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Defesa profissional
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Douglas Veloso

“Nasceu um
defensor da
advocacia”,
diz advogado
agredido

SÃO PAULO

Por aclamação, o Conselho Secional
da OAB São Paulo aprovou desagravo ao
criminalista Reginaldo Carvalho

Por aclamação, o Conselho Secional da OAB São Paulo aprovou desagravo
público (19/08) em favor do advogado criminalista Reginaldo Fernandes Carvalho, agredido por policias militares durante o exercício profissional, quando
acompanhava diligência policial na casa de seu cliente, em 31 de maio último.
O pedido de providências foi iniciado pela Subseção de Franca e encaminhado para a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB SP. Na apresentação
dos fatos, o relator, conselheiro por Franca, Ivan da Cunha Sousa, acentuou
que a representação foi instruída por várias provas, dentre as quais Boletim
de Ocorrência, fotos, vídeos e declarações prestadas por testemunhas.
Em relato emocionante, o advogado ofendido assinalou momentos de sofrimento e consequências causadas a ele e à sua família. Pai de quatro filhos,
sendo dois advogados e dois menores de idade, o criminalista afirmou não
ter palavras para justificar o ocorrido. Ficou abalado e até sem condições de
trabalhar. “Quero deixar claro que não derrotaram um ser humano, não derrotaram um advogado. A partir desse dia, nasceu mais um defensor dos direitos
humanos e da advocacia”, pontuou, para acrescentar que estará sempre à
disposição para defender outros operadores do Direito que sejam ofendidos.
Comandando a sessão, o presidente Caio Augusto Silva dos Santos elencou
as medidas a serem tomadas, sob o guarda-chuva da Comissão de Direitos
e Prerrogativas. Entre elas buscar o auxílio de outras Comissões; encaminhar
pedido de abertura de inquérito no conselho de disciplina da PM; informar do ocorrido ao procurador-geral da Justiça, à Ouvidoria da Polícia e
ao governo do Estado; bem como propor ações civis e penais que o caso
recomendar. “Não há constrangimento da nossa Secional para adoção das

medidas mais duras que possam ser propostas por esse Conselho Secional.
Vamos seguir firmes nessa caminhada, no sentido de esclarecer que aqueles
que merecem os nossos aplausos são os que se mantêm firmes e resistentes
no cumprimento de suas missões”, ponderou. Direcionando-se ao ofendido,
enfatizou que a advocacia estará sempre unida na proteção das prerrogativas: “Sua coragem, Dr. Reginaldo, permite não apenas reconhecer nosso
trabalho, bem como nossas ações em defesa da cidadania”.

Inversão dos fatos
Das provas colhidas e apresentadas por Sousa, ficou constada a superioridade numérica dos policias: seis, além de todo aparato que a corporação
dispõe. De acordo com seu relato, os próprios agressores confessaram, na
elaboração de BO, as ofensivas: “(...) visando efetuar a prisão, paralisar a
resistência e salvaguardar a integridade das pessoas, foi necessária atuação
‘moderada’, com golpes e técnicas de imobilização, sendo algemado e apresentado na delegacia”. “Esses policiais tentaram, ainda, imputar ao advogado
a culpa pelos sofrimentos sofridos, afirmando que, durante o trajeto, ele se
debatia no compartimento que foi preso”, asseverou a Comissão de Direitos
e Prerrogativas.
No relatório do pedido de desagravo consta que, enquanto o advogado estava no hospital por conta das lesões sofridas e por seu estado emocional, os
policiais voltaram ao local da diligência. Sem a presença dele e de qualquer
outro advogado, lavraram o flagrante contra seus clientes. “Em virtude dos
atos cometidos contra o advogado, ele não pôde exercer sua profissão, o que
configura violação expressa às prerrogativas e à advocacia”, concluiu o relator.

Litoral Norte terá Coordenadoria Regional de Prerrogativas
A advocacia do Litoral Norte paulista terá um
merecido reforço na proteção das prerrogativas profissionais: o Conselho Secional aprovou
(19/08), por unanimidade, a criação da Coordenadoria Regional de Prerrogativas do Litoral
Norte. O secretário-geral, Aislan de Queiroga
Trigo, fez o encaminhamento da pauta durante
a sessão do Conselho, citando a jurisdição e

listando os nomes dos integrantes. Essa Coordenadoria abrangerá as Subseções de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.
“Havia a necessidade de destacar um grupo
para essa atuação regionalizada, dadas as
distâncias e longos tempos de deslocamento”,
explicou o presidente da Comissão de Direitos

e Prerrogativas e conselheiro Secional, Leandro Sarcedo. A estrutura para a defesa das
prerrogativas profissionais da OAB SP passa
a ter 17 Coordenadorias Regionais. Anteriormente, o atendimento de prerrogativas para
as quatro Subseções era realizado pela 2ª
Regional, que atende todas as Subseções do
Vale do Paraíba.
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Em pauta

Comissões
contestam
cobrança de ISS
das sociedades
de advogados

As Comissões de Arbitragem e de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
de São Paulo, emitiram nota técnica conjunta
posicionando-se contra a descaracterização
das sociedades de advogados como sociedade
uniprofissional nos casos de atuação de seus
integrantes como árbitros.
De acordo com os presidentes das Comissões,
respectivamente, Ruy Janoni Dourado e Tathiane
dos Santos Piscitelli, o objetivo da nota é sensibilizar as autoridades municipais quanto ao equívoco dessa postura, cujos impactos tributários
são evidentes. “O árbitro não é uma profissão”,
destaca o texto. “Trata-se, como muitas outras,
de uma das funções possíveis de serem executadas no exercício da advocacia”, acrescenta.

Ruy Dourado enfatiza que, nesse contexto, o município enquadra os escritórios como sendo uma
sociedade com outros fins e cobra o Imposto
Sobre Serviços (ISS). “Dessa forma, lança a cobrança de ISS e o escritório tem prazo de 15 dias
para se defender administrativamente ou entrar
com ações judiciais”, afirma. Segundo Tathiane
Piscitelli, “a postura do fisco municipal distorce a
interpretação das regras do ISS e, por essa razão,
deve ser afastada”.
A intenção das Comissões, que encampam essa
discussão, é unificar as ações para beneficiar
toda a advocacia.
Confira íntegra da nota no site da
OAB SP (www.oabsp.org.br)

Advocacia ressalta importância da Assistência Judiciária
Miriam Bizzarro/Divulgação

Com a presença de lideranças da advocacia paulista e nacional, a Subseção de Campinas sediou
(02/08) o 1º Workshop Regional da Comissão
de Assistência Judiciária da OAB SP, em uma
iniciativa da diretoria da Secional em parceria com
a de Campinas. O presidente da OAB SP, Caio
Augusto Silva dos Santos, ressaltou a importância
desse atendimento em prol dos mais carentes.
“Todos nós estamos a servir a maior autoridade de
todas no Estado Democrático de Direito, que é o
cidadão, e, notadamente, o cidadão carente, que
encontra nos abnegados e valorosos advogados
vinculados ao Convênio da Assistência Judiciária
o bastião da defesa dos seus direitos. Não há
nenhuma outra instituição, senão a Ordem dos
Advogados do Brasil em São Paulo que, há quase
30 anos, está efetivamente a dar voz ao cidadão
carente em todo o Estado”, pontuou. A mesma

visão foi compartilhada pelo presidente da Subseção, Daniel Blikstein.
O trabalho realizado pela OAB na recepção e na
triagem da população carente foi apontado pelo
presidente nacional da Comissão de Direitos e Prerrogativas e conselheiro Federal por São Paulo, Alexandre Ogusuku. “Este setor de triagem no Estado
de São Paulo, sem nenhuma contrapartida, é muito
importante para esse trabalho. Em todas as cidades,
temos um ponto de acolhimento e fazemos uma
análise da situação jurídica e financeira. Se aprovado, encaminhamos o atendimento aos advogados”,
assinalou. Para o conselheiro Secional Luiz Eugênio
Marques de Souza, presidente da Comissão de
Assistência Judiciária da OAB SP, é pertinente fazer
um evento regional, no contexto estadual, devido à
grande importância para a advocacia.

Direitos Humanos
A realidade das pessoas em situação de rua
pautou, em 03 de agosto, evento organizado
pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem
paulista e reuniu representantes de cidadãos
que vivem nessas condições, da advocacia e
políticos, bem como convidado internacional. Os
participantes apresentaram cenário e trocaram
informações a respeito de avanços necessários
em políticas públicas. Ao fim do dia, foram coletadas sugestões que serão levadas à diretoria da
instituição, informou Rildo Marques, coordenador
do núcleo de Organização de Movimentos Sociais
e População de Rua da Comissão. De manhã, o
recenseamento foi tema em foco. De acordo com
Silvia Schor, pesquisadora da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe), países do hemisfério Norte e da América Latina, além de África e
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sudeste asiático, têm enfrentado desafios devido
ao crescimento significativo da população de rua.
O quadro levou EUA e Reino Unido a centralizarem, em um órgão, a operacionalização do
trabalho de censo dessa parcela da população. No
Brasil, diz Silvia, levantamento foi realizado há mais
de uma década e relatórios recentes foram feitos
de modo pontual, por municípios. Em São Paulo,
por exemplo, o último dado é referente a 2015 e
aponta que, em 15 anos, a população de rua da
capital paulista subiu 2,6% em comparação ao
crescimento de 0,70% do total no mesmo período.
A íntegra da matéria está na página
da OAB SP (www.oabsp.org.br)

Douglas Veloso

Preocupação com pessoas em situação de rua

Ação mundial

SÃO PAULO
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OAB SP está na luta pela preservação do meio ambiente
O dia em que a demanda da humanidade por recursos naturais e serviços em um dado ano excede
o que a Terra pode regenerar naquele mesmo ano
é conhecido como “Earth Overshoot Day”. Esse
déficit considera todos os estoques de recursos
e acúmulo de resíduos, principalmente o dióxido
de carbono na atmosfera, e é calculado a partir do
número de dias do ano em que a capacidade do
planeta é suficiente para atender a demanda humana. É a partir destes dados, que a Global Footprint
Network, associação de pesquisa internacional
– responsável pelo cálculo – iniciou a campanha
#MoveTheDate, que nasceu da urgência de se
alterar esta realidade. Em 2019, a projeção da data
foi para o dia 29 de julho. Diante da necessidade
de uma mudança que envolva toda a sociedade,
a Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil esteve engajada em reverberar a iniciativa. O
apoio institucional da Ordem paulista foi reiterado
pelos dirigentes, que convocaram toda a advocacia
a aderir ao movimento global.

A campanha
#MoveTheDate
nasceu da urgência
de se alterar o
déficit de recursos
naturais causado
pela humanidade

Contribuindo com a campanha, o presidente da
OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos; e o vice-presidente, Ricardo Toledo Santos Filho, gravaram
vídeos em que convidam a advocacia e a sociedade a compartilharem suas ideias. “Preocupada com
a proteção do meio ambiente, a OAB SP, por intermédio da Comissão de Meio Ambiente, está enga-

jada no movimento que precisa da participação de
todos”, convocou o líder da advocacia paulista.
Por sua vez, Ricardo Toledo aponta que o movimento busca não apenas a conscientização, mas o
estímulo a práticas de ações concretas e diárias: “A
preocupação, que todos temos que ter, passa pela
necessidade de transformação, e não há transformação sem a participação de todos nós”.
A presidente da Comissão de Meio Ambiente da
OAB SP, Glaucia Savin, que encabeçou a ação na
Secional paulista, compartilhou a sua contribuição
para a mudança da data, que é o uso de mobilidade limpa, sem combustíveis fósseis e salientou a
importância da participação: “Na prática, é como
se passássemos o restante do ano no cheque
especial”, avaliou. Atitudes simples podem fazer a
diferença, como ressaltou a presidente da Comissão da Diversidade Sexual, Marina Ganzarolli: “A
minha contribuição é separar e reciclar todo o lixo
que produzo”.
Conscientizar e agir para mudar esta realidade são
os objetivos da campanha #MoveTheDate, onde
pessoas de todo o mundo compartilham suas
ideias para transformar o atual modo de consumo
cujo impacto direto ameaça o futuro das novas
gerações e do Planeta Terra.

