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Caro leitor,

A edição inaugural da Revista da CAASP traz à tona um problema que, por cultural, mostra-

se de difícil solução. Acostumado a subjugar, o Poder persegue aqueles que ousam 

confrontá-lo. Tradicionais confrontadores do Poder, os advogados sofreram a ferocidade 

das “autoridades” na ditadura e agora, em suposta democracia, penam ante inacreditável confusão 

sobre seu papel.

É a mídia a tomar o advogado pelo cliente, é o juiz a lhe calar o argumento, é a polícia a lhe invadir 

o escritório. Por que isso acontece? Parece que a Constituição brasileira jaz sobre uma estante 

empoeirada quando o assunto são os direitos profissionais do advogado. Acreditamos, contudo, 

que tal situação seja reversível. Quem acompanha a ação permanente da OAB-SP em defesa das 

prerrogativas da classe vislumbra uma mudança nesse quadro. 

Alguns dos mais emblemáticos nomes da advocacia quando o assunto é liberdade foram ouvidos 

pela Revista da CAASP para que fizessem uma comparação entre a rotina do advogado durante o 

regime militar e hoje. Há declarações surpreendentes nas páginas a seguir.

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo oferece também aos leitores desta edição a 

oportunidade de “ouvir” Rubens Approbato Machado, em entrevista concedida no seu escritório.  

O ex-presidente do Conselho Federal e da Seção de São Paulo da OAB deixa claro por que é uma 

liderança que paira sobre as demais no campo da Justiça.

Não falta neste primeiro número da Revista da CAASP uma série de notícias relatando as últimas 

realizações da entidade assistencial que lhe dá nome. Nossa reportagem mostra ainda, de modo 

detalhado, como avançam as pesquisas em busca da cura da Aids, este mal ainda não de todo 

desvendado. Na área das parcerias institucionais, aproveitamos para apresentar e descrever uma 

opção de mercado para os advogados: o Toyota Corolla, que pode ser adquirido com desconto 

significativo por qualquer indivíduo que possua a Carteira da Ordem.

As palavras do presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, abrem esta edição. Completam-na 

o perfil corajoso de Diogo Martin, cuja vida é uma prova de persistência e de amor à advocacia, e a 

indispensável opinião de Marcos da Costa, presidente em exercício da OAB-SP
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\\PAlAvRA DO PREsIDENTE

Há mais de 40 anos Marshall McLuhan criava 

o conceito de “aldeia global”. Em síntese, o 

filósofo canadense afirmava que a tecnologia 

levaria os habitantes do planeta a se comunicarem 

entre si como se estivessem todos circunscritos a um 

pequeno povoado. Tendo os satélites e a televisão 

como protagonistas de sua teoria, McLuhan previu um 

mundo interligado social e economicamente. O que o 

mais visionário dos teóricos da comunicação diria da 

internet? A web corrobora McLuhan, não restam dúvidas quanto a isso. O que ainda não se sabe é se 

a rede mundial de computadores terá força para exportar avanços sócio-econômicos concretos de 

nações superdesenvolvidas para outras nem tanto. A globalização que ora se apregoa não resolveu 

os problemas do mundo. A informação, esta sim, dissemina-se instantaneamente via internet.

Em seu microcosmo, a advocacia tem a chance de se tornar uma “aldeia global” aperfeiçoada, em 

que transitem abundantemente informações dotadas de potencial transformador. Para tanto, 

os advogados devem interagir com mais acuidade. Precisam debater seus problemas comuns de 

modo mais persistente. Os expoentes da classe não podem abdicar de levar suas experiências e 

seus conhecimentos aos demais, que tantas vezes arremetem frente a obstáculos que lhes parecem 

intransponíveis, quando na verdade não o são. Portanto, os advogados estão obrigados a alçar a 

comunicação ao patamar da indispensabilidade. 

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo vê a comunicação como desafio, tanto que 

incluiu a produção e a distribuição de conteúdo informativo entre os benefícios que oferece no 

âmbito de sua “aldeia”, a abrigar os mais de 300 mil profissionais inscritos na Seção de São Paulo da 

Ordem dos Advogados do Brasil. A CAASP quer ver seus serviços usufruídos em ritmo crescente e 

trabalha por isso mediante veículos de comunicação. E contempla, nesses veículos, algo além da 

simples divulgação institucional: artigos e reportagens sobre temas de interesse da advocacia têm 

espaço garantido nas páginas que a Caixa mantém no Jornal do Advogado, no site da entidade 

A “aldeia global” 
da advocacia
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(www.caasp.org.br), na newsletter CAASP Informa, em nossa página no jornal Tribuna do Direito, em 

coluna mensal na revista Visão Jurídica, no programa TV Cidadania - este veiculado semanalmente 

pela TV Justiça, pela Rede Vida de Televisão e pelo Canal Comunitário de São Paulo. 

