacia paulista que a nossa casa nos acolha. Sentíamos falta disso e esse espaço
será, definitivamente, preenchido”, assegurou.
A responsabilidade do Direito Tributário para a distribuição de justiça social e ao
combate às desigualdades que perpassam a sociedade brasileira ganhou destaque
na palestra inaugural, proferida pela diretora-tesoureira, Raquel Preto. O papel da
Ordem paulista recebeu atenção nas palavras da dirigente, por tratar de nova concepção, com especial participação das mulheres, que ocupam 51% das presidências
das Comissões da casa, bem como correspondem a 39% do Conselho Secional. “Demoramos 87 anos para chegarmos a estes números de representatividade. A OAB SP
fará a diferença nesse aspecto”, garantiu.
Sobre a contribuição das mulheres na arrecadação de impostos, Raquel Preto defende maior inserção feminina nos espaços de decisão. “Se pagamos a conta, temos
que ser ouvidas e ter fala”, discorreu. Além disso, abordou a necessária distribuição
de renda, investimento em educação e correção de graves injustiças históricas como
o racismo estrutural. “O que faremos com os nossos privilégios?”, questionou, para,
em seguida, reafirmar a missão do Direito Tributário em avançar sobre estas áreas.
Na parte da manhã foram realizadas quatro apresentações, após a abertura. Entraram na pauta “Inovações na cobrança do crédito tributário”, “Tributação da economia
digital”, “Controvérsias da tributação indireta” e “Responsabilidade tributária”.
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Em tramitação
A necessidade de o país realizar reforma tributária teve destaque no Congresso
de Direito Tributário da OAB São Paulo. Auditório lotado assistiu ao talk show que
uniu quatro especialistas na matéria, os quais discursaram sobre a temática contextualizando-a à realidade atual brasileira, cujos efeitos de uma dura crise econômica
convocam a mudanças estruturais urgentes. “O momento é de tentativa de ajustes
estruturais e o debate deve estar aberto a todos, com empenho em diálogo”, disse
Tathiane dos Santos Piscitelli, doutora em Direito pela USP, presidente da Comissão
Especial de Direito Tributário da Secional. Há hoje ao menos duas grandes propostas
em andamento por meio de Proposta de Emenda Constitucional, de números 45 e
110, tramitando, nessa ordem, na Câmara e no Senado federais. Ambas focam a unificação de tributos, majoritariamente sobre o consumo. “Tenho dúvidas se estamos
falando de efetiva reforma tributária ou apenas direcionada a um pedaço da base
econômica, visto que estão centradas em consumo”, disse Tathiane.
A PEC 45 sugere extinção dos tributos federais IPI, PIS e Cofins; do ICMS, estadual; e do
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 como Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS).
A conferência de encerramento do Congresso foi apresentada pelo advogado
tributarista Roque Antônio Carrazza, que tratou da Reforma Tributária Constitucional.
Professor titular da PUC-SP, Carrazza falou por quase uma hora criticando as duas
Propostas de Emenda Constitucional – PEC 45/2019 e PEC 110/2019 – que tramitam
na Câmara e no Senado, respectivamente.
Apresentando o que considera o eixo correto para endereçar os problemas do
sistema tributário brasileiro, avaliou: “O sistema tributário constitucional é bom. A
tributação no Brasil vai mal, não por conta da Constituição Federal, mas devido àqueles que produzem, aplicam e equalizam as normas: os Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário”. Ele defendeu que é necessária uma Reforma Tributária Legislativa
concentrada em leis ordinárias que tocam pontos diferentes daqueles debatidos
atualmente pelo Congresso Nacional e a opinião pública.
“Pretendem trocar cinco impostos (ICMS, PIS, Cofins, ISS e IPI) por apenas um, o
Imposto sobre Bens e Serviços, com alíquota de 25%. Prometem que a medida vai
simplificar o sistema e reduzir a carga tributária. Propaganda enganosa!”, cravou. O
professor explicou que essa proposta implica aumento de aproximadamente 300%
na carga tributária para prestadores de serviços e várias categorias de profissionais
autônomos sobre as quais, hoje, não incidem alguns dos quatro tributos listados:
“Haverá casos de elevação de até 300% na carga tributária”.
Confira íntegra dos painéis

SÃO PAULO
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Fernando Sabino disse que o otimista erra tanto quanto o pessimista, porém
não sofre por antecipação. A despeito da sacada espirituosa do escritor mineiro,
prefiro a máxima de outro mineiro, o presidente Juscelino Kubitscheck, para
quem o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errado.