Cidadania

Garantir direitos da mulher negra pauta evento na Ordem paulista
A garantia de direitos e a conquista de espaços da
mulher negra na sociedade brasileira deu tom a um
dia de reflexões promovido na sede institucional
da OAB SP, em 31 de julho, em evento alusivo ao
Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana
e Caribenha – celebrado em 25 de julho. Com a
participação de estudiosas do Direito e de outras
especialidades, como da Saúde, o encontro envolveu as Comissões da Mulher Advogada, Igualdade
Racial e Diversidade Sexual.
Na abertura do encontro, a diretora-tesoureira da
OAB SP, Raquel Preto, destacou tratar-se de um
dia histórico para a instituição. “Estas escolhas de
abordagem, de estruturação e de empoderamento de Comissões tão relevantes como as representadas nesta mesa hoje, apontam uma diretriz
político-institucional muito importante: a escolha
é suprapartidária, humanitária, de uma diretoria
compromissada com a essência da Ordem”, disse.
O papel da entidade – autossustentada e, portanto, independente –, é representar a cidadania em

cada rincão do país. “Nossa instituição se levanta
em defesa do Estado verdadeiramente Democrático de Direito, que pressupõe inclusão de fato – e
difere de Estado formalmente Democrático de
Direito e da diversidade apenas representada”,
continuou.
Em seguida, a reflexão inicial foi apresentada aos
participantes pela presidente da Comissão da Mulher Advogada, Claudia Luna. A advogada convidou
os presentes a refletir sobre a ausência e a negação
histórica de direitos para a mulher negra a partir de
análise que considera a época da colonização aos
dias atuais. Para ela, a origem do racismo estrutural
e da invisibilidade de 55,6 milhões de negras brasileiras decorre da construção de sistema jurídico
cujo marco é a Constituição Imperial de 1824. “A
Constituição do Império excluiu a população negra
de todo e qualquer direito, em cujo texto se pode
observar o seguinte teor: negros e leprosos estão
excluídos de direitos e garantias fundamentais,
como moradia, saúde e educação”, disse.

Em sua análise, a despeito da Constituição republicana de 1988, é como se a essência da Carta
imperial fosse “hermeticamente preservada até os
dias de hoje”. Segundo Claudia, para que o panorama da negação de direitos possa ser devidamente
compreendido, é necessário que o Direito dialogue
com História, Ciência Estatística, Antropologia e
Sociologia.
Ainda na parte da manhã, a historiadora Maria
Ileana Iglesias e Neon Cunha, publicitária e ativista
transfeminista independente, abordaram, nessa
ordem, a realidade do ponto de vista das mulheres
negras refugiadas e LBTs. Já ao longo do dia de
reflexões, a presidente da Comissão de Igualdade
Racial, Maria Sylvia de Oliveira, discorreu sobre os
efeitos do Projeto de Lei Anticrime apresentado
pelo Ministério da Justiça. Ao final do evento, as
dirigentes das Comissões da OAB SP e a conselheira Secional, Anna Lyvia Custódio Ribeiro, reforçaram
convites para que representantes da advocacia
negra se aproximem da instituição.
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OAB SP firma
contrato para
construção
de Casas da
Advocacia e
da Cidadania

Douglas Veloso

Estrutura da Advocacia

Serão beneficiadas as cidades de
Diadema, Altinópolis, Carapicuíba,
Guaíra, Ibiúna, Ourinhos, Pompeia,
Santa Bárbara D’Oeste e Sorocaba

O compromisso da gestão 2019/2021 com o fortalecimento das Subseções tem se concretizado por meio de uma série de iniciativas, entre
elas a construção de sedes próprias. A diretoria da Seção São Paulo da
Ordem dos Advogados do Brasil, presidida por Caio Augusto Silva dos
Santos, assinou contratos, em 31 de julho, para iniciar as obras das Casas
da Advocacia e da Cidadania das Subseções de Diadema, Altinópolis,
Carapicuíba, Guaíra, Ibiúna, Ourinhos, Pompeia, Santa Bárbara D’Oeste e
Sorocaba.
Líder da advocacia paulista, Caio Augusto enfatiza o projeto fundamental de empoderamento e valorização das Subseções. “Estes contratos
que assinamos dão origem à estrutura de maior importância para as
Subseções, que é o aparelhamento através das Casas da Advocacia e da
Cidadania, com espaços e suporte adequados”, destacou.

De acordo com o presidente da OAB SP, o ambiente das Subseções serve
para atender a advocacia, fornecendo o arcabouço necessário para que
os advogados e as advogadas levem adiante suas atividades profissionais, e também para a recepção dos cidadãos que procuram a Ordem
dos Advogados do Brasil para a defesa dos seus direitos. “É uma alegria
nesta ocasião assinarmos contratos para a construção das Casas da Advocacia e da Cidadania, mas também é preciso registrar que, ao longo de
todo o nosso mandato, levaremos adiante estes projetos e encaminhamentos de empoderamento das Subseções, reconhecendo que são os
espaços de maior importância da nossa instituição”, avalia.
Com algumas obras já em andamento, a previsão é de que as casas sejam
inauguradas no prazo de oito meses a um ano. Em Diadema, a Casa da
Advocacia será reformada e as demais terão sedes próprias construídas.

Descentralização pauta Encontro da Região Oeste
Dias de intensa atividade marcaram a ida do
presidente da Seção São Paulo da Ordem dos
Advogados do Brasil, Caio Augusto Silva dos
Santos, a Presidente Prudente e Presidente
Venceslau (08 e 09/08). Junto com a secretária-geral adjunta, Margarete de Cassia Lopes, o
presidente recepcionou os representantes de
19 Subseções para o Encontro da Região Oeste,
realizado na Casa da Advocacia em Presidente
Prudente (09/08). Com iniciativas como esta, a
gestão 2019/2021 segue cumprindo com uma
das diretrizes primordiais para a advocacia paulista: o processo de fortalecimento das Subseções e descentralização das ações da Secional.
Os diretores da Secional receberam os anseios
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e as demandas das Subseções de Adamantina,
Dracena, Junqueirópolis, Lucélia, Osvaldo Cruz,
Pacaembu, Pompeia, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Quatá, Rancharia, Rosana, Santo
Anastácio, Teodoro Sampaio, Tupã, Tupi Paulista
e Valparaíso.
“Esta reunião conjunta com as duas regiões –
Alta Paulista e Sorocabana – é o momento para
compartilharmos experiências e informações”,
afirmou o presidente da OAB SP. Por sua vez,
Margarete de Cássia Lopes enfatizou o comprometimento dos dirigentes da classe: “A união faz
com que consigamos tudo o que alcançamos

até hoje. Temos duas regiões unidas com a presença, aqui, das verdadeiras lideranças de Alta
Paulista e Sorocabana”, disse.
Pregando maior integração entre as Subseções,
o anfitrião do evento, presidente da OAB em
Presidente Prudente, Wesley Cardoso Cotini,
sugeriu a realização de eventos conjuntos e
reuniões periódicas: “Além da economia para a
Subseção, é uma união entre todos nós. Podemos ativar a participação das outras Subseções
nos eventos, aproveitar as palestras realizadas
aqui para, posteriormente, levar o mesmo evento em outra Subseção com a despesa já custeada”, apontou.

Cristovão Bernardo

Palavra do presidente

SÃO PAULO
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A indispensabilidade
da Advocacia e da OAB
Caio Augusto

Silva dos Santos
Na maior parte dos países ocidentais há entidades similares à Ordem dos Advogados do Brasil, criadas para a regulação do exercício da profissão e, assim como aqui,
defender as práticas legais inerentes à defesa de direitos individuais e coletivos, o
Estado Democrático de Direito e os sistemas de Justiça. Pelo menos 111 nações
contam com organizações de advogados que lutam por essas relevantes causas,
conforme lista da International Bar Association (IBA).
Esse singelo dado refuta ataques simplistas dos que não compreendem o papel
institucional da Advocacia e da OAB, que se estende muito além dos também justos
pleitos da classe. Desvalorizar a Advocacia e a OAB tem sido frequente nos últimos
tempos tanto pelos que ignoram o respeito ao cidadão e à defesa de seus direitos,
quanto pelos que de má-fé pretendem revogar o acesso à Justiça dos menos favorecidos.
A indispensabilidade da Advocacia e a necessidade de organização e regramento
disciplinar da classe deveriam ser encaradas como incontestáveis. Afinal, na essência
de sua atuação está o mais digno sentido em sociedades contemporâneas, que
é o respeito à defesa dos direitos de cidadania. Trata-se, inclusive, de erro pueril
acreditar que tantos países estejam equivocados ao manter tais ideias e entidades
de classe. A criação da Ordem dos Advogados do Brasil nos coloca em alinhamento
com as melhores práticas internacionais.
Hoje, a OAB serve como referência: tem história ímpar em seus quase 90 anos de
trajetória em defesa da Democracia e dos valores republicanos, cuja ampla independência funcional em relação ao poder público lhe permite aprimoramento constante
da estrutura própria que é utilizada em defesa da sociedade e da Advocacia. A
Ordem paulista mantém mais de mil pontos de atendimento em todo o Estado de
São Paulo, sendo espaços úteis e funcionais para incontáveis advogados e cidadãos.
Uma parte significativa desses locais dá suporte para os atendimentos da Assistência
Judiciária, garantindo serviço imprescindível para os cidadãos carentes. São mais
de 1,5 milhão de serviços prestados anualmente nesse âmbito. Como várias outras
Secionais, a OAB SP investe recursos da Advocacia em infraestrutura que verdadeiramente concretiza a garantia constitucional de assistência jurídica aos menos
favorecidos.
A Ordem construiu uma base estrutural que proporciona aperfeiçoamento não só
aos advogados e advogadas inscritos, mas esclarecimentos à população e debates
que difundem conhecimento aos que frequentam o ambiente da instituição, por
meio de Audiências Públicas abertas à participação de todos, além de palestras, seminários e congressos. A desinformação que tem sido a origem e o combustível da
maior parte das críticas indevidas à Ordem não se sustenta à simples aproximação
das lentes ao seu rico cotidiano.
Entre os ataques, estão as constantes investidas, ciclicamente reiteradas, contra a
realização do Exame de Ordem. Na verdade, a extinção do instrumento de aferição

da capacidade técnica dos bacharéis em Direito vai atingir em cheio o sistema de
Justiça, reduzindo a eficiência do Poder Judiciário e efetivamente prejudicando o
cidadão, notadamente o carente. Uma simples petição inicial, em processo civil,
demanda conhecimento da Constituição, de códigos e leis ordinárias, além do
domínio de conceitos como legitimidade da parte, interesse de agir, diferenciação
entre o pedido e a causa de pedir, entre outros aspectos. Situação que se repete
nas demais áreas do Direito a demandar conhecimentos de legislação, conceitos,
jurisprudência e doutrina. Sem a presença de profissionais capacitados para lidar
com esse ferramental, enfrentaríamos o caos no Poder Judiciário e, obviamente, o
cidadão seria facilmente conduzido ao sabor das vontades alheias e não na esteira
dos direitos que lhe pertencem. O Exame de Ordem protege a Justiça ao buscar
qualificar os que vão atuar na área e, por consequência, blinda o cidadão contra as
investidas indevidas daqueles que contra o direito alheio pretendem unicamente
impor a todos as suas vontades pessoais.
No Brasil, esse tipo de avaliação hoje em dia vem sendo almejado para outras carreiras, como a da medicina. É a sociedade civil se protegendo contra a falibilidade do
Estado que descumpriu de há muito o seu compromisso constitucional de aferir e
manter a qualidade das instituições de ensino.
É preciso que se compreenda que nenhuma Faculdade de Direito forma advogados. Elas formam bacharéis em Direito que podem seguir quaisquer das profissões
jurídicas desde que demonstrem qualidade. Aos que pretendem servir o cidadão
pelas mãos do Estado, exige-se a aprovação em concurso público organizado pelo
próprio Estado, como se dá com os bacharéis que almejam o exercício das nobres
funções de delegados, magistrados e promotores, por exemplo. Àqueles que pretendem servir o cidadão diretamente e, portanto, sem a intermediação do Estado,
por meio do exercício da Advocacia, igualmente é preciso a demonstração de
capacidade intelectual para a prática dessa nobilíssima função, o que se dá pela via
constitucional e legal do Exame de Ordem em respeito aos regramentos estatuídos
no artigo 133 da Constituição Federal e da Lei nº 8.906/94.
O capital imaterial que a Advocacia e a OAB detêm é singular e indelével. Apartidária, a Ordem sempre esteve ao lado do cidadão e manifesta-se contra impropriedades e abusos de governantes de plantão desde sua criação até os dias atuais,
sempre o fazendo, sem exceções, questionando publicamente políticas públicas e
desrespeitos à Constituição. Verifique: nas últimas décadas, não há presidente que
não tenha, em pelo menos uma ocasião, reagido positivamente às críticas altaneiras
e propositivas da Ordem.
Neste eito, ciosas de suas responsabilidades e de seus papéis, a Advocacia e a
OAB procuram defender a sociedade do retrocesso, levantando a voz para impedir
qualquer autoridade ou movimento nos seus indevidos ataques aos justos direitos
e garantias dos cidadãos, alertando a todos que destruir conquistas civilizatórias
nunca foi o caminho para solucionar crises econômicas, políticas ou éticas.