Com características editorias diferenciadas dos demais instrumentos de informação da Caixa 

de Assistência, a Revista da CAASP vem completar o painel de serviços da entidade no campo 

da comunicação. Nestas páginas o advogado certamente encontrará o que de mais relevante a 

instituição realizou nos últimos dois meses, mas notará que o foco volta-se a temas que vão além 

do escopo assistencial. Reportagens especiais tentarão revelar quais são as pessoas ou instituições 

que se interpõem entre a Justiça e o cidadão, impedindo o pleno exercício profissional do advogado, 

premendo a liberdade e ferindo o Estado de Direito. Entrevistas buscarão revelar o pensamento de 

indivíduos – advogados ou não – que tenham algo a dizer em nome do bem comum, indivíduos cuja 

história revele apreço e luta pela verdadeira democracia, de preferência despojados de reticências 

e hipocrisias – por isso nosso primeiro entrevistado é Rubens Approbato Machado, que dispensa 

apresentações.

A Revista da CAASP se prestará ainda a um papel que a Caixa de Assistência não se cansa de 

desempenhar – o de guardiã da saúde dos advogados. Reportagens sobre temas de saúde não 

apenas apontarão condutas para uma vida saudável, mas também mostrarão as mazelas – e os 

acertos, por que não? - do sistema de saúde brasileiro. 

Não poderia estar ausente da publicação o colega assistido, aquele que recebe auxílio pecuniário 

da Caixa de Assistência para poder sobreviver. Perfilado, ele contará sua história de desventuras e 

de superação. Por que existem advogados em tal situação de penúria? A resposta remete à própria 

condição humana, à nossa impotência frente a certas intempéries da vida. Contudo e por certo, a 

“aldeia global” da advocacia tem força para devolver a felicidade aos colegas desafortunados.

Diante de tantos desafios que jamais serão superados sem uma comunicação abrangente, a Caixa 

de Assistência dos Advogados de São Paulo lança a Revista da CAASP, veículo que se propõe leve 

quanto aos aspectos gráficos e denso em termos de conteúdo. Trata-se de mais uma ferramenta 

institucional a serviço desta “aldeia” de mais de 300 mil integrantes.

Fábio Romeu Canton Filho
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Um trabalho que começou há 30 anos foi finalizado. A 

necessidade de expansão dos serviços da Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo para além da capital foi percebida 

logo que a entidade ganhou autonomia administrativa, em 1980. Tímida 

no início, depois permeada por alguns momentos de forte impulso, a 

descentralização física da CAASP foi concluída no último dia 24 de agosto, 

quando descerrou-se a placa inaugural do Espaço CAASP de São Pedro. 

Agora, os advogados contam com unidades de atendimento da Caixa de 

Assistência em todas as 225 subseções da OAB-SP, por meio de 33 sedes 

regionais e 192 Espaços CAASP.

“Temos a grande satisfação de anunciar que a estrutura física da Caixa 

está 100% descentralizada. Junto com a advocacia paulista, estão de 

parabéns todos os dirigentes que tiveram a percepção do quanto era 

importante levar os benefícios e serviços da instituição para todo o Estado e realizaram, cada um 

em seu tempo, parcela do trabalho que agora se encerra”, comemora o presidente da CAASP, Fábio 

Romeu Canton Filho. 

“Quero parabenizar o presidente Canton e toda a sua diretoria por terem concluído essa grande meta 

de descentralização da estrutura física da CAASP, que agora se faz presente em todas as subseções do 

Estado, oferecendo serviços fundamentais e de qualidade aos colegas do interior da mesma forma 

com que os oferece aos advogados da capital”, enaltece o presidente em exercício da OAB-SP, Marcos 

da Costa.

Na atual gestão (2010-2012), foram inaugurados uma sede regional em São Caetano do Sul e nada 

menos que 18 Espaços CAASP, distribuídos por todas as regiões do Estado de São Paulo: Paulínia, 

Hortolândia, Paulo de Faria, Agudos, Barra Bonita, Tupi Paulista, Arujá, Guariba, Guararapes, 

Junqueirópolis, General Salgado, Pedregulho, Cajuru, Mairinque, Nova Odessa, São Pedro, Nossa 

Senhora do Ó e Taboão da Serra. 