Como tem advertido o presidente da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Caio Augusto Silva dos Santos, hoje uma liderança nacional,
esferas do Poder Público insistem em ignorar a Constituição e violar nossas
prerrogativas profissionais.
Tentou-se agora, mediante um pacote de reformas penais, romper o sigilo das
conversas entre advogados e clientes. Medidas inconstitucionais e antidemocráticas desse tipo acabam malogrando por conta do peso de instituições como a
OAB, cuja atuação outorga razão ao nosso otimismo.
Como poderíamos ser pessimistas quando estamos ombreados a dirigentes tão
comprometidos com as causas da advocacia, as quais coincidem com as causas
democráticas?
No âmbito exclusivo da advocacia paulista, a inédita união que se nota entre a
Secional paulista da Ordem, a Caixa de Assistência e as 240 Subseções é, sem
dúvida, um fator gerador de otimismo. Afirmo sem medo de errar que a gestão
é uma só, e que os resultados alcançados em 2019, tanto os financeiros quanto
os referentes a ações efetivas em prol da classe, são alvissareiros. Basta como
exemplo a manutenção do valor da anuidade em 2020 no patamar atual, sem
qualquer reajuste.
No campo da CAASP, os primeiros resultados da atual administração podem
ser checados no Portal da Transparência, ele próprio uma iniciativa concretizada
em 2019. O encerramento de despesas com áreas ociosas e a destinação de
recursos exclusivamente para otimização da prestação de serviços à advocacia
responderão cada vez mais por avanços significativos e, em pouco tempo, bem
visíveis aos usuários da Caixa de Assistência.
Reiterando o que já afirmamos, nosso esforço é para que a Caixa constitua não
apenas um polo de socorro aos necessitados, um ponto de apoio àqueles que
precisam de medicamentos e cuidados médicos. Muito além disso, estamos
construindo uma entidade motivadora, geradora de bem-estar e alegria, um foco
de convivência saudável em que o esporte e o lazer têm papel fundamental.

PRESIDENTE DA CAASP

A mesma percepção tenho quanto à advocacia. Não foram poucos os momentos da História em que sofremos tentativas de sufocamento, sempre advindas de
inimigos da liberdade. Nunca nos resignamos. Lutamos e restamos vencedores.

Luís Ricardo
Vasques Davanzo

Tempos difíceis não são novidade nestas terras, e ouso afirmar que temos sabido superá-los. De crise em crise, o Brasil tira lições e sai maior.
Ricardo Bastos/CAASP

Espaço CAASP

Palavra do presidente

Motivos para
ser otimista
“Como poderíamos ser pessimistas
quando estamos ombreados a
dirigentes tão comprometidos
com as causas da advocacia, as
quais coincidem com as causas
democráticas?”