Clique aqui para ler os artigos do presidente
Jornal da Advocacia I Agosto-2019

07

Escola da Advocacia

Revista científica da ESA traz ampla
diversidade de temas jurídicos
Questões abordadas no IV Congresso de Atualização Jurídica, que aconteceu em agosto na
Subseção de Bauru da OAB São Paulo, pautam a Revista Científica Virtual da Escola Superior
de Advocacia (ESA). A edição de número 32 traz temas relevantes para o dia a dia profissional,
dentre os quais estão sistema de precedentes e seus impactos na advocacia, tutela provisória,
mediação e acesso à ordem jurídica justa. Também fazem parte da publicação assuntos como
educação com igualdade de oportunidades, produção antecipada de provas, as novas modalidades de trabalho, prática da pedofilia no cenário virtual e a responsabilidade das empresas
diante do trabalho escravo, entre outros, distribuídos em quase 400 páginas. Para ter acesso ao
conteúdo, basta entrar no site da ESA (https://esaoabsp.edu.br) e baixar o arquivo em PDF.
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CONTRATO DE SEGURO NA
ATUALIDADE - DOS ELEMENTOS
ESSENCIAIS À JUDICIALIZAÇÃO
Carga: 15 horas
Início: 31/10/2019
Término: 05/12/2019
Horário: das 19h00 às 21h30,
às quintas-feiras
Aulas: 6
Objetivo: Proporcionar visão
sintetizada da estrutura
formal do contrato de seguro,
com ênfase nos dispositivos
comuns.
Núcleo: Praça da Sé

A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL EM STARTUPS
Carga: 18 horas
Início: 31/10/2019
Término: 05/12/2019
Horário: das 19h00 às 22h00,
às quintas-feiras
Aulas: 6
Objetivo: Abordar os
direitos de propriedade
intelectual mais relevantes
para as startups,
apresentando os riscos
jurídicos relacionados.
Núcleo: Liberdade

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
REALIZADO POR TESTAMENTO:
REQUISITOS, FORMAS,
DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS E
PROCEDIMENTO
Carga: 18 horas
Início: 05/11/2019
Término: 26/11/2019
Horário: das 09h00 às 12h00,
às terças-feiras
Aulas: 6
Objetivo: Proporcionar a prática
e o respaldo jurídico e legal na
sucessão testamentária.
Núcleo: Praça da Sé

PRÁTICA PREVIDENCIÁRIA BENEFÍCIO E CUSTEIO
Carga: 15 horas
Início: 04/11/2019
Término: 02/12/2019
Horário: das 09h00 às 12h00,
às segundas-feiras
Aulas: 5
Objetivo: Apresentar
noções do sistema
constitucional tributário,
impostos e contribuições
em espécie e sobre
planejamento.
Núcleo: Praça da Sé

Caminhos para atuar no Tribunal do Júri
Aos interessados em atuar no Tribunal do Júri, a Escola Superior de Advocacia (ESA) disponibiliza a webaula “Tribunal do Júri
– De acordo com a Lei do Júri (Lei Federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008)”. Em 42 horas/aulas, distribuídas em 14 etapas,
os advogados têm oportunidade de aprender dogmas constitucionais, características próprias do rito, constituição de provas
e recursos cabíveis. Também receberão noções de preparação para o julgamento em plenário, teses absolutórias, acusação
no júri com base na pronúncia, veredicto, entre outros temas. Mais informações no site https://esaoabsp.edu.br

faleconosco@esa.oabsp.org.br | site: https://esaoabsp.edu.br
Núcleo Liberdade – Telefone: (11) 3346-6800 | Núcleo Praça da Sé – Telefone: (11) 3291-8314
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Administração Pública
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Douglas Veloso

Advocacia
avança na
proteção do
patrimônio
público

SÃO PAULO

Assunto foi debatido durante
posse da Comissão de Advocacia Pública,
presidida por Patrícia Massa

A Constituição Federal de 1988 trouxe para a organização do Estado brasileiro
inovações importantes de combate à corrupção e proteção do erário e do patrimônio público. O trecho mais conhecido é o artigo 37, que determina para a
administração pública – direta e indireta – obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em complemento,
outros artigos da Carta Magna foram redigidos com o propósito de consolidar
a democracia e a estabilidade institucional. O novo modelo de Advocacia
Pública estabelecido pela Constituição dialoga com todos esses objetivos e,
infelizmente, não é levado a sério por uma parcela considerável de membros
do sistema político.
A Lei Maior dedicou dois artigos ao tema, inovando no arranjo institucional
da Advocacia Pública para torná-la especializada no assessoramento e na
representação judicial do Poder Público. A missão da instituição é promover
a fiscalização e o controle jurídicos da União, Estados e Municípios, zelando
pelo patrimônio público contra terceiros ou contra os ocupantes do governo.
“A Constituinte de 1988 vislumbrou que o fortalecimento da Advocacia Pública
era fundamental para que os gestores públicos atingissem melhores condições
de atuação, seguindo parâmetros de legalidade”, pontuou Patrícia Helena Massa, presidente da Comissão de Advocacia Pública (CAP) da OAB SP, durante
solenidade de posse (05/08), realizada na sede da entidade.
No plano Federal, a organização da Advocacia Pública foi regulamentada
pela Lei Complementar nº 73/1993, que traçou o desenho institucional da
Advocacia Geral da União, situando-a no centro da coordenação jurídica da
Administração Pública Federal. Para os Estados, a Emenda Constitucional nº 19
ajustou a redação do artigo 132 para estabelecer a organização da carreira dos
procuradores, com ingresso por meio de concurso público, inclusive com a supervisão da Ordem dos Advogados do Brasil. Por outro lado, a implementação
de procuradorias municipais é um desafio importante para a qualificação da
administração pública das cidades brasileiras, especialmente porque o texto
constitucional foi omisso nessa seara.
A consequência é retratada no 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal
no Brasil (2018), da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM).
Entre outros números, foi constatado que apenas 35% dos municípios brasileiros têm um procurador concursado. Não à toa, o levantamento detectou que

a maior desse porcentual está entre as cidades com os mais elevados indicadores de qualidade da gestão pública. A pesquisa foi realizada com modelos
estatísticos de amostras e, apesar do bom nível de confiança (95%), não se
sabe em quais prefeituras há uma Procuradoria minimamente estruturada, com
número suficiente de advogadas e advogados públicos e, principalmente, com
autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
“A Comissão de Advocacia Pública da OAB SP busca aferir quantos são os
procuradores municipais concursados no Estado de São Paulo e suas realidades, com o apoio das Subseções, e onde falta a sua efetiva implantação para
nortear a atuação da OAB São Paulo junto às advocacias públicas municipais.
Outro eixo de atuação foi apoiar a Comissão Nacional da Advocacia Pública
(OAB) na realização de um Encontro de Presidentes das Comissões Secionais
para a identificação de diretrizes comuns de atuação, que aconteceu no dia 9
de setembro, em São Paulo”, conta Patrícia Helena Massa.

Vítimas da violência
Há casos de coação ao trabalho de procuradores municipais em favor da legalidade dos atos administrativos. Um exemplo recente é o relato de procuradores do Município e da Câmara Municipal de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira,
vítimas de ameaças e ataques em tentativa de intimidar a atuação profissional
como advogados públicos, importante para a defesa do patrimônio municipal.
A residência de um dos procuradores foi alvo de disparos de arma de fogo,
que atingiram a fachada e um automóvel.
A presidente da Comissão da Advocacia Pública, Patrícia Helena Massa, reuniu-se com autoridades locais para verificar quais as medidas adotadas para a proteção da integridade e do livre exercício profissional dos procuradores. Esse
acompanhamento teve a participação de dois membros da Comissão, Marco
Antonio Magalhães e Ricardo Sahara. O município é atendido pela Subseção
de Jacupiranga, cujo presidente e membro da Comissão da Advocacia Pública,
Helder Augusto Cordeiro Ferreira Piedade, também participou do encontro.
“Em sua atividade, a advocacia pública assegura a realização das ações de
governo e das políticas públicas com segurança jurídica, promovendo a regularidade dos atos administrativos, inclusive perante os Tribunais de Contas. Por
isso é importante proteger o livre e independente exercício profissional de
procuradores públicos”, reforça Patrícia.
Jornal da Advocacia I Agosto-2019
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Capa

Dê sua opinião sobre a matéria de capa

O papel da Advocacia
no combate à corrupção
A história da corrupção no Brasil é tão antiga quanto a fundação de
seu próprio Estado. É mal que marca nossa trajetória, embora não
sejamos os únicos a padecer dele: o cometimento de atos em busca
de vantagem não garantida pelas regras postas é inerente à condição
de ser humano. No entanto, sociedades como a dinamarquesa e a
neozelandesa – melhor pontuadas no ranking 2018 da Transparência
Internacional e, portanto, os países percebidos como menos corruptos
do mundo na medição mais recente do organismo realizada junto a
180 nações – encontraram modus operandi que, embora não as torne
imunes ao problema, refletem menor prejuízo à coletividade.

a Advocacia contribui de modos distintos: desde acompanhar, em seu
dia a dia profissional, denunciantes de irregularidades, como por meio
de ação institucional. A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil
envolve o trabalho das Comissões temáticas, a exemplo de Direito Administrativo, Penal, Estudos de Compliance e Direito Eleitoral, para citar
apenas alguns grupos de trabalho envolvidos com o tema. Ao promover debates e audiências públicas, a instituição promove reflexões e
delas formula propostas que são destinadas a poderes constituídos.

É aspecto que deve ser trabalhado em paralelo ao aperfeiçoamento
de mecanismos de prevenção e combate ao problema. Como um dos
pilares do Estado Democrático de Direito, sendo indispensável à administração da Justiça conforme o artigo 133 da Constituição Federal,

Os advogados destacam que a sociedade civil está cada vez mais atenta ao assunto e a disseminação de informações é fundamental para
o seu amadurecimento. Embora a corrupção não seja uma novidade
no histórico do brasileiro, a repercussão de casos como o Mensalão

José Luís da Conceição

Não se trata de comparar realidades muito distintas à brasileira. Mas
de refletir a respeito de referências e se estas podem contribuir como
inspiração para os desafios nacionais no campo do combate à corrupção – onde a Advocacia tem papel participativo histórico fundamental.
Esses países têm longa tradição de transparência das contas públicas,
forte respeito pelas leis, mídia engajada e independente, além de amplo interesse da sociedade civil em entender a fundo o tema. A conscientização – disseminada nesses povos – é primordial rumo à transformação social e, desse modo, trabalho de educação nessa linha está no
topo da lista de desafios para o país, avaliam dirigentes de Ordem.

“Há, ainda, papel institucional em juízo, quando da participação como
amicus curiae em ações civis públicas que discutem atos de corrupção,
por exemplo”, diz Ronaldo de Andrade, presidente da Comissão de
Direito Administrativo. A difusão de informações pauta a Comissão por
meio de ações da coordenadoria de estudos de combate à corrupção,
núcleo que estará sob responsabilidade de Ricardo Bento. O advogado diz que, em princípio, a ideia é organizar eventos por todo o estado. “Quando a Ordem cumpre o exercício histórico de representação
da sociedade e promove discussões dessa envergadura, traz consigo
não só a classe como os demais profissionais que integram a administração da Justiça”, afirma. O fomento de amplas discussões envolve a
população.

Para Daniela
Meggiolaro, é
fundamental
eliminar a
burocracia:
“Esta é a principal
aliada da
corrupção”, acentua
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(2005) e a Operação Lava Jato (2014) evidencia a urgência de higienização do ambiente e o grau de insatisfação social com os males que
derivam de relações corruptas. A maior perda é a econômica. “A coletividade enxerga o custo da corrupção na deterioração dos serviços
públicos”, resume Andrade.
Em linha com a avaliação de que conscientização no Brasil a respeito
de condutas diárias é fator chave – colar na prova ou oferecer/receber
propina são atos de corrupção –, a presidente da Comissão de Direito
Penal, Daniela Meggiolaro de Azevedo, acrescenta ser fundamental
eliminar a burocracia. “Esta é a principal aliada da corrupção”, resume.
Para ela, revisar normas sobre licitações, por exemplo, é passo nessa direção. Ademais, embora não defenda a criação de novos tipos
penais, a advogada diz que a corrupção privada deveria integrar o
ordenamento.