Além disso, inúmeras unidades foram reformadas ou ampliadas, entre as quais dezenas de Espaços e 

as Regionais de Marília, Santos, Osasco e Presidente Prudente. A Caixa de Assistência mantém ainda 

postos de serviços em localidades onde não há subseção da OAB-SP instalada, como Bananal e Santa 

Rosa de Viterbo, ambas no interior, Butantã e Barra Funda (Tribunal Regional do Trabalho), na capital.

NOTÍCIAs DA CAAsP

Descentralização 100%
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Registros históricos. As três últimas subseções que ganharam Espaço CAASP: Taboão 
da Serra, Nossa Senhora do Ó e São Pedro
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As sedes regionais da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo 

são dotadas de farmácia, livraria e consultório odontológico, além de 

serviço de emissão de guias médicas e atendimento em todas as frentes 

de atuação da entidade. 

De modo geral, os Espaços CAASP contam com estrutura mais modesta, 

mas funcionários treinados asseguram aos advogados acesso a todos 

os serviços e benefícios disponíveis nas Regionais, além do que alguns 

Espaços já contam com consultório odontológico, livraria ou até 

farmácia. Nesta gestão, ganharam livraria os Espaços CAASP de Itaquera, 

Votuporanga, Tatuapé e Dracena. As unidades de São Miguel Paulista 

e Fernandópolis foram dotadas de farmácia. A Casa do Advogado de 

Santo Amaro ganhou um Posto de Orientação Fiscal, a exemplo do que 

funciona na sede da Caixa.

A presença física da Caixa de Assistência em todas as subseções da Ordem retrata a harmonia 

indispensável entre essas instituições, mantidas com a mesma anuidade, voltadas ao mesmo 

público. A descentralização da CAASP, agora concluída em termos físicos, já era praticada por meio 

de uma série de atividades que se desenvolvem na totalidade do território paulista, sem distinção. 

As campanhas de saúde preventiva são exemplo disso – só no ano passado, perto de 100 mil 

procedimentos médicos foram efetuados em todo o Estado de São Paulo, entre exames-diagnósticos, 

consultas e imunizações. A rede médica referenciada da Caixa, por sua vez, congrega mais de 500 

estabelecimentos na capital, no interior e no litoral, incluídos consultórios, clínicas e laboratórios.

Também distribuídos por todo o Estado, há 64 consultórios odontológicos de propriedade da CAASP. 

As especialidades não contempladas na rede odontológica própria são cobertas por 750 clínicas 

credenciadas.

Trinta e sete livrarias atendem às exigências da advocacia em termos de estudo e aperfeiçoamento 

profissional. Quanto às 36 farmácias, os números dos primeiros sete meses de 2012 dão a dimensão 

do benefício que o modelo descentralizado garante aos advogados: 125 mil usuários e 797 mil itens 

vendidos na loja central; 246 mil usuários e 1,1 milhão de itens vendidos nas unidades do interior e 

da Grande São Paulo.
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Registros históricos. As três últimas subseções que ganharam Espaço CAASP: Taboão 
da Serra, Nossa Senhora do Ó e São Pedro
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Realizou-se de 6 a 17 de agosto a jornada de exames 

gratuitos de saúde que a CAASP ofereceu à advocacia 

em sua sede, como parte das comemorações do 

Mês do Advogado 2012. Os números mostram que a classe 

toma consciência de que prevenção é o melhor caminho 

para uma vida saudável: 2.608 advogados realizaram 

testes para mensuração dos níveis de colesterol, glicemia 

e pressão arterial, totalizando 7.824 procedimentos. Outros 

2.569 operadores do Direito fizeram exame-diagnóstico do 

HCV, vírus causador da hepatite C.

“A ideia de montar um mini-centro de diagnóstico na sede da Caixa de Assistência em agosto, 

iniciativa já tradicional para a advocacia da capital e da Grande São Paulo, segue uma das prioridades 

da instituição. Muito mais do que oferecer uma oportunidade de realizar exames gratuitamente, 

nossa intenção é disseminar entre os colegas a cultura da saúde preventiva. Mais uma vez alcançamos 

esse objetivo”, avalia o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.

A jornada de saúde preventiva do Mês do Advogado contemplou também avaliações oftalmológicas 

e audiométricas. Um total de 1.331 advogados submeteram-se a consulta para detecção precoce 

de glaucoma e catarata. Já os testes de audiometria totalizaram 1.272. Além disso, foram efetuadas 

1.927 sessões de massagem antiestresse, e 400 advogados receberam orientação nutricional. Ao 

todo, a CAASP realizou 15.323 procedimentos de saúde no período.