Em decorrência dessa visão, nasceu e já se desenvolve uma ideia que certamente se perpetuará. A 1ª Olimpíada da Advocacia acontecerá em setembro, a reunir milhares de colegas de todo o Estado num evento consagrador do esporte
como fator de saúde e amizade.
Um evento de tal porte, com mais de uma dezena de modalidades esportivas,
possibilitado pela adesão maciça e o apoio das Subseções da OAB SP, não
constitui apenas o coroamento de uma ideia de gestão. Acima disso, consagra
princípios. Princípios que conduzem nossas vidas no sentido da harmonia, da
construção de pontes (nunca de muros), da união e, em suma, da felicidade.
Quem se guia por tais princípios jamais será um pessimista.
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Foi um dia para ficar na história do esporte
da advocacia. O Centro de Treinamento do
São Paulo Futebol, em Cotia, abrigou em 7 de
dezembro as finais das Copas Master e Supermaster de Futebol OAB-CAASP, e também a
decisão da Taça “Sidnei Freitas Ramos”, além
de uma partida amistosa entre a Seleção de
Futebol Feminino da CAASP e o time feminino
da Subseção de Guarulhos da OAB SP. Ao
término da jornada, diante de muitos torcedores, sagraram-se campeãs as equipes de
Guarubatão (Guarujá, Cubatão e Praia Grande), no Master; Centro, no Supermaster; e São
Bernardo/São Caetano, na Taça “Sidnei”.
Na decisão da XXIV Copa Master, Guarubatão
bateu São Bernardo do Campo por 3 a 1, com
três gols de Marcos Ribeiro da Silva. Mauri
Romano descontou para o time do ABCDMR. O artilheiro foi Pedro Cunha Chocair, do
Jabudema. O time da Baixada Santista teve
a defesa menos vazada. Em terceiro lugar na
competição ficou a equipe do Tatuapé.
Na Supermaster, Guarulhos e Centro fecharam o tempo regulamentar empatados por
2 a 2, com gols de Antônio Carlos Frugis e
Sinibaldo Cheis (Centro), e Edilson Freire da
Silva e Adilson Robes. Nos pênaltis, o Centro

levou a melhor e faturou o título, garantindo
ainda a condição de defesa menos vazada e a
artilharia do torneio, essa com o jogador Fábio
Luís de Brito. Em terceiro lugar na competição
ficou o time de São Bernardo do Campo.
Por sua vez, a Taça “Sidnei Freitas Ramos”,
competição com menos times e de menor
duração em relação às outras duas copas da
advocacia, foi para o São Bernardo/São Caetano que bateu o Santos na final, por 4 a 2.
“Ficamos muito contentes quando conseguimos, por meio do esporte, constituir essa
família e agregar pessoas. Hoje, tivemos uma
festa digna da advocacia”, avaliou o diretor da
CAASP Roberto Araújo, responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade.
“O futebol da advocacia paulista é o maior
evento esportivo corporativo da América do
Sul. Uma jornada desse porte merece uma
festa grandiosa: premiamos não apenas os
campeões, mas também a melhor arbitragem
(a árbitra Regildênia de Holanda Moura) e
as mulheres praticantes do futebol”, salientou Elias de Paiva, presidente da Comissão
Organizadora dos Campeonatos de Futebol
da CAASP.

José Luís da Conceição

Guarubatão
faturou a XXIV
Copa Master,
após vencer o
São Bernardo
José Luís da Conceição

Guarubatão, Centro e
São Bernardo/São Caetano
sagram-se campeões

Na Supermaster,
o time do Centro
levou a melhor
sobre Guarulhos

José Luís da Conceição

Futebol

São Bernardo/
São Caetano
bateu o Santos
na final da Taça
“Sidnei Freitas
Ramos”

Tênis

Divulgação

Campinas premia campeões e líderes do ranking de tenistas
As quadras rápidas do Tella Tennis, em Campinas, receberam nos dias 7 e 8 de dezembro a última etapa
do Circuito de Tênis OAB-CAASP 2019. A competição movimentou advogados, advogadas e familiares
de diversas regiões do Estado de São Paulo. Ao
término das finais da 73ª edição do torneio de tênis
da advocacia, foram conhecidos também os líderes
do Ranking dos Tenistas da Advocacia 2019.
O campeão da categoria “Até 39 anos” foi Moyses
Soleman, de São José do Rio Preto. Ele também
passou a ocupar a primeira posição no ranking da
categoria. Campeão da etapa e também número um
do ranking “40 a 49 anos”, Marcos Martins, de São
Paulo. Na categoria “50 a 59 anos”, Luís Franzé, de Pirajuí, levou a melhor. Antônio Oliveira foi o campeão
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da classe “Acima de 60 anos”. A campeã feminina
Estela Jalikji, de São José do Rio Preto.
Uma das novas faces femininas no tênis é a de Simone Morais, de Santo André. Ela foi campeã ao lado
de Antônio Oliveira da disputa de Duplas, categoria
B. Já na categoria A de Duplas, os campeões foram
João Mingorance, de Campinas, e Carlos Oliveira,
de São Paulo.
Responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer
da CAASP, o diretor Roberto de Souza Araújo, ao
lado da diretora Raquel Tamassia, fizeram a entrega
dos troféus ao lado do presidente da Subseção de
Piracicaba, Jefferson Goularte, e dos atletas decanos
do torneio, Paulo Marques e Antônio Carlos Pimentel.