Instrumentos

A insatisfação social e o esforço internacional no combate à corrupção
impactaram a história recente do universo brasileiro de normas. Um
ponto destacado por Bento é o fato de a Ação Penal 470 julgada pelo
STF, referente ao Mensalão, ter salientado que o Direito Penal não se
mostrava suficiente como mecanismo de controle. A interação entre
mais áreas, a exemplo do Administrativo, se mostrava necessária se o
país visava – e ainda visa – reconstruir as práticas de relacionamento
entre os universos público e privado.
Contribuiu, ainda, a necessidade de alinhamento com normas internacionais. Os EUA, por exemplo, já tinham editado o Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) em 1977. O Brasil aderiu a convenções internacionais sobre a temática por meio de Decretos como o 3.678, de 2000; e
o 5.687, de 2003 (este segundo referente à adesão à Convenção das
Nações Unidas contra a corrupção). Por fim, em meio a esse cenário,
apenas em 2013 o país sancionou a Lei Anticorrupção (Lei 12.846), a
qual prevê a responsabilização administrativa e civil de companhias
que pratiquem atos lesivos contra a administração pública nacional ou
estrangeira.
À parte de modificações ou regulamentações que possam estar em
debate, essa legislação é avaliada por especialistas como um marco.
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“Antes nos faltava um instrumento para alcançar o poder econômico”, avalia o presidente da Comissão de Direito Administrativo. Para
Rogeria Gieremek, à frente da Comissão de Estudos de Compliance
da OAB SP, a legislação trouxe conceitos modernos e evoluídos de
combate à corrupção, além de valorizar normas de integridade. Após
a lei, lembra a advogada, o Decreto 8.420, de 2015, e as portarias
909 e 910 da Controladoria-Geral da União (CGU), publicadas nesse
mesmo ano, trouxeram mais elementos para profissionais que atuam
no segmento.
Os programas de compliance têm papel relevante porque vão além
do cumprimento de leis e políticas. “A partir deles forma-se cultura de valorização da ética, integridade, do respeito à coisa alheia”,
resume Rogeria, cuja experiência no segmento soma cerca de uma
década. Quando o tema é corrupção, esses programas são instrumentos que determinam as políticas de relacionamento de empresas
ou instituições com o meio público, por exemplo. A atuação dessa
área nas estruturas colabora para a melhoria dos ambientes o que,
por fim, atua na linha da já citada necessária conscientização. A Comissão liderada por Rogeria planeja difundir o tema, em trabalho não
organizado apenas na capital paulista, e propôs à diretoria Secional a
realização de congresso no Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro.
Mais instrumentos do ordenamento jurídico citados por especialistas
são a Lei 12.850/2013, que define organização criminosa e dispõe
sobre meios de investigação, e a Lei de Improbidade Administrativa,
de 1992, que inspira discussões no Congresso Nacional por meio
de proposta recentemente apresentada por deputados federais.
Há legislações mais antigas, a exemplo da que aborda lavagem de
dinheiro.
Em meio à elaboração e aplicação de regras que visem o combate à
corrupção, no entanto, é fundamental não perder de vista o respeito aos direitos e garantias estabelecidos pela Constituição Federal,
complementam especialistas. Como representante da sociedade, o
papel da Ordem é atuar no combate à corrupção ao mesmo tempo
que contribui para a garantia do devido processo legal e das garantias individuais.

Justiça Eleitoral aprimora mecanismos de controle
Desde que fundados os cursos jurídicos no Brasil, em 11 de agosto de 1827,
estabeleceu-se trajetória intrinsicamente
atrelada a contribuir com a construção do
Estado brasileiro. Mais que operadores do
Direito, mulheres e homens integraram as
carreiras jurídicas visando colaborar com a
formação de identidade do país. Ao longo
do caminho, a Advocacia marca-se como
incontestável defensora ao Estado Democrático de Direito.
A saúde da democracia passa por discutir
a renovação de práticas políticas, ampla
temática com destacado espaço da pauta

da Ordem dos Advogados do Brasil. Em
meio às questões da agenda da Comissão
de Direito Eleitoral da OAB SP está o financiamento de campanhas, tema que ganhou
atenção e espaço nos noticiários com a
apuração de casos envolvendo valores não
declarados – o “caixa 2”.
Para o presidente da Comissão, Hélio de
Carvalho da Silveira, é compromisso do grupo de trabalho e da classe pensar o aperfeiçoamento de mecanismos e destaca ser
fundamental dissociar a corrupção de processos eleitorais. “Quanto mais se aperfeiçoa a democracia, menos espaço existe para

a corrupção”, diz. O advogado afirma que a
Justiça Eleitoral vem aprimorando mecanismos de controle, que avalia como eficientes,
relacionados à prestação de contas.
“O que se tornou necessário é ter franco
debate no país a respeito do custo de
eleições e os modelos de financiamento a
adotar nos próximos pleitos: se vamos seguir com a proibição de doação por parte
de pessoas jurídicas, se vamos ampliar o
financiamento público e abordar os meios
de controle para garantir a lisura do processo e as condições de igualdade entre os
concorrentes”, finaliza.
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Aproveite para dar sua opinião

Debate

SIM

Cristovão Bernardo

O crime de corrupção deve ser

O crime de corrupção já é um crime hediondo, tendo em vista
que hediondo é aquele crime horrível, sórdido, que causa repulsa,
que é o sentimento da sociedade, quando toma conhecimento
da corrupção pelos meios de comunicação. Como consequência
de décadas de crescimento da corrupção, que impede o desenvolvimento salutar da nação, a reação da população é de grande
indignação, de revolta, tanto que chega a gerar alguns exageros na
expressão deste descontentamento.

“A corrupção
já é
considerada
um crime
hediondo,
basta apenas
sua inserção
no rol legal
existente!”

Em matéria constante do sítio do Conselho Nacional de Justiça,
datada de 29/01/2018, é dito que o crime hediondo é aquele que
gera “grande comoção e reprovação da sociedade”. Ora, isto já
existe! Não há como negar! Os programas televisivos mais sérios e
de maior audiência apresentam, como quadro principal, casos de
corrupção endêmica, que se alastram, não mais apenas nas grandes obras da construção civil, mas na saúde, na educação, em áreas
vitais para o povo brasileiro.
Como não enxergar o potencial lesivo do crime de corrupção que
mata muito mais do que o homicídio qualificado? Por vezes, os
recursos financeiros subtraídos através da corrupção são comparados, nas matérias da imprensa, ao número de hospitais que deixaram de ser abertos. É evidente que a corrupção endêmica, como
há no Brasil, é causa de muitas mortes por falta de recursos para a
saúde, é causa da vergonha de muitas famílias, ao negar o acesso
à educação e, ainda, afasta investimentos que poderiam trazer vida
mais digna à população mais carente.
A conclusão é uma só: a corrupção já é considerada um crime
hediondo, basta apenas sua inserção no rol legal existente!
Como se nota, a reação do povo é fundamental para definição do
que é crime hediondo, pois é ele, em última instância, o destinatário da segurança pública e de todo o aparato estatal, que busca
a pacificação social e a justiça e não as cátedras dos teóricos, que

12 Jornal da Advocacia I Agosto-2019

Celso Fernando
Gioia
Advogado, é conselheiro Secional da
OAB São Paulo

nada conseguiram de positivo, de prático para o aumento da segurança, apesar de comportarem-se como oráculos de divina inspiração, desprezando o humilde e justo pedido de mais segurança
formulado pelo povo.
Ademais, se a doutrina e a jurisprudência entendem que o ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade é imprescritível, em face da necessidade de proteção do patrimônio público,
quanto mais a proteção do ser humano, advinda da busca de maior
segurança do cidadão, com a inserção do crime de corrupção no
rol dos hediondos. Explicando melhor, se já nos convencemos que
o Estado deve ser bem defendido, com ferramentas legais eficazes,
para proteção do patrimônio público, quanto mais convém defender nosso maior tesouro que é o cidadão brasileiro, destinatário
final da prestação do serviço legal do Poder Judiciário.
Os argumentos contrários ao reconhecimento do crime de corrupção como hediondo, em geral, alegam defesa dos direitos humanos,
cumprimento da lei e manutenção do devido processo legal, mas
de forma radical, o que pode trazer distorções. Não é raro ver a luta
pelos direitos humanos transformar-se em defesa do comportamento criminoso; a busca do cumprimento da lei transmutar-se em
proteção do crime, diante da alegação de filigranas legais em favor
do infrator; e a consagração do devido processo legal ultrapassar os
limites quando dá espaço à antiética busca da prescrição do processo criminal, mesmo quando se tem certeza de seu cometimento.
Chegou a hora do advogado abrir mão da conduta antiética, que
antes justificava como a luta pela defesa do criminoso, pois de que
adianta livrar da punição um indivíduo que é culpado e prejudicar toda uma sociedade, que sofrerá os efeitos da impunidade?
Como podemos bradar aos quatro ventos a indispensabilidade
do advogado para a administração da Justiça, se nos valemos da
falta de ética para quebrar os princípios da própria Justiça? Cabe a
reflexão...
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NÃO

José Luís da Conceição

inserido no rol de crimes hediondos?

No Brasil, as reformas do direito e processo penal insistem em
carregar a marca do autofracasso. Há tempos se aposta no recrudescimento e no estranhíssimo menoscabo do direito de defesa como
panaceia de todos os males. Nessa linha é que em 1990, dando
cumprimento a inusitado e barganhado preceito da Constituição de
1988 (art. 5º, XLIII), entrou em vigor a lei dos crimes hediondos (Lei
8.072/90), uma “jabuticaba” brasileira. Por essa norma criou-se uma
espécie de “supercrime”, como se fosse possível admitir a existência
de delitos cândidos ou toleráveis.
Nas últimas décadas, ante os mais variados casos de malversação do
dinheiro público, mercancia ilegal de atos de ofício e outros comportamentos nada republicanos, não se estranha o surgimento de
projetos pretendendo etiquetar o delito de corrupção e assemelhados como crimes hediondos. Para além da gravidade objetiva de tais
delitos, é certo que potencialização dos episódios pela mass media
certamente reforçou a falsa ideia da necessidade de agravamento
penal.
Mas se a corrupção for considerada crime hediondo, quais finalidades serão atingidas? Será que a inclusão de crimes contra a administração pública no rol da Lei 8.072/90 traria melhoria, notadamente a
almejada diminuição das cifras dessa forma de criminalidade? Enfim,
o remédio que se pretende ministrar curaria a doença ou garantiria
melhor qualidade de vida para a população brasileira e desenvolvimento ao país? Com o máximo respeito aos que pensam que sim,
ousamos discordar.
A análise de estatísticas relacionadas aos crimes tidos hediondos
e assemelhados comprova que o recrudescimento não serviu para
diminuir absolutamente nada, de modo que o efeito dissuasório não
passa de enorme ilusão de ótica. Além disso, o fascínio doentio pela
pena de prisão como única resposta para ações desviantes serviu
para a explosão da população carcerária, que segundo o STF consubstancia um estado de coisas inconstitucional, seja pela violação
generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, seja pela falha
estrutural de políticas para que o falido sistema penitenciário deixe

Willey Sucasas
Advogado criminalista, é conselheiro
Secional e presidente da Comissão Especial
de Processo Penal da OAB SP

de ser um horripilante depósito de seres humanos condenados à indignidade, ao esquecimento, insalubridade, enfim, ao mais profundo
sofrimento que anula qualquer chance de recuperação e (re)inserção
social.
Nesse cenário dantesco é imperioso refletir qual seria a vantagem
de se incluir a corrupção e outros delitos assemelhados no rol da Lei
8.072/90. Se o escopo for o de ampliar o leque de destinatários do
estado de coisas inconstitucional e o sofrimento da jaula, talvez exista alguma lógica no discurso de recrudescimento. Todavia, não será
ampliando o que há de muito ruim e inconstitucional que os problemas poderão encontrar boas soluções a curto, médio e longo prazo.
O problema da corrupção é grave. Todavia, o Direito Penal sempre
atua após ocorrência do comportamento lesivo. Nessa linha, ao invés
de etiquetar a corrupção como crime hediondo, por que não pensar
em investir nos órgãos de controle extrapenais, por exemplo, no
trabalho importantíssimo dos Tribunais de Contas, das controladorias
e corregedorias? Por que não exigir a efetiva adoção de programas
de integridade na seara corporativa? Por que não prestigiar e aplicar
mais a Lei de Improbidade Administrativa que possui mecanismos
capazes de proteger e impor a estrita observância das regras de
moralidade da administração pública? Tudo isso gera muito mais
resultados positivos do que qualquer tipo de resposta simbólica e
panfletária que apregoe a utilização de normas penais mais severas.
O Direito Penal não é uma boa cartilha ou método educacional,
muito menos instrumento de gestão pública, tampouco se mostra
apto a impedir práticas delitivas do white-collar crime. O recurso ao
ordenamento jurídico-penal, já tão expandido e vulgarizado, deve
limitar-se à função essencial de ultima ratio do arsenal do Estado na
proteção subsidiária de bens jurídicos. Assim, tendo como norte os
princípios reitores de um Estado Democrático de Direito, não será
com irracionalidade, com simbolismo da mera rotulação da corrupção como crime hediondo que alcançaremos os avanços civilizatórios tão necessários ao Brasil e tão desejados por todos os cidadãos
e cidadãs deste país.