Campanha Pró-Vida - Até 28 de setembro, acontece em todo o Estado de São Paulo a Campanha 

Pró-Vida, focada nas doenças do coração e destinada a advogados e advogadas com mais de 40 anos. 

O rol de procedimentos inclui consulta com cardiologista, exames de colesterol total e fracionado, 

triglicérides, glicemia de jejum e eletrocardiograma. Caso o médico julgue necessário, o paciente 

poderá se submeter também a ecocardiograma bidimensional com Doppler e a teste ergométrico. 

Tudo por apenas R$40,00, mesmo valor cobrado no ano passado.

Considerados os valores médios do atendimento médico-laboratorial particular, o pacote de 

procedimentos da Campanha Pró-Vida não custaria menos de R$ 1.000,00. “O rigor com que a CAASP 

gere suas finanças é que possibilita subsidiar uma iniciativa desse porte”, observa Arnor Gomes da 

Silva Júnior, vice-presidente da Caixa de Assistência e responsável pelas campanhas de saúde.

Saúde: 15 mil atendimentos em 10 dias

NOTÍCIAs DA CAAsP
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Salão de saúde preventiva, na sede da Caixa: advogados 
aprendem a se cuidar
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Todos os títulos disponíveis nas livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo 

foram vendidos com desconto de 50% durante agosto, Mês do Advogado. O sucesso da 

iniciativa foi absoluto: 31 mil advogados foram atendidos e 95 mil itens foram vendidos. O 

abatimento valeu para todas as livrarias da CAASP na Capital e no Interior, nas compras pela internet 

(www.caaspshop.com), em encomendas e nos pedidos feitos nos 192 Espaços CAASP instalados nas 

subseções da OAB-SP de todo o Estado. 

“O sucesso foi muito grande, tanto na livraria-sede quanto nas demais, distribuídas por todo o Estado. 

Isso mostra o acerto da Caixa de Assistência ao manter o aprimoramento profissional do advogado 

entre suas prioridades”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. “Além do êxito 

absoluto da promoção em termos de aquisição de obras jurídicas e de literatura em geral, registrou-

se a frequência de um grande contingente de advogados que não costumavam visitar sua entidade 

assistencial. A CAASP se engrandeceu institucionalmente com essa iniciativa”, avalia.  

“Nas livrarias da CAASP o colega tem acesso à legislação, à melhor doutrina e à jurisprudência. 

Promoções como esta só são possíveis graças à perfeita sintonia que vem marcando as administrações 

da Ordem e da Caixa desde 2004, quando da primeira gestão de Luiz Flávio Borges D’Urso à frente da 

Seccional”, assinala o presidente em exercício da OAB-SP, Marcos da Costa.

“Nossa preocupação é facilitar aos advogados de todo o Estado o acesso ao conhecimento, para que 

ele se torne um profissional cada vez melhor. Com esta iniciativa, de benefício imediato, qualificamos 

o advogado e valorizamos a advocacia”, destaca Anis Kfouri Jr., diretor responsável pelas livrarias da 

CAASP. 

O acervo literário da Caixa de Assistência abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas áreas do 

Direito, além dos mais vendidos da literatura em geral. Nas 37 livrarias da entidade, distribuídas 

por todo o Estado de São Paulo, o pagamento pode ser parcelado. As compras também podem ser 

feitas pela internet - na CAASP Shop (www.caaspshop.com) - ou por encomenda, nos Espaços CAASP 

distribuídos por todo o Estado.

Nesta gestão, algumas iniciativas modernizaram o setor livreiro da Caixa de Assistência dos Advogados 

de São Paulo. Por meio da Livraria Móvel, a advocacia passou a ter acesso ao acervo da entidade em 

encontros, congressos e outros eventos. Na Livraria Infantil, os advogados encontram obras infanto-

juvenis para seus filhos, as quais podem ser adquiridas com os mesmos descontos aplicados aos 

Livros pela metade do preço
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livros jurídicos; além disso, a entidade passou a providenciar livros escolares mediante encomenda, 

de modo a facilitar a compra de material escolar no início do ano letivo. A seção de Novos Mercados 

de Trabalho, inaugurada em 2011, disponibiliza títulos de áreas emergentes do Direito, para além das 

frentes clássicas do universo jurídico.