Modalidades

SÃO PAULO
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Vem aí a 1ª Olimpíada da Advocacia
Douglas Veloso

Advogados, advogadas, estagiários e estagiárias de Direito podem se preparar: a
CAASP realizará de 4 a 7 de setembro deste ano a 1ª Olimpíada da Advocacia. O
megaevento foi anunciado em novembro último, durante o 39º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB SP, em Atibaia. O projeto encontra-se em pleno desenvolvimento.
“A ideia nasceu da própria advocacia, cuja veia desportiva mostra mais força a cada
dia. Estamos num grande momento. A ideia foi lançada em Atibaia e, de pronto,
foi muito bem recepcionada”, afirmou o diretor responsável pelo Departamento de
Esportes e Lazer da Caixa de Assistência, Roberto Araújo.
A cidade que abrigará a olimpíada será escolhida entre aquelas em que se situam as
Subseções que pleiteiem sediar o evento. Todas foram contatadas e várias já manifestaram interesse.
A escolha da Subseção anfitriã responderá a uma série de critérios, entre os quais a
concentração de advogados esportistas na região e a disponibilidade de clubes com
estrutura adequada, contando com pelo menos três quadras de tênis, uma quadra
poliesportiva, um campo de futebol, uma piscina semiolímpica, espaço para judô e
salão de jogos, a serem visitados pelos organizadores.

Roberto Araújo ressalta
que a ideia nasceu da
própria advocacia

O projeto em curso contempla, por ora, as seguintes modalidades: futebol, tênis,
natação, basquete de 3, vôlei, futebol de salão, xadrez, handebol, judô e corrida.
“Queremos que a Olimpíada da Advocacia seja uma semente institucional da CAASP
e da OAB SP que se perpetue. Esta primeira edição será um embrião do bem, da
interação e do congraçamento”, assinala Araújo.

Novidade

Foi aprovado pela diretoria da CAASP o
relatório revisional do conjunto de ativos
imobilizados da entidade, os quais compõem
seu patrimônio e estão dispostos em todas as
suas unidades. São móveis, utensílios, máquinas, equipamentos e sistemas de informática. De acordo com a diretora Thais Helena
Cabral Kourrouski, responsável pelas sedes
regionais e Espaços CAASP, “a construção de
uma base de dados sobre bens patrimoniais
organizada e atualizada auxilia a diretoria a
tomar decisões gerenciais corretas, e faz com
que eventuais prejuízos financeiros sejam
evitados por conta da falta de controle”.

de Assistência, que efetuava mensalmente
a contabilização das depreciações de cada
item, não havia a certeza se esses registros
representavam de fato a posição física dos
bens alocados nas unidades e departamentos para o qual foram enviados quando da
aquisição, o que sugeria a necessidade de
atualização.

Muito além de simples atualização formal, os
dados apurados constituem fonte confiável
para tomada de decisões administrativas,
fornecendo suporte para todas as áreas
da instituição. O último estudo desse tipo
no âmbito da Caixa havia sido feito no ano
2000. Apesar de haver um controle de movimentação desses bens por parte da Caixa

A revisão periódica do conjunto de ativos
imobilizados atende as determinações da
Lei nº 11.638/07 e das normas e instruções
técnicas do Conselho Federal de Contabilidade, CPC 27 e NBC-TSP-7, sobre o
tratamento contábil para esses itens, assim
como corrobora para um adequado controle
do patrimônio da entidade.

Douglas Veloso

Levantamento ajuda aperfeiçoar controle patrimonial

Segundo Kourrouski, a partir de agora um
cronograma periódico de reavaliação e
conferência física de ativo imobilizado da entidade será estabelecido, visando a preservar a qualidade das informações.