Ao invés de
se buscar
etiquetar a
corrupção
como crime
hediondo,
por que
não pensar
em investir
pesadamente
nos órgãos
de controle
extrapenais?
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Bruno
Brandão
Divulgação

Transparência Internacional

Entrevista
Diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão acredita
que o país está longe de resolver o problema da corrupção. Para o economista, com
mestrado em gestão pública e em relações internacionais, fala-se muito no uso
inadequado do bem público, mas não se discute reformas ou soluções eficazes de
combate a esse mal. “O Brasil foi um dos países fundadores da Parceria pelo Governo
Aberto e é lamentável que, nos últimos anos, a agenda de transparência, acesso à
informação e participação social esteja sofrendo graves retrocessos”, diz.

A percepção da população brasileira sobre a corrupção, conforme o
índice da Percepção de Corrupção da Transparência Internacional,
corresponde a 35, o que indica alto nível de corrupção no setor público.
Como lidar com isso?
É preciso, antes de tudo, atentar para o fato de que o Índice de Percepção
da Corrupção (IPC) da Transparência Internacional não pode ser entendido como um indicador absoluto e deve ser lido sempre com cautela. A
principal razão é que ele enfrenta o desafio de medir um fenômeno oculto.
A corrupção que se pode medir empiricamente, por exemplo por número
de casos, é a corrupção que deu errado, a que foi descoberta. A corrupção que deu ou está dando certo ninguém vê e, portanto, não se pode
medir concretamente. É por isso que temos de usar aproximações e a que
utilizamos é a percepção de especialistas. Embora o IPC possa ser considerado um medidor robusto, ele pode sofrer distorções de curto prazo,
provocadas pelo impacto de grandes escândalos de corrupção. É comum,
portanto, que um país que começa a enfrentar esse problema de maneira
mais contundente sofra, como resultado de curto prazo, uma piora da percepção da corrupção. Isto ocorre pela simples razão de que ela se tornou
mais visível. Este é muito provavelmente o caso do Brasil, que vem piorando sua posição no IPC desde o início da Lava Jato. No entanto, os países
que perseveram confrontando a corrupção e passam a atacar as raízes do
problema com reformas conseguem alterar a percepção de maior corrupção por uma de maior controle do fenômeno. Assim, começam a melhorar
no índice, superando a piora inicial. O Brasil também pode dar este salto
de patamar, mas perdemos muito tempo focando apenas em prisões e solturas a cada fase da Lava Jato, ocupando-nos com o “japonês da Federal”
e o país se dividindo, com cada vez mais intolerância entre “coxinhas” e
“mortadelas”. O resultado foi a confiança no sistema democrático despencando, nossas instituições enfraquecidas e a corrupção contra-atacando.
Ou seja, a Lava Jato trouxe uma grande oportunidade que corremos o risco
de não aproveitar se não canalizarmos esse impulso anticorrupção no país
para transformações duradouras.
A posição do Brasil neste ranking arranha a imagem do país no sistema
global?
A posição do Brasil traz consequências ruins porque o IPC é um indicador bastante consolidado. Agências de classificação de risco, empresas
e investidores olham para esse índice para fazer suas análises sobre os
países e tomar decisões. Embora o índice não tenha sido criado para isso,
hoje ele é amplamente utilizado no mercado para avaliação de risco de
compliance. Um país com resultados ruins no IPC pode, por exemplo,
sofrer restrições de investimento ou elevar seus custos de transação, pois,
para realizar negócios ali, os investidores têm de contratar análises de due
dilligence mais criteriosas, seguros e serviços jurídicos. O Brasil é signatário
das principais convenções internacionais anticorrupção das Nações Unidas
e da Organização dos Estados Americanos e, mesmo sem ainda ser um
membro, é signatário da convenção contra o suborno transnacional da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Aliás, o anúncio da candidatura do Brasil para se tornar membro da OCDE
aumentará a cobrança pelo cumprimento das convenções, pois, entre as
etapas do processo de adesão, está a avaliação pelos diferentes grupos
de trabalho da organização. Os retrocessos recentes em relação à atuação
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independente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, por exemplo,
já chegaram ao conhecimento do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de
Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, que está cobrando explicações do país.
O Gafi é um mecanismo de pressão internacional para que os países efetivamente
combatam os fluxos financeiros ilícitos, pois são um problema não apenas de corrupção, mas também de segurança global.
A suspensão do diálogo com o governo brasileiro em 2016 prejudicou o terceiro
plano na parceria pelo governo aberto? Como está a relação com o atual mandatário?
O Brasil foi um dos países fundadores da Parceria pelo Governo Aberto e é lamentável que, nos últimos anos, a agenda de transparência, acesso à informação e participação social esteja sofrendo graves retrocessos. A luta contra a corrupção passa
por maior transparência e maior participação da sociedade. Então, é contraditório
que um governo que se elege com forte retórica anticorrupção adote um discurso
de criminalização das ONGs e iniciativas para reduzir a transparência e o acesso à
informação pública (como o malfadado decreto que enfraqueceria a Lei de Acesso
à Informação, o controle de dados ambientais e o recente sigilo decretado sobre as
visitas ao palácio presidencial).
Há um histórico de falhas de procedimentos na atuação do Brasil em relação ao
combate à corrupção? Como ocorre esse processo e o que acarreta para o país?
No início da Lava Jato, o mundo se chocou com a enormidade dos esquemas de corrupção revelados pela operação. Depois, à medida que as investigações e processos
avançaram, chamou a atenção internacional a capacidade do Brasil de confrontar
a corrupção de uma forma sem paralelo entre os países em desenvolvimento. Mais
recentemente, o que tem sido foco de atenção no exterior são as ameaças à independência das instituições, enfraquecimento dos órgãos de controle e as dúvidas
que a Vaza Jato levantou sobre determinadas condutas dos agentes da lei. Ou seja, a
Lava Jato permitiu ao Brasil mostrar ao mundo que é capaz de enfrentar seu problema de impunidade histórica de ricos e poderosos, mas, agora, a sociedade brasileira
deve se unir para impedir retrocessos, defender as correções de rumo necessárias e,
principalmente, não deixar que o que o país alcançou nos últimos anos seja apenas
um espasmo e uma oportunidade perdida de transformações duradouras.
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A Operação Lava Jato foi considerada marco na luta contra a corrupção no Brasil,
mas, no âmbito jurídico, dividiu opiniões. Com o desenrolar dos fatos atuais, qual a
sua avaliação?
A Lava Jato não surgiu do vácuo; ela é fruto de uma evolução legal, institucional e
social do Brasil, que permitiu ao país mostrar ao mundo que é capaz de confrontar a
impunidade de ricos e poderosos que sempre prevaleceu por aqui. É algo de que o
brasileiro deve se orgulhar, mas que não deve estar imune a críticas e correções. O
problema é que os debates mais importantes acabam prejudicados pelas disputas
e narrativas políticas. Em vez de perdermos tanto tempo discutindo as prisões e
solturas de cada fase da Lava Jato, deveríamos aproveitar as lições que as investigações geraram sobre como funciona a grande corrupção em nosso país e promover reformas e políticas públicas que ataquem suas estruturas. Agora, com a Vaza
Jato, em vez de continuarmos procurando heróis e vilões, deveríamos aproveitar a
ocasião para debater e solucionar os problemas estruturais que ela suscita, como o
desafio da equidistância dos juízes em um sistema esquizofrênico com elementos
acusatórios e inquisitoriais, ou mesmo as limitações de uma grande operação, por
maior e mais bem-sucedida que seja, para solucionar um problema de corrupção
sistêmica.
Qual a importância da imprensa independente na luta contra a corrupção?
A imprensa desempenha papel fundamental nessa luta e, por essa razão, erguemos
a bandeira da valorização dessa atividade em todos os 110 países onde temos presença. Ao longo de nossas quase três décadas de atuação, verificamos claramente
que as sociedades democráticas – que contam com instituições fortes, liberdades
civis e uma imprensa livre e independente – têm mais sucesso no enfrentamento
da corrupção e da impunidade. Se a imprensa é atacada é porque está cumprindo
seu papel. Nos anos recentes, a imprensa brasileira apanhou da esquerda. Agora
apanha da direita. Talvez isso signifique que, em geral, vem cumprindo seu papel.
No entanto, não há precedentes no Brasil pós-redemocratização para o grau de
agressividade que hoje se vê partindo do presidente da República e parte de seus
seguidores contra os jornalistas. Isto é assustador e absolutamente contraditório
para alguém que se sustenta com bandeiras anticorrupção.

O Brasil ficou oito anos sem representatividade da Transparência Internacional.
Qual o impacto deste vazio no combate à corrupção?
A Transparência Internacional teve durante alguns anos uma representação local, a
Transparência Brasil (TB), mas a entidade decidiu se desligar do movimento global
da TI. Foi um processo amigável e a TB continua existindo e fazendo um bom trabalho, mas sem ligação com a TI. De fato, passamos quase uma década para reestabelecer uma representação local, mas desde 2016 estamos de volta e com um projeto
que reconhece no país uma liderança sendo consolidada na pauta anticorrupção no
mundo emergente. Pretendemos usar o Brasil como base para apoiar outros países
do Sul Global no enfrentamento da corrupção.

Jornalistas relatam dificuldade em acessar informações do governo em decorrência de portais desatualizados. Qual o prejuízo para a população?
O prejuízo para a sociedade e para a democracia, na verdade, é duplo. Primeiramente, há clara diminuição da possibilidade de a população exercer o seu papel de
controle sobre atividades dos governos. A transparência é fundamental para que
toda a sociedade possa fiscalizar os gastos, as ações e as políticas governamentais.
O segundo ponto importante é que quanto maior a disponibilidade de informação, maiores as possibilidades e a qualidade da análise sobre a eficácia dos gastos
públicos, isto é, se atendem ou não aos resultados esperados pela sociedade. A lei
brasileira de acesso à informação pública tem menos de uma década. A do México
já tem um quarto de século, enquanto a da Suécia tem mais de duzentos anos. Se já
estamos muito atrasados nesta área, qualquer retrocesso é ainda mais preocupante.

Apesar da ampla legislação, com arcabouço jurídico que contempla licitações,
improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, crime organizado, entre outras,
falta efetividade à aplicação das leis!
O Brasil já possui um marco legislativo anticorrupção bastante razoável, mas ainda
existem lacunas importantes, como a ausência de uma lei de proteção ao whistleblower (denunciante de boa-fé), de tipificação da corrupção privada, entre outras.
Um grande entrave, de fato, é a aplicação efetiva dessas leis e, para isso, é necessário que principalmente o Judiciário funcione melhor. Hoje temos um sistema que
é disfuncional nas duas pontas, um punitivismo exacerbado no “andar de baixo”
e a impunidade quase absoluta no “andar de cima”. O grande desafio é fazer a lei
alcançar o “grande” sem agravar ainda mais a situação do “pequeno”. Para isso é
necessário um processo de racionalização não apenas dos códigos processuais,
mas também da administração do sistema. No entanto, nenhum país no mundo
conseguiu resolver o problema da corrupção apenas pela via judicial. É preciso melhorar a gestão do estado, desburocratizar, garantir transparência e participação da
sociedade, responsabilizar o setor privado e envolvê-lo na solução. Por essa razão,
a TI mobilizou mais de 300 organizações sociais e 200 especialistas na redação das
Novas Medidas contra a Corrupção, que traduzem justamente esse entendimento.