Elogios - “Vejo esta oferta de livros pela metade 

do preço como uma demonstração da Caixa e da 

Ordem de que a anuidade está sendo investida no 

enriquecimento cultural e profissional da classe”, 

declarou o advogado Eduardo Cassis, ao visitar a 

livraria central da CAASP.

“Estava ao celular quando fiquei sabendo do 

desconto. Fiquei surpreso e informei ao colega do 

outro lado da linha. Ele não pensou duas vezes e me encomendou alguns livros”, contou Ronaldo 

Iencius Oliver. 

“Um verdadeiro presente para a advocacia”, elogiou Grace Cristiane de Liberato Rollin.

“Ofertas desse tipo incentivam o advogado a se manter atualizado sobre as mudanças nas leis. A 

CAASP e a OAB-SP estão sempre proporcionando ferramentas para dar ao advogado a chance de 

exercer cada vez melhor a profissão. E acho que oferta fica ainda mais especial ao abranger a família 

do advogado, já que o desconto vale também para obras infantis e da literatura em geral”, avaliou 

Kelly Aparecida Silva de Moura.

“A CAASP incentiva a leitura e dá ferramentas para a atualização do advogado”, disse Adriane 

Rodrigues de Freitas, acrescentando: “Estou aproveitando a oportunidade para adquirir livros para 

concursos públicos e para fazer um teste: comprar um exemplar de audiolivro”.
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Mais de 30 mil advogados aproveitaram o desconto de 50% 
nas livrarias da CAASP

Mês do Advogado, mês de esportes

Três grandes eventos esportivos foram realizados pela CAASP em agosto, como parte das 

comemorações do Mês do Advogado. No dia 12, mais de 600 advogados participaram da 

17ª Corrida do Centro Histórico de São Paulo. Organizado pela Corpore, uma das maiores 

agremiações de corredores da América Latina, o evento reúne anualmente cerca de 8 mil atletas e a 

advocacia conta com uma categoria especial. Os corredores percorrem 9 quilômetros por vias onde 
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 se situam logradouros que contam um pouco da 

história da capital paulista, como o Viaduto do Chá, 

o Pátio do Colégio, o Teatro Municipal e a Catedral 

da Sé. Na categoria Advogados – Masculino, Arthur 

Rabay deu exemplo de talento e longevidade, 

vencendo pela nona vez consecutiva. Marília Rabello 

foi a campeã na categoria Advogados – Feminino.

“Ganhar de novo é como na primeira vez, a mesma 

emoção. Temos de treinar cada vez mais e nos superar”, 

afirmou Rabay. Além de um talento natural para provas pedestres, muito suor tem de ser derramado 

para se alcançarem tantos títulos dessa envergadura. Casado e pai de dois filhos, o campeão conta 

que, mesmo advogando e cursando mestrado, treina seis dias por semana às vésperas da Corrida do 

Centro Histórico. “É preciso muita disciplina”, assinala.

Poucos segundos atrás de Marília Rabello, primeira colocada entre as advogadas, Charlleny Tabarelli 

Tijoe comemorou o segundo lugar. “Estou muito feliz”, disse, classificando a prova como “muito 

técnica” por conta dos diversos trechos de subida. “Acho fundamental o apoio que a CAASP e a OAB-

SP dão ao esporte”, acrescentou.

As centenas de advogados que participaram da 17ª Corrida do 

Centro Histórico de São Paulo contaram com todo apoio necessário 

ao bom desempenho na tenda da OAB-CAASP, montada no Vale 

do Anhangabaú a lhes servir água, frutas e barras de cereais. Uma 

equipe da DLB Assessoria Esportiva, parceira da Caixa de Assistência, 

orientou sessões de alongamento. Houve ainda sorteio de brindes.

“Os advogados estão de parabéns pela passagem do seu dia, o 11 

de Agosto, e pela dedicação ao esporte. O sucesso deste tradicional 

e concorrido evento prova que a advocacia valoriza o esporte, a 

saúde e a convivência entre colegas”, declarou Célio Luiz Bitencourt, 

diretor-tesoureiro e responsável pelo Departamento de Esportes e 

Lazer da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo.

Num domingo atípico para o inverno, 19 de agosto, sob céu azul e sol forte, 2º Passeio Ciclístico 

dos Advogados congregou uma centena de profissionais do Direito e familiares a percorrer ruas e 

Corrida do Centro Histórico reuniu 8 mil corredores e mais 
de 600 advogados

Re
in

al
do

 C
an

at
o

2º Passeio Ciclístico dos Advogados: 
confraternização entre colegas e familiares
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logradouros que contam um pouco da história de São 

Paulo, como o Pátio do Colégio, o Largo São Bento, o 

Mercado Municipal, a Estação da Luz, o Teatro Municipal. 