Thais Kourrouski afirma que o objetivo é
preservar a qualidade das informações
da entidade
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Campanhas

Ações de saúde ultrapassam marca de 55 mil participantes
Douglas Veloso

Antes de serem apurados os números finais da
segunda etapa da Campanha de Saúde Bucal, as
ações de saúde preventiva desenvolvidas pela
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
em 2019 já somavam 55.501 participações. Nas
campanhas realizadas no primeiro semestre, os
resultados foram os seguintes: Vacinação contra
Gripe – 36.034 pessoas imunizadas; Boa Visão –
4.429 participantes; Saúde Bucal, primeira etapa
– 8.500 adesões.
No segundo semestre, a Campanha Pró-Vida,
de 16 de setembro a 14 de novembro, atendeu
a 2.606 pessoas, entre advogados, advogadas,
estagiários e estagiárias de Direito. Um total de
18.932 procedimentos foi efetuado no ano, entre
consultas e exames.

Aline Fávero destaca que
objetivo da gestão é ampliar o
alcance das ações de saúde

Por sua vez, a Campanha de Saúde da Advogada,
realizada de 1º de outubro a 29 de novembro, foi
responsável por 11.664 procedimentos em 3.098
mulheres, entre as quais advogadas, estagiárias, esposas de advogados e filhas com mais de 18 anos.
No caso da Campanha de Rastreamento do Câncer de Próstata, que a entidade promoveu de 04
de novembro a 04 de dezembro, as participações

– advogados, estagiários de Direito e dependentes com idade a partir de 45 anos – totalizaram
804. Foram efetuados 1.301 procedimentos, entre
consultas e exames.
“Os resultados, certamente, são positivos, mas
não nos acomodam. O empenho da atual gestão
é para ampliar muito mais o alcance das ações
de saúde, e para tanto incrementaremos nossas
ações informativas sobre a importância de se
adotarem condutas preventivas”, afirma a vice-presidente da CAASP, Aline Fávero, responsável
pela área.
De acordo com a dirigente, em todas as campanhas, as consultas para cada grupo elegível
passaram a ter 100% de subsídio da CAASP. E nos
demais procedimentos, como exames laboratoriais e de imagem, o percentual assumido pela
Caixa foi significativo.
A esses números somam-se milhares de atendimentos das ações popularmente chamadas de
“fura-dedo”, que a CAASP promove em eventos
da advocacia, quando são feitos testes de colesterol, glicemia, hepatite C, pressão arterial e massa
corporal – todos gratuitamente.

Pesquisa

Os serviços prestados nas 36 sedes regionais da CAASP distribuídas pelo Estado de São
Paulo registraram índice de aprovação de 96,54%, conforme demonstrou a última pesquisa de opinião realizada entre os usuários dessas unidades, de 01 de outubro a 26 de
novembro de 2019. A aplicação dos recursos da Caixa de Assistência, de outra parte, foi
aprovada por 90,96% do público. Em ambos os casos, superou-se o índice de satisfação
da pesquisa anterior. A sondagem utilizou a seguinte metodologia: a partir de um leque
com cinco opções (Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo), ficou definido como grau de
aprovação apenas as respostas Ótimo e Bom.

Douglas Veloso

Regionais da CAASP alcançam 96,54% de aprovação

O mesmo critério foi usado para averiguar a satisfação dos usuários quanto à aplicação
dos recursos financeiros da Caixa de Assistência. A pesquisa periódica de opinião é um
dos indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade da CAASP, consoante as diretrizes
da certificação ISO 9001 que a Caixa detém.
De acordo com a diretora Raquel Tamassia, responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade, “o resultado mostra que a Caixa atende muito bem ao seu público, mas não nos
acomoda: a preocupação desta gestão é com o aperfeiçoamento dos serviços já prestados e a ampliação dos benefícios oferecidos à advocacia, sem descuidar do compromisso com a austeridade financeira”. “Os números apurados nos auxiliam no planejamento
de gestão dos recursos”, salienta a diretora.
Foram coletadas opiniões de 9.051 usuários das 36 sedes regionais. O resultado ficou bem
acima da meta de aprovação estipulada pelo Sistema de Gestão da Qualidade CAASP, que
é de 85%. Os índices de satisfação apurados por área de atendimento foram os seguintes:
Odontologia – 97,9%; Livraria – 96%; Farmácia – 96,1%, Rede Médica Referenciada – 96,6%.