Líderes populistas, com pauta de restrição aos direitos individuais, são eleitos em
processos democráticos por todo o mundo. Como analisa esse cenário?
A Transparência Internacional vê com preocupação essa onda de autoritarismo e
populismo no mundo, particularmente porque nossa causa da luta contra a corrupção é frequentemente capturada por movimentos antidemocráticos. Isto é absurdo
porque diversas pesquisas apontam uma correlação clara entre maiores liberdades
civis e menor corrupção. Em nosso IPC 2018 fizemos este recorte, mostrando que
democracias plenas pontuaram em média 75, ao passo que os regimes considerados autocráticos tiveram o pior desempenho médio, de apenas 30 pontos. O
que não podemos nos esquecer é que a luta contra a corrupção é uma luta por
direitos. Também no Brasil este significado tem sido engolido pelas disputas políticas cada vez mais polarizadas e intolerantes. Ao resgatar o conceito essencial da
nossa causa, buscamos promover a reflexão entre aqueles que sempre levantaram
a bandeira dos direitos e hoje se afastaram e depreciam o combate à corrupção.
Com a mesma mensagem, buscamos ponderação daqueles que hoje associam a
causa anticorrupção a discursos de ódio, ao autoritarismo e à violação de direitos.
Afinal, a luta contra a corrupção não é um objetivo em si mesmo, é uma luta por
prosperidade, justiça social e paz.
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Subseções - Posses

A advocacia adamantinense recebeu o presidente da
OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, para a posse
solene (27/06) da diretoria da Subseção local, administrada por: Marco Aurélio Figueiredo, presidente;
Leandro de Carvalho, vice-presidente; Sarita Peres,
secretária-geral; Geraldo Zanardi Júnior, secretário
adjunto, e Samanta Valeriano, diretora-tesoureira.
“Assumo o compromisso de não medir esforços para
servir a classe, a nossa instituição e manter a Subseção
e seus interesses sempre em ascensão, zelando pela
independência e soberania da OAB”, acentuou Figueiredo. Caio Augusto, por sua vez, ressaltou a harmonia
entre os poderes na região. “Fazemos parte de um
único instrumento, somos engrenagens da família da
Justiça e devemos compreender as nossas missões.”

Santo Amaro recebeu grande público para a solenidade de posse (27/06). O vice-presidente Secional,
Ricardo Toledo Santos Filho, levou os cumprimentos
da diretoria da OAB SP. “Estamos comemorando,
juntos, o coroamento dessa diretoria aclamada pela
advocacia de Santo Amaro, que colocou sua voz por
meio de um processo democrático tão caro para a
Ordem”, apontou. Lisandra Gonçalves, presidente,
acentuou a união do grupo eleito. “Quando faço esse
discurso, minhas palavras são as palavras da minha
diretoria: trabalhamos como um só, unidos”, afirmou,
referindo-se aos demais diretores: Alexandre Correia,
vice-presidente; Gabriella Paschoa, secretária-geral;
Andresa de Souza, secretária adjunta; e Wanderson
Rocha, diretor-tesoureiro.
Divulgação

José Luís da Conceição

José Luís da Conceição

Em mais uma noite de celebração à advocacia pelo
interior paulista, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, participou da solenidade de
posse (28/06) da diretoria da Subseção de Conchas,
realizada no Clube Recreativo Beneficente. Na ocasião, foram investidos: Emílio Venturelli, presidente;
Nivaldo Sbragia, vice-presidente; Wadih Teofilo,
secretário-geral; Camila Lupi, secretária adjunta, e
Rodrigo Serrão, diretor-tesoureiro. Em seu discurso,
Caio Augusto salientou que neste primeiro semestre
de gestão a diretoria da Secional apresentou algumas
mudanças administrativas importantes para a classe:
“A mais significativa foi a implementação do Portal da
Transparência, uma conquista que traz clareza para a
advocacia de São Paulo”.

Santo Amaro acentua processo
democrático das eleições
José Luís da Conceição

Douglas Veloso

Douglas Veloso

Mudanças administrativas de gestão Independência e soberania
são enfatizadas em Conchas
ganham reforço em Adamantina

Luta pelos direitos sociais
conduz posse da OAB Santana

Prerrogativas profissionais dão
tom à cerimônia em Suzano

Pinheiros propõe união em favor
da classe e do cidadão

No Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo,
em cerimônia repleta de discursos enfáticos pelo
reconhecimento do papel da Advocacia, o presidente
da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, deu posse
à diretoria de uma das mais tradicionais Subseções
da Secional, a de Santana (20/05). Foi uma noite de
clima caloroso e homenagens emocionadas, como as
dirigidas pelo presidente empossado, Peter Aparecido de Souza, aos integrantes de sua diretoria:
Osvaldo Correa Vieira, vice-presidente; Riva Vaz de
Oliveira, secretária-geral; Claudia Areias de Carvalho
da Silva, secretária adjunta; e Negis Aguilar da Silva,
diretor-tesoureiro. Falou-se muito da luta diária da
classe pelos direitos sociais. Atividade essencial na
democracia, mas nem sempre reconhecida.

“É maravilhoso representá-los; é maravilhoso ser advogado de Suzano”, afirmou Wellington da Silva Santos,
presidente reeleito da Subseção de Suzano, ao saudar
a advocacia local na solenidade de posse (06/05)
realizada na Câmara Municipal. A diretoria conta com
Fabrício Tsutsui, vice-presidente; Edilson da Silva,
secretário-geral; Maria Aparecida de Andrade, secretária adjunta; e Fernanda Siqueira, diretora-tesoureira.
Raquel Elita Alves Preto, diretora-tesoureira, levou os
cumprimentos da diretoria Secional e fez um discurso
em favor da valorização da advocacia. “Precisamos das
prerrogativas profissionais para exercer a advocacia
com qualidade. Não são privilégios: trata-se do mínimo necessário, garantido em lei, para a devida defesa
dos direitos dos nossos clientes”, pontuou.

“Passada a eleição, somos um grupo só focado na
defesa da advocacia, com as Subseções replicando
as ações da Secional”, afirmou Paulo Sergio Uchôa
Fagundes Ferraz de Camargo, presidente da Subseção de Pinheiros, empossado (30/04) em solenidade
marcada pela presença de público numeroso. Ele
lidera a equipe formada por Isabel Cristina Sartori,
vice-presidente; Adriano Scalzareto, secretário-geral;
Aluísio de Carvalho, secretário adjunto; e Eliana
Montico, diretora-tesoureira. A diretoria Secional, por
meio da diretora-tesoureira, Raquel Elita Alves Preto,
parabenizou os dirigentes de Ordem recém-empossados. “Precisamos seguir juntos e irmanados para,
com coragem, gritar por aqueles que não têm voz,
para que possam ser ouvidos”, propôs Raquel Preto.
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Cristovão Bernardo

José Luís da Conceição

Divulgação

SÃO PAULO

Em Ribeirão Preto, a solenidade de posse da diretoria
(26/04) foi pautada pelo trabalho da Ordem em prol
da advocacia e na defesa da sociedade civil. “Trabalharemos incansavelmente para que todos os colegas
sejam assistidos e encontrem na 12ª Subseção apoio,
orientação e suporte necessários para fazer advocacia com excelência”, prometeu Luiz Vicente Ribeiro
Corrêa, presidente da Subseção. Para perseguir esse
propósito, ele conta com a equipe formada por Andrea Corrado, vice-presidente; Alexandre da Silveira,
secretário-geral; Ricardo Sobral, secretário adjunto; e
Alexandre Nuti, diretor-tesoureiro. O vice-presidente
da Ordem paulista, Ricardo Toledo, levou os cumprimentos da diretoria Secional e reforçou o compromisso com os valores de uma gestão participativa.

A posse da diretoria da OAB do Ipiranga (16/04) foi pautada por otimismo. Autoridades e diretoria da Secional
paulista, liderada pelo presidente Caio Augusto Silva dos
Santos, foram recebidas por músicos e coral da CAASP,
que entoavam a ‘Aquarela do Brasil’, de Ary Barroso. As
manifestações do presidente da OAB local, Paulo Roberto
Machado, foram marcadas pela alegria de contar
com time formado por Daniela dos Reis, vice-presidente;
Alessandro de Ghilardi, secretário-geral; Ana Paula
Fritzsons Lopes, secretária adjunta; e Leonardo Jorgetto,
diretor-tesoureiro. Em aplaudido discurso, Caio Augusto
acentuou o compromisso de caminhada conjunta, norteada pela coragem, transparência e lealdade: “Cumpriremos
o que for necessário para que todos compreendam que a
advocacia requer respeito e pede passagem”.

Prioridade ao cidadão é foco
de gestão em Diadema

Santa Isabel reforça princípios
fundamentais e igualitários

Transparência na condução da
OAB SP é enfatizada em Itapira

A posse da diretoria de Diadema (03/04) foi marcada
por discursos em defesa de mudanças urgentes no
cenário nacional. Representando a diretoria da Secional
paulista na solenidade, a diretora-tesoureira, Raquel
Preto, rechaçou a falta de mulheres no Poder Legislativo
e defendeu a necessidade de as políticas públicas priorizarem o cidadão. Foram empossados: Fernando Rosa,
presidente; Renato Figueiredo, vice-presidente; Ricardo
de Moraes, secretário-geral; Célia Lisboa, secretária
adjunta, e Deniva França, diretora-tesoureira. A diretoria
defende uma gestão voltada para projetos de ação social e cidadania, além de melhorias no atendimento e a
luta pelas prerrogativas profissionais. “Vamos, igualmente, incentivar a questão cultural”, acentuou Rosa.

“Um dos compromissos que nos traz satisfação é defender a Constituição, a ordem jurídica e os direitos humanos”, ressaltou Vagner Lobo, presidente da OAB de Santa
Isabel, na solenidade de posse (27/03). A diretoria da
Subseção é formada por Adalberto Galvão Júnior, vice-presidente; Alessandra Noronha de Souza, secretária-geral; Siberi de Oliveira, secretária adjunta; e Paulo Barbosa,
diretor-tesoureiro. A diretora-tesoureira, Raquel Preto,
representando a Secional, reforçou o vínculo entre democracia e a adequada representação por meio da diversidade. “É muito triste verificar que o Brasil permanece nas
últimas posições de rankings mundiais sobre a qualidade
da representação democrática. Precisamos fazer um belo
esforço para modificar essa realidade”, provocou.

Cristovão Bernardo

As conquistas obtidas para a advocacia de Mauá foram
ressaltadas na cerimônia de posse (29/04) da OAB
local. Observado pelo presidente da OAB SP, Caio
Augusto Silva dos Santos, que presidiu a solenidade,
do presidente reeleito, Jozelito Rodrigues de Paula,
destacou o recém-aprovado projeto de ampliação da
Casa da Advocacia. “Essa expansão vai possibilitar o aumento e a qualificação das nossas atividades em favor
da advocacia e da comunidade local”, comemorou. A
equipe é completada por Danilo Sanjiorato, vice-presidente; Dagmar Pereira, secretário-geral; Ádrima da
Cruz, secretária adjunta; e Edinilson Vieira, diretor-tesoureiro. Caio Augusto, por sua vez, ratificou a união da
classe, relevada pela presença de diversos presidentes
e dirigentes de Subseções da região do ABCDMR.

José Luís da Conceição

Exercício qualificado da profissão
Caminhada conjunta norteia
marca solenidade em Ribeirão Preto falas à advocacia do Ipiranga

Divulgação

Mauá comemora projeto de
ampliação da Casa da Advocacia

No Fórum de Itapira, o presidente da OAB SP, Caio
Augusto Silva dos Santos, marcou presença na posse da
Subseção (23/03) liderada agora por Walner de Godoy.
O vice-presidente da instituição, Ricardo Toledo Santos
Filho, e a diretora-tesoureira, Raquel Preto, também
participaram. A importância da defesa das prerrogativas,
o Portal da Transparência, posto no ar logo no primeiro
mês de gestão, e o respeito às leis foram exaltados. “Os
Estados do mundo moderno compreendem que cada
um de nós tem sua individualidade e merecemos respeito, desde que respeitando a lei”, disse Caio Augusto. A
diretoria local é formada, ainda, por Luiz Lima Filho, vice-presidente; Maira Bayod, secretária-geral; Luís Barduco,
secretário adjunto; e Paulo Benaci, diretor-tesoureiro.
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Divulgação

Ética e dignidade permeiam
manifestações em Batatais

A advocacia de Batatais compareceu em peso para
prestigiar a cerimônia de posse da diretoria da Subseção local (21/03), composta por Mário Jesus de Araújo,
presidente; Thiago Lombardi Laurato, vice-presidente;
Patrícia Rezende Barbosa Cracco, secretária-geral; Sandra Mara Frederico, secretária adjunta; e Carla Oliveira
dos Santos, diretora-tesoureira. Em seu discurso, Araújo ratificou os pilares que o conduziram à presidência:
“Uma advocacia unida, tendo como base respeito à
classe e aos cidadãos, dignidade, ética e transparência”. O secretário-geral, Aislan de Queiroga Trigo, que
representou a diretoria da Secional paulista na solenidade, observou as realizações no primeiro trimestre da
diretoria, especialmente o Portal da Transparência.
José Luís da Conceição

A Subseção de Santo André empossou, em solenidade realizada no Teatro Municipal (21/03), sua primeira
presidente. Andrea Tartuce lidera a equipe formada por
Leonardo Pereira, vice-presidente; Rosana Lino, secretária-geral; Rodrigo Amaral, secretário adjunto; e José
Ribas Júnior, diretor-tesoureiro. “A OAB SP somos todos
nós, advogadas e advogados comprometidos com a
defesa das prerrogativas profissionais, da sociedade,
da democracia e da Constituição”, convocou Andrea.
Raquel Elita Alves Preto, diretora-tesoureira, levou os
cumprimentos da diretoria Secional e destacou o papel
da entidade na representação da cidadania perante os
Poderes constituídos: “A OAB SP estará, sempre, onde a
cidadania precisa ser amparada e representada”.
Cristovão Bernardo

José Luís da Conceição

Iniciando o capítulo da história da Ordem em Embu
Guaçu, Maria Júlia dos Santos foi empossada primeira
presidente da nova Subseção, em solenidade (22/03)
conduzida pela diretora-tesoureira da Secional, Raquel
Elita Alves Preto, representando o presidente da OAB SP,
Caio Augusto Silva dos Santos. A presidente tem a seu
lado: Gildasio dos Santos Junior, vice-presidente; Viviane
Chequer, secretária-geral; Vanessa Moscan da Silva,
secretária adjunta; e Robson da Silva, diretor-tesoureiro.
Na ocasião, Raquel Preto destacou o papel da advocacia.
“É muito difícil ser dirigente de Ordem, porque é preciso
ter paixão pelo que se faz, já que não se recebe nada, a
não ser o prazer de ajudar a advocacia, a cidadania e os
princípios do Estado Democrático de Direito”, enfatizou.