No dia 25, o auditório “Walter Maria Laudísio”, na sede 

da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, foi 

especialmente adaptado para abrigar o 5º Torneio OAB/

CAASP de Xadrez, que reuniu advogados-enxadristas 

de diversas regiões do Estado. O campeão foi Cléber Moreira de Holanda. Os 10 primeiros colocados 

ganharam troféu, além do veterano e da advogada melhor classificados. 

“O nível da competição foi muito bom. Estou feliz não só por ganhar, mas por ter participado 

e revisto os colegas”, disse Cléber de Holanda, pela segunda vez campeão do torneio. Advogado 

das áreas cível e criminal com escritório na Zona Leste da capital, Holanda vê pontos em comum 

entre a advocacia e o xadrez: “Há um paralelo entre a profissão e o jogo, principalmente quanto ao 

tempo a ser cumprido e à concentração necessária”. A exemplo de outros participantes, Holanda tem 

experiência internacional e é ranqueado pela Federal Internacional de Xadrez.

O segundo colocado, Tiago Bini, advogado em Bauru, no interior do Estado, já disputou torneios 

internacionais em diversos países da América Latina. Aos 30 anos, advoga há cinco e joga xadrez há 

20. “Posso dizer que o nível deste torneio é alto. Trata-se de uma iniciativa muito legal da CAASP”, 

assinala.

Entre as mulheres, o melhor desempenho foi de Juliana Penteado Prandini Batista. “Esta foi minha 

primeira participação. Acho a iniciativa fantástica – antes, as advogadas-enxadristas não tinham 

nenhum incentivo”, destacou Juliana. Odinovaldo Bueno foi o primeiro colocado entre os veteranos.

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho, 

prestigiou o evento, fazendo a entrega dos troféus aos vencedores. “Este é mais um evento esportivo 

da advocacia de grande sucesso. Os colegas enxadristas gostam muito do torneio, como demonstra 

a grande frequência desde a primeira edição. O nível é alto, como comprova a presença de jogadores 

ranqueados internacionalmente, e a convivência entre colegas é sempre gratificante”, avaliou Canton.

Segundo Célio Luiz Bitencourt, diretor-tesoureiro e de Esportes e Lazer da CAASP, “face à grande 

aceitação pelos advogados, a Caixa vem intensificando a realização dos torneios de xadrez, realizando 

diversas edições anuais na capital e, a partir de setembro, também no interior”.
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5º Torneio de Xadrez: concentração e prazo, no esporte e na profissão
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“Para tirar um papel de dentro do 
meu escritório, só me levando
junto. E morto”

Palavras fortes e diretas sempre foram marca de Rubens 

Approbato Machado. Aos 79 anos, ele continua com a 

mesma verve, como o leitor poderá conferir. Sobre as 

faculdades de Direito, afirma o ex-presidente do Conselho 

Federal e da Seção de São Paulo da OAB: “O estudante 

entra e sai analfabeto”. Sobre as prerrogativas dos 

advogados, diz: “O advogado tem de ser o primeiro a 

defender seus direitos”. Acerca da invasão de escritórios, 

avisa: “No meu escritório, podem entrar. Mas, se quiserem 

levar um papel que seja, terão de me levar junto. E 

morto”. O problema do Poder Judiciário, para ele, “é de 

gestão”. Os jornalistas, estes deveriam fazer “curso de 

conhecimento jurídico” antes de escreverem sobre o setor. 

Escritórios estrangeiros no Brasil? 

“Será uma tragédia para a advocacia brasileira.”

Leia a seguir a entrevista concedida por Rubens 

Approbato Machado a Paulo Henrique Arantes, 

editor da Revista da CAASP.

Revista da CAASP – Por que se formam tantos advogados atualmente? A qualidade do ensino 

jurídico equivale ao número de faculdades de Direito?

Rubens Approbato Machado  - Tenho lutado há muitos anos pelo bom ensino jurídico. Eu não me 

oponho à criação de novas faculdades, desde que sejam faculdades que deem um ensino jurídico 

adequado, transformando o estudante num profissional do Direito em condições de prestar um bom 

serviço na busca da justiça e da paz social.