22 Jornal da Advocacia I Edição Especial

Raquel Tamassia enfatiza que os números
apurados auxiliam no planejamento de
gestão dos recursos

Conferências

SÃO PAULO

Finanças e saúde
marcam encontro
em Mogi das Cruzes
Douglas Veloso

José Luís da Conceição

Descalvado reúne cinco Subseções
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Antônio Ricardo
fala em revolução
financeira

Em seu discurso, Davanzo destaca austeridade financeira
praticada pela CAASP

A cidade de Descalvado recebeu, no dia 29 de
novembro, advogados, advogadas, estagiários e
estagiárias de Direito de toda a região para a 6ª Conferência Regional da Advocacia. Os participantes,
advindos das Subseções de Américo Brasiliense, Araraquara, Descalvado, Ribeirão Bonito e São Carlos,
tiveram oportunidade de se inteirar sobre questões
de interesse da classe com os dirigentes da OAB São
Paulo e da Caixa de Assistência dos Advogados de
São Paulo, além de assistir a seminários feitos por
presidentes e membros de comissões temáticas da
Secional.

Assistência, Luís Ricardo Vasques Davanzo, falou sobre o alinhamento das gestões da Caixa e da Ordem,
por meio de reuniões conjuntas que visam a elencar
uma pauta única com as prioridades e demandas da
advocacia em todo Estado de São Paulo.

Como é tradicional, a Caixa de Assistência esteve
presente com uma amostra dos seus serviços de saúde. O público teve a chance de se submeter, gratuitamente, a exames rápidos para medição dos níveis de
colesterol e glicemia, teste de hepatite C e medição
de pressão arterial. Também pôde realizar sessão de
massagem antiestresse e exame de bioimpedância,
este para verificação do índice de massa corporal.

No mesmo campo, anunciou que, em breve, a CAASP apresentará uma nova opção de plano de saúde
por adesão para a advocacia, em condições muito
melhores que as de hoje.

Em seu pronunciamento, o presidente da Caixa de

Davanzo destacou a austeridade financeira ora
praticada pela Caixa de Assistência. Ele mencionou
a economia anual de R$ 2,6 milhões para a Caixa e
de R$ 1 milhão para a Secional paulista da Ordem
originada pela unificação dos planos de saúde dos
funcionários de ambas as entidades.

O presidente da Caixa ressaltou ainda que a austeridade visa à otimização de recursos para financiar
a atividade-fim da Caixa de Assistência: socorrer
advogados carentes, em particular aqueles impossibilitados de trabalhar devido a problemas de saúde.

Centenas de advogados, advogadas, estagiários e
estagiárias de Direito compareceram à 7ª Conferência Regional da Advocacia, realizada pela OAB São
Paulo e pela CAASP em Mogi das Cruzes no dia 6 de
dezembro. Aos participantes, profissionais inscritos nas
Subseções de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e
Suzano, a Caixa de Assistência ofereceu a oportunidade de realizar gratuitamente testes rápidos de colesterol, glicemia, pressão arterial e hepatite C, além da
tradicional sessão de massagem expressa antiestresse
e a venda de livros – jurídicos ou da literatura em geral
– a preços bem menores que os praticados no varejo
livreiro. Em nome da CAASP discursou o secretário-geral, Antônio Ricardo Miranda Júnior, tendo ao seu
lado os diretores Rodrigo Canelas (tesoureiro), Paula
Fernandes (secretária-geral adjunta), Andréa Regina
Gomes e Thaís Kourrouski.
“Temos efetuado uma revolução administrativa e
financeira”, afirmou Antônio Ricardo, ao relacionar as
medidas de gestão aplicadas pela Caixa de Assistência, a qual, entre outros pontos, já significou expressiva
redução do comprometimento da receita com a folha
de pagamento.
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