Santo André elege primeira
presidente mulher
José Luís da Conceição

Cristovão Bernardo

Embu Guaçu ratifica o
empoderamento feminino

União da advocacia é meta
fundamental em Mairinque

Comprometimento de gestores de Respeito e atitude colaborativa
Ordem é destaque em Carapicuíba guiam discursos em Guarulhos

Em solenidade de posse (15/03), a diretoria da
Subseção de Mairinque prometeu uma gestão mais
combativa e voltada para promover a união da classe.
A equipe da presidente Caroline Amaral é formada
por Juliana Camargo, vice-presidente; Cássia Ribeiro,
secretária-geral; Robson Cavalieri, secretário adjunto;
e Ivan Granito, diretor-tesoureiro. No discurso de posse, Caroline também ressaltou a importância da defesa
da cidadania e do bom relacionamento com os Poderes constituídos, sem subjugar-se. O vice-presidente
da OAB SP, Ricardo Toledo, representou a diretoria
Secional na cerimônia e elogiou a maior presença da
mulher advogada nos cargos diretivos, o que reforça
os aspectos positivos de uma gestão participativa.

Reeleito para o comando da Subseção de Carapicuíba, Paulo Roberto Quissi tomou posse (26/02) em sessão realizada na Faculdade Estácio. O secretário-geral
da OAB SP, Aislan de Queiroga Trigo, representando
o presidente Secional, Caio Augusto Silva dos Santos,
conduziu a cerimônia. Completam a diretoria: Gerson
Aria, vice-presidente; Sinesio Antonio, secretário-geral; Nelci dos Santos, secretária adjunta; e Shilma da
Silva, diretora-tesoureira. Na ocasião, ficou estabelecido o comprometimento dos gestores de Ordem com
trabalho voluntário em prol da advocacia: “Este trabalho brilhante e voluntário realizado pelos dirigentes é
essencial para a classe, pois o nosso objetivo é servir
o cidadão”, disse Trigo.
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Subseção com o maior número de inscritos na região
metropolitana de São Paulo, a OAB Guarulhos recebeu a advocacia para a posse da diretoria. A Subseção, presidida por Eduardo Ferrari Geraldes, tem sua
equipe formada por Ivany Tavares, vice-presidente;
Rodrigo Prates, secretário-geral; Ana Paula Faustino,
secretária adjunta; e Abner Vidal, diretor-tesoureiro.
Realizado no Teatro Adamastor (04/02), o ato teve a
presença da diretora-tesoureira Raquel Preto, representando a Secional paulista da Ordem. “Trago palavras de estímulo, de acolhimento e de atitude colaborativa. A OAB SP pretende, de fato, trazer a advocacia
para o patamar de respeito estrutural e institucional a
que temos direito”, defendeu.

SÃO PAULO
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é um modelo de atendimento universal que já
mereceu elogios no mundo inteiro. Atenção médica e hospitalar gratuita como
direito de todos os cidadãos é uma conquista civilizatória consagrada na Constituição de 1988, e não há motivos para seus princípios serem revogados.
Ocorre que o SUS padece da doença crônica do subfinanciamento ou, na opinião
de alguns, da má gestão dos recursos a ele destinados, o que acaba tornando-o
um sistema caraterizado, de um lado, por esparsas ilhas de excelência e, de outro,
por numerosos polos de precariedade, falta de leitos e insumos, profissionais mal
remunerados, filas intermináveis e pacientes sem atendimento.
Paralelamente, a medicina privada, definitivamente transformada em um nicho de
mercado, é para muitos inacessível, seja no acesso particular direto, seja mediante
planos e seguros de saúde. Aqui, há opções razoáveis na modalidade coletiva,
mas, ainda assim, trata-se de um setor de regulação complexa, contratos nem
sempre claros e reajustes abusivos, cujas empresas são frequentemente objeto de
questionamento perante os órgãos de defesa do consumidor e até mesmo judicial.
Seria exagero dizer que a advocacia está livre desse duplo problema, mas certamente ela tem na CAASP uma alternativa que outras profissões não têm.
A Caixa de Assistência congrega cerca de 4 mil médicos, clínicas, laboratórios e
hospitais referenciados em todo o Estado de São Paulo, em que consultas e exames são realizados a preços significativamente menores que no sistema particular
tradicional. Mas não é dessa ampla rede que pretendemos falar aqui, e sim das
campanhas de saúde preventiva que a Caixa promove anualmente, cujos procedimentos são parcial ou integralmente subsidiados para a advocacia e, em alguns
casos, também para seus dependentes.
São oportunidades dadas à advocacia para que ela amenize as agruras de quem
eventualmente precisa se submeter ao SUS ou tem de arcar com os custos elevados da medicina privada.
No primeiro semestre de 2019, a Campanha CAASP de Vacinação contra Gripe
imunizou nada menos que 40 mil pessoas a R$ 58,00, e aquelas com mais de 65
anos participaram gratuitamente. Em julho, a Campanha da Boa Visão preveniu
mais de quatro mil contra glaucoma e catarata mediante consultas gratuitas e exames a preços subsidiados. Em setembro, teve início a Campanha Pró-Vida, contra
doenças do coração – e nada exige mais atenção periódica que o nosso sistema
cardiovascular.

PRESIDENTE DA CAASP

Por óbvio, tal comportamento não elimina completamente a necessidade de inspeções médicas regulares de caráter preventivo. Neste ponto, temos um problema
dos mais sérios no Brasil.

Luís Ricardo Davanzo

Já tivemos oportunidade neste espaço de afirmar que nossas ações, à frente da
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, voltam-se prioritariamente à
saúde, não à doença. Explico. O bem-estar cotidiano, conhecido desde priscas eras
como “alegria de viver”, deve ser objeto de busca incessante. Nessa direção, nos
mantendo ativos e produtivos afastamos o risco de sermos acometidos por boa
parte das moléstias que exigem tratamentos caros e complexos. Praticar esportes,
entreter-se intelectualmente com aquilo que nos traz paz de espírito, como a música, são hábitos de efeitos quase mágicos sobre o organismo humano.
Ricardo Bastos/CAASP

Espaço CAASP

Palavra do presidente

Na Caixa, a
alternativa da
advocacia
“A CAASP promove ações com
oportunidades à advocacia para que
ela amenize as agruras de quem
eventualmente precisa se submeter
ao SUS ou tem de arcar com os custos
elevados da medicina privada”

Como o leitor pode conferir em matéria desta edição, 30% dos óbitos anuais em
todo o mundo decorrem de complicações cardíacas, segundo a Organização
Mundial de Saúde. Esses números podem baixar sensivelmente se as populações
tiverem condições, e vontade efetiva, de se submeter a procedimentos médicos de
cunho preventivo, antecipando-se a custosos tratamentos, e se adquirirem alguns
hábitos um tanto prosaicos, mas imensamente eficazes (e neste ponto voltamos
ao início desta conversa): praticar esportes, realizar atividades aparentemente
banais como ouvir uma boa música, ir ao cinema, confraternizar e sorrir ao lado dos
amigos.
Amizade e alegria são também sinônimos de saúde.
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Prevenção

Em andamento, a Campanha Pró-Vida
A Organização Mundial da Saúde estima em
15 milhões o número de pessoas que morre todo
ano em consequência de doenças cardiovasculares; ou seja, 30% do total anual de óbitos no mundo devem-se a complicações cardíacas. A melhor
solução para o problema é a prevenção, daí a
CAASP realizar, até 14 de novembro, a Campanha
Pró-Vida 2019. A ação está em andamento em
todo o Estado de São Paulo, em clínicas e laboratórios da rede referenciada da Caixa. Os endereços e telefones estão no site da Caixa (www.
caasp.org.br) e as guias podem ser retiradas em
qualquer unidade da entidade (sede, Regionais e
Espaços).
“A medicina preventiva, que tem como aliado
fundamental o esporte, é a melhor maneira de se

cuidar da saúde, por isso ambos são prioridades
nesta gestão. Esperamos que a advocacia de
todo o Estado, ciente desse fato, participe maciçamente da Campanha Pró-Vida”, concita presidente da Caixa, Luís Ricardo Vasques Davanzo.
Destinada a advogados, advogadas, estagiários
e estagiárias de Direito com idade a partir de
40 anos, a Pró-Vida contemplará consulta com
médico cardiologista e os seguintes exames
regulares: colesterol total e fracionado, glicemia,
triglicérides e eletrocardiograma. Caso o médico
julgue necessário, o paciente será direcionado
para realizar também teste ergométrico e ecocardiograma.
“A consulta cardiológica será oferecida gratuita-

Plano de valorização

Para Aline Fávero,
“é legítimo que
tenhamos um
foro específico
para discussão de
pautas da mulher
no âmbito das
Caixas”

A Concad Mulher, órgão que congrega advogadas dirigentes de Caixas
de Assistência de Advogados de todo o Brasil, reuniu-se pela primeira
vez no dia 31 de julho, em Brasília. São Paulo é representado no órgão
pela vice-presidente da CAASP, Aline Fávero. “Somos 567.592 advogadas inscritas na Ordem em todo o país. É justo e legítimo que tenhamos
um foro específico para discussão de pautas da mulher no âmbito das
Caixas”, afirmou Aline, que levou ao encontro propostas preliminares de
alteração no Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada.
A iniciativa de estabelecer um grupo exclusivo para debater pautas das
mulheres advogadas na seara da Coordenação Nacional das Caixas de
Assistência (Concad) surgiu no início de 2019. Saúde da mulher, combate à violência de gênero e incentivo à participação e à manutenção delas
no mercado de trabalho, como a criação de salas de amamentação e
espaço kids nos fóruns, estão no foco da Concad Mulher, que é coordenada por Hermosa França, presidente da Caixa de Sergipe.
“Iniciamos o nosso trabalho com a certeza de que a Concad Mulher
será um exemplo para todos. Vamos mostrar a união e a força que as
mulheres possuem no sistema OAB, com a implementação de projetos e
melhorias para as advogadas”, afirmou Hermosa.
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Dessa forma, o eletrocardiograma custará para
a advocacia, no âmbito da campanha da Caixa,
apenas R$ 11,07. O conjunto dos exames de
sangue (colesterol – HDL, LDL, Total e VLDL –,
mais glicemia e triglicérides) sairá por R$ 21,96.
No caso dos exames complementares, o ecocardiograma (bidimensional com mapeamento)
custará R$ 138,22, e o teste ergométrico R$ 60,88
(convencional) ou R$ 99,40 (computadorizado).

Comemoração

Confraternização no Baile da Advocacia
José Luís da Conceição

Cristovão Bernardo

Vice-presidente da CAASP
representa São Paulo na
Concad Mulher

mente para a advocacia com idade a partir de 40
anos, e os exames regulares serão subsidiados
em 50% pela Caixa de Assistência. No caso dos
exames complementares, o subsídio será de
30%”, explica a vice-presidente da CAASP, Aline
Fávero, responsável pelas campanhas de saúde
preventiva.