Ocorre que, quando do golpe militar (1964), criou-se, segundo informações que chegaram ao 

meu conhecimento, uma filosofia dentro da Escola Superior de Guerra de que deveria ser calada 

a voz do advogado, porque a palavra do advogado e da OAB foi de oposição ao regime militar e 

pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Como não era possível matar todos os 

advogados, resolveu-se calá-los. Mas de que forma?  Como queria Bonaparte, cortando-lhes a língua? 
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Não, destruindo o ensino jurídico, fazendo com que um grande número de semianalfabetos se 

tornasse advogado, enfraquecendo a profissão, enfraquecendo a Ordem.

Houve uma reação, mas o número de faculdades cresceu de forma fantástica. O Brasil hoje talvez seja 

o maior produtor de profissionais do Direito do mundo.

Como não se podia matar todos os advogados, resolveu-se calá-los“ “

O Exame de Ordem compensa um pouco a má qualidade das faculdades, não?

O Exame de Ordem surgiu para tentar salvar a situação, separando o joio do trigo. Mas é claro que, 

por mais que se faça um Exame de Ordem, não é uma simples prova que vai apurar efetivamente a 

capacidade do advogado. Nem sempre se consegue fazer essa verificação. E ainda tem gente que 

quer acabar com o Exame de Ordem, para desmoralizar ainda mais a advocacia.

Como deve se comportar o estudante de Direito que aspira a uma boa formação, mas tem a 

consciência de que sua faculdade deixa a desejar?  

 Ele tem de ser autodidata, porque também os professores dessas escolas não têm condições de ser 

professores. Podem ser bons advogados, bons juízes, bons promotores, mas não têm condições de 

ensinar. Não sabem ensinar.

O nosso instrumento de trabalho é a nossa inteligência, precisamos saber dialética, filosofia, 

sociologia. Nessas escolas não se aprende isso. O estudante entra e sai analfabeto. Às vezes, consegue 

passar no Exame de Ordem e aí os problemas passam a ser questões de ética, de inépcia profissional 

e uma série de coisas.

Qual é o único jeito? O advogado tem de estudar todos os dias por conta própria e buscar se 

aprimorar.  Se ele não tem condições de cursar uma boa faculdade, tem de procurar pós-graduação 

ou especialização em cursos que vão lhe dar ensino de Direito de qualidade, a exemplo do que faz a 

ESA (Escola Superior de Advocacia, da OAB-SP).

A violação das prerrogativas profissionais dos advogados está prestes a ser criminalizada, seja 

por meio do novo Código Penal, seja com a aprovação do projeto de lei nesse sentido que se 

encontra no Senado. A criminalização vai fazer cessarem as violações?             
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A verdade é que advogado que conhece profundamente 

a advocacia, que estuda, que sabe argumentar, tem 

menos problemas de violação de suas prerrogativas, 

porque o delegado de polícia tem medo, o juiz tem 

medo, o promotor tem medo de encontrar pela frente 

alguém que saiba se defender. O primeiro a defender 

a prerrogativa tem de ser o próprio advogado – isso é 

essencial.

Acho que a criminalização não cessará as violações, 

mas pode diminuí-las. Eu sou a favor da criminalização, 

apesar de já existir o crime de abuso de autoridade, mas 

a especificação certamente trará conhecimento maior 

e, portanto, dará mais força para o advogado.

Para exercer a advocacia, o advogado precisa em 

primeiro lugar de liberdade. E se ele cometer qualquer erro, qualquer abuso, ele também está sujeito 

a sanções, basta a autoridade representar à Ordem que é instalado um processo disciplinar na falta 

de urbanidade, inépcia e coisas dessa natureza. E a Ordem pune. Mas é preciso punir também do 

outro lado. Eu entendo que a criminalização vai permitir isso, mas não vai acabar completamente 

com as violações.

Em 2005 houve uma onda de invasões de escritórios de advocacia pela Polícia Federal. Aquele foi 
um momento emblemático no campo das violações, não?

Em fui um dos que mais lutaram naquele momento. Primeiro, porque estava no Ministério da Justiça 

um ex-presidente da OAB, meu amigo Márcio Thomaz Bastos. Acontecer isso na mão de quem 

passou por tudo que ele passou na ditadura, sendo ele o comandante da Polícia Federal que estava 

cometendo as invasões... realmente, acho que aquilo causou um problema psicológico para ele. 

De nossa parte, tínhamos que defender os advogados, e defendemos. 

Eu falei publicamente, e ele (o então ministro Márcio Thomaz Bastos) tomou conhecimento: o meu 

escritório está aberto a quem quiser, pode vir Polícia Federal, quem for. Pode entrar. Mas se quiserem 

levar uma folha de papel vão levar a folha de papel e eu junto, morto, porque vivo não vou permitir.

ENTREvIsTA \\ENTREvIsTA
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Mas a que se deveu aquela ação coordenada?

O advogado atrapalha quem quer mandar. A única forma de exercer a advocacia é com liberdade. 

Sem liberdade, você paralisa a paz social, paralisa o Poder Judiciário e paralisa, portanto, os direitos 

do cidadão. E o advogado é único que tem condições de defender esses postulados da advocacia. 

Então, queriam calar o advogado daquela maneira.

Ninguém é contra uma diligência normal, desde que venha respaldada por ordem judicial e procedida 

com urbanidade. Meter o pé na porta, abrir gaveta na marra, no meu escritório, se acontecesse isso, 

eles teriam de levar um cadáver junto.

A única forma de exercer a advocacia é com liberdade. Sem isso, 
paralisa-se a paz social“ “

Por que razão a mídia tende a igualar o advogado ao cliente?

Isso acontece muito na área criminal. É difícil de a mídia entender o papel do advogado. Por isso, às 

vezes eu sugiro um curso de conhecimento jurídico para jornalistas, porque acontece coisas incríveis. 

Os jornalistas precisam aprender que juiz não dá parecer, promotor não decreta e outras coisas. 

É fundamental que todos entendam: para punir alguém, deve-se antes fazer um julgamento justo. 

Não adianta ser “bonzinho” ou “mauzinho”, tem de ser justo, e para ser justo deve-se ouvir os dois 

lados. Amanhã pode ser você: se alguém te acusar e você não tiver o direito de defesa, como é que 

você fica? Assim é o Estado Democrático de Direito, senão voltamos para a ditadura.

O sr. acha que existe um vácuo legislativo que obriga o STF a cumprir funções do Congresso 
Nacional? 

Em primeiro lugar, o Brasil é o país das leis, e você muitas vezes não sabe se determinada lei está em 

vigor ou não. O que não falta é lei, mas há as que pegam e as que não pegam. Houve um sociológo 

que disse que a lei que pega é a que tem utilidade, e a que não pega é a que é inútil. E nós temos leis 

inúteis também.

Toda decisão do Supremo, seja ela qual for, tem influência no conjunto social do país, porque ele 

é o órgão máximo da Justiça. Quando o Supremo fala, seja o que ele falar, ainda mais agora com 

a súmula vinculante, ele na verdade está mostrando que a sociedade tem de fazer daquela forma. 

Portanto, é um ato político.
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Eu sou defensor de que o Supremo faça política, sim. Não política partidária, não política sectária, mas 

a política aristotélica do bom governo. Ele é um Poder do Estado, e, sendo-o, tem de ser harmônico 

com o Executivo e o Legislativo. Todos os três têm que fazer política.

A súmula vinculante poderia dar a falsa impressão de que o Supremo estaria legislando, porque se 

ela interferir numa lei, na verdade, prevalece a súmula. Por isso eu fui contra a súmula vinculante. 

Mas, de qualquer modo, eu acho que é função do Supremo e dos seus ministros ficarem atentos ao 

fato de que suas decisões têm repercussão nacional.

Sou a favor de que o STF faça política, sim. Mas não política partidária“ “

O Brasil vive um momento de busca por transparência, do que ninguém discorda. Mas qual o 

limite entre a transparência e a bisbilhotice?

A transparência tem de ser no interesse público, nada de entrar na vida pessoal de ninguém, na vida 

privada. Quando há algo de interesse público, acho que tem de haver transparência, sim.

Em determinados locais, paga-se a um magistrado valores que nem um craque de futebol ganha. 

Então, há algo errado.

De que tipo de reforma o Judiciário precisa?

O grande problema do Judiciário é realmente a lentidão, a morosidade. Eu já escrevi que o que falta 

no Judiciário é gestão. E é simples entender isso. Você vai a uma grande empresa, que tenha mil 

funcionários, que tenha filiais, em geral você não põe o dono para administrar. Então ele compõe 

uma equipe de administradores que são do ramo, que sabem como cuidar do empregado, que 

sabem dizer onde deve ser instalada uma filial.

O Poder Judiciário é como uma grande empresa, uma das maiores deste país. Só o Tribunal de Justiça 

de São Paulo tem mais de 300 desembargadores, mais de 2 mil juízes, centenas de comarcas. E quem 

administra isso? Um presidente que é eleito. Qual é a noção que ele tem de administração? Ele