Davanzo destaca
o carácter
comemorativo
da festa, que
acontece no mês
de fundação dos
cursos jurídicos
no País

Advogados e advogadas de diversas regiões do Estado compareceram em peso
na edição 2019 do Baile da Advocacia, realizado em 17 de agosto, no Expo Barra Funda, na Capital, evento organizado pela OAB SP e pela Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo. Além da Banda Santa Maria, houve apresentações
do tenor Rinaldo Viana, de renome internacional, DJ Badinha, considerado um
dos melhores do país, e da Escola de Samba Águia de Ouro.
Na ocasião, Luís Ricardo Vasques Davanzo destacou o carácter comemorativo da
festa, que acontece no mês de fundação dos primeiros cursos de Direito do País.
O dirigente aproveitou para reafirmar o compromisso de sua gestão para com a
advocacia. “A advogada e o advogado contam com a dedicação dos seus gestores
para serem bem acolhidos pela Caixa de Assistência em todas as suas atividades”.
Já o presidente da Secional paulista, Caio Augusto Silva dos Santos, pontuou
algumas das realizações de gestão, como a criação do Portal da Transparência, a
gratuidade dos cursos a distância para quem tem até três anos de inscrição nos
quadros da entidade e a isenção da anuidade para as mulheres no ano em que
se tornarem mães. “Há muito mais a ser feito e trabalharemos para isso”, disse.

Tênis
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Esporte, saúde e confraternização na OAB de Bauru
Divulgação

A cidade de Bauru recebeu nos dias 03 e 04 de agosto último o Aberto de
Tênis OAB-CAASP. Tenistas de diversas regiões do Estado se enfrentaram
nas quadras do Bauru Tênis Clube em sete categorias - “Até 39 anos”, “40
a 49 anos”, “50 a 59 anos”, “Acima de 60 anos”, “Feminino” e “Duplas A” e
“Duplas B”.
O presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, e a vice-presidente
da CAASP, Aline Fávero, prestigiaram o evento e fizeram a entrega dos
troféus aos campeões, junto com os diretores da Subseção anfitriã: Marcia
Regina Negrisoli Fernandez Polettini, presidente; Adilson Elias de Oliveira
Sartorello, vice-presidente; Ednise de Carvalho Rodrigues, secretária-geral;
Bruno Prado Guedes de Azevedo, secretário adjunto; e Alisson Caridi,
diretor-tesoureiro.
Também estavam presentes o presidente da Subseção de Piracicaba, Jefferson
Luiz Lopes Goularte, que participou do torneio, e o conselheiro Secional Alessandro Biem Cunha Carvalho. Confira classificação em: www.caasp.org.br.

Futebol

Copas Principal,
Estadual e Supermaster
estão perto da decisão
Três das competições futebolísticas promovidas pela CAASP encaminham-se para as fases
decisivas. Na XXXVII Copa Principal de Futebol, a disputa está quartas-de-final, mesma
fase da XX Copa Estadual. Com relação à VIII
Copa Supermaster de Futebol, oito equipes
tentam avançar às semifinais. Mais informações: www.caaspr.org.br.

Movendo as peças

Participe do torneio de xadrez
Aconteceu em 28 de setembro o XIX Torneio
de Xadrez OAB-CAASP. Como na edição
anterior, o auditório da sede da CAASP (Rua
Benjamin Constant, 75, Centro, São Paulo/SP)
foi especialmente adaptado para o evento.
O torneio foi disputado na chamada “modalidade rápida”, em que cada jogador tem 15
minutos por partida para suas jogadas. Os três
primeiros colocados na classificação geral ganharam troféus, e os dez melhores receberam
medalhas. Também foi agraciada com uma

taça a primeira colocada entre as mulheres,
bem como o melhor competidor “master”.
Confira detalhes do sistema de disputa,
critérios de desempate e outras informações
no regulamento da competição no site da
CAASP.
Mais informações, consulte o Departamento
de Esportes e Lazer da CAASP, pelo telefone
(11) 3292-4573.

Viagem
pelo
Centro
Histórico
de São
Paulo

Pedalar pelo Centro Histórico de São Paulo é
uma experiência ímpar, pela riqueza arquitetônica de prédios e monumentos. Essa sensação
faz parte do Pedal Legal, passeio ciclístico de
advogados, advogadas e familiares promovido
todo ano pela CAASP, que aconteceu em 25
de agosto, como parte das comemorações do
Mês da Advocacia. “Ficamos felizes ao vermos
que os colegas estão entendendo a mensagem da Caixa de Assistência em prol da saúde
física e mental”, afirmou Roberto Araújo, diretor
responsável pelo Departamento de Esportes e
lazer da CAASP, que prestigiou o passeio.

Douglas Veloso

Pedal Legal

Os ciclistas largaram às 09h00 em frente da
CAASP para cumprir traçado com paradas
no Pátio do Colégio, no Mercado Municipal,
na Estação da Luz e no Teatro Municipal. Eles
foram acompanhados durante todo o percurso
por uma van de apoio.
Jornal da Advocacia I Agosto-2019
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Exames de saúde
e descontos
especiais marcam
evento na CAASP

José Luís da Conceição

Mês da Advocacia

Visitantes tiveram
oportunidade de ganhar
canecas com suas caricaturas

Advogados, advogadas, estagiários e estagiárias de Direito lotaram
o auditório da sede da CAASP durante a Semana da Advocacia (12 a
16 de agosto). Totalmente adaptado, o espaço ofereceu aos visitantes
uma série de exames gratuitos de saúde preventiva e a oportunidade
de aquisição, com desconto especial, de produtos de empresas parceiras do Clube de Serviços.
No salão da Semana da Advocacia, o público pôde realizar testes
rápidos de colesterol, glicemia e hepatite C, além de medir a pressão
arterial. Tiveram a chance de passar por sessão de massagem expres-

A promoção de livros jurídicos da Caixa de Assistência
levou centenas de advogados, advogadas, estagiários
e estagiárias às livrarias da entidade espalhadas por
todo o Estado de São Paulo, para adquirir obras jurídicas com até 50% de desconto sobre o preço de capa.
Ao todo, foram vendidos 17 mil volumes. O tráfego
também foi considerável na loja virtual CAASP Shop
(www.caaspshop.com.br). O acervo literário entidade
abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas áreas
do Direito, além dos mais vendidos da literatura em
geral e obras infantis. A promoção aconteceu de 12 a
23 de agosto.
“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 os editores, conseguimos baixar o preço de capa ainda mais para que os
colegas comemorem o Mês da Advocacia em grande
estilo: aprofundando seu conhecimento jurídico e
impulsionando a carreira”, afirmou o secretário-geral
da CAASP, Antônio Ricardo Miranda Júnior, diretor
responsável pelo setor.
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As empresas conveniadas ao Clube de Serviços da Caixa atenderam
o público das 09h00 às 18h00. Estavam presentes Embracon, Highstil,
Mega Isenções, Loreal, Boutique do Advogado, MDS e Netscan Digital.
Dois caricaturistas estiveram à disposição para, de modo bem-humorado, retratar os visitantes e estampá-los em canecas.

Vozes que emocionam
Divulgação

Mais de 17 mil livros
vendidos com desconto

sa antiestresse e realizar exame de bioimpedância, que confere o
índice de massa corporal. Ali funcionaram serviços de engraxate e de
barbearia.

Trechos de peças de Mozart, Verdi e Vivaldi marcaram a abertura da apresentação
do Coral da CAASP em homenagem ao
Mês da Advocacia, na escadaria em frente
ao auditório da sede da entidade, no dia
16 de agosto, emocionando o público.
Sob a batuta do maestro José Antunes e
acompanhados por teclado, violão, baixo e
carron, este um instrumento percussivo, os
coralistas seguiram com o gênero musical

spiritual americano e adentraram o cancioneiro popular brasileiro. “Casaco marrom”,
de Danilo Caymmi, Renato Corrêa e Gutemberg Guarabyra; “Manhã de Carnaval”,
de Luís Bonfá e Antônio Maria; “Eu dei”,
de Ary Barroso; “Aurora”, de Mario Lago e
Roberto Riberti; “Samba do Arnesto”, de
Adoniran Barbosa; “Tocando em frente”,
de Almir Satter e Renato Teixeira; e “Chuva
de Prata”, de Ed Wilson e Ronaldo Bastos,
fizeram a alegria da plateia.

Clube de Serviços

Dia especial
para os pais
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Douglas Veloso

CAASP elimina
despesa com frota
de veículos
Os dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
circularão em seus compromissos institucionais, que incluem viagens
permanentes a Regionais e Espaços CAASP de todo o Estado, em carros cedidos mediante parceria pela locadora Movida. Trata-se de mais
um passo no sentido da austeridade e da otimização de recursos financeiros anunciadas no início da gestão, já que os cinco automóveis – da
marca Renault, modelo Captur, todos zero-quilômetro – foram cedidos
gratuitamente e a empresa se encarrega das despesas com Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), seguro e revisões
periódicas.

Nas ações em homenagem a seu dia,
pais ganham massagem pós-barba

O auditório da sede da CAASP esteve montado no
dia 9 de agosto para homenagear o Dia dos Pais. A
Caixa de Assistência preparou para o público masculino um evento descontraído com empresas parceiras
do Clube de Serviços, que oferecem produtos e
serviços em condições especiais aos advogados.
“Como órgão assistencial da OAB, temos de oferecer
aos advogados e às advogadas momentos de confraternização, relaxamento e de ofertas de serviços e
produtos a preços especiais, nesta data, preparados
especialmente para os pais”, declarou a diretora da
CAASP Andréa Gomes, organizadora do evento.

Clube de Serviços
Atividade
Barbearia
Comércio de eletrodomésticos e eletrônicos
Estacionamentos
Instrumentos musicais
Leilão
Saúde e beleza

Barbearia
Educacional
Escritório contábil e administração financeira
Idiomas e tradução
Lavanderia
Moda masculina e feminina
Papelaria/suplementos

“A economia para a CAASP e o consequente ganho para a advocacia serão significativos, já que deixaremos de arcar com gastos em torno de R$
100 mil por ano, fora reparos por depreciação, que nossos veículos próprios demandavam”, explica o diretor-tesoureiro da Caixa de Assistência,
Rodrigo Canelas, que conduziu as negociações com a Movida. “A Caixa
só vai pagar o combustível”, salienta, acrescentando que, pelos termos
da parceria, os novos carros serão trocados à medida que se registrarem
depreciações devido ao aumento da quilometragem.
Além disso, quatro carros Toyota, modelo Corolla, da frota própria da CAASP serão vendidos, e os recursos incorporados ao caixa da entidade. “A
questão dos veículos já era discutida desde o começo da atual administração, dentro do nosso plano de redução de gastos”, observa Canelas.

Rodrigo
Canelas
ratifica que
são muitos
os benefícios
trazidos para a
advocacia pela
ampliação do
convênio

A substituição dos automóveis utilizados pelos dez diretores da Caixa de
Assistência representa um ponto adicional ao convênio que a entidade já
mantinha com a Movida, empresa integrante Clube de Serviços, área de
responsabilidade do diretor Leandro Nava. Pela parceria CAASP-Movida,
a advocacia tem 15% de desconto na reserva de carro para locação.
Mais informações pelo site da Caixa de Assistência (www.caasp.org.br).

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

Empresa

Endereço

Telefone

Internet

Barbearia 4.18
LG
Viajepark Estacionamento
Music Class
Leilão Investment
Angela Komata Terapia Oriental

Rua David Bem Gurion, 1001 - Sobreloja 2
Confira no site da CAASP
Rua Pedro de Toledo, 480
Confira no site da CAASP
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 388 - Sl 01
Confira no site da CAASP

(11) 4564-7333
Confira no site da CAASP
(11) 2088-1416
Confira no site da CAASP
(11) 3104-6646
Confira no site da CAASP

www.barbearia418.com.br
www.caasp.org.br
www.viajepark.com.br
www.caasp.org.br
www.leilaoinvestment.com.br
www.komata.com.br

Interior e outros estados

Atividade

José Luís da Conceição

Mês da Advocacia

Empresa

Endereço

Telefone

Internet

Garagem Estética Masculina
CTRL+PLAY Escola de Programação e Robótica
Office-Cont Contabilidade e Assessoria
Torre de Babel Traduções
Lavanderia BonaSecco São José dos Campos
Mr. Cat Bragança Garden Shopping
Camisaria HP
Art Copy Papelaria e Copiadora

Rua dos bandeirantes, 60
Rua José Domingues, 270
Rua Nações Unidas, 585
Confira no site da CAASP
Avenida Heitor Vila Lobos, 804
Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, km 53
Avenida Washington Luiz, 381
Rua Rio Grande do Sul, 1.654

(19) 3255-1477
(11) 2473-7125
(18) 3903-4775
(11) 99901-0440
(12) 3341-3605
(11) 4010-5735
(19) 3651-1412
(14) 3731-2070

www.garagemestetica.com/barbearia-campinas
www.ctrplay.com.br
www.officecont.net
www.caasp.org.br
www.bonasecco.com.br
www.mrcat.com.br
www.confeccoeshp.com.br
www.caasp.org.br

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

Desconto
11%
Até 25%
15%
10%
100%
15% a 30%

Desconto
10%
5% a 10%
15%
20%
15%
20%
5% a 15%
5% a 10%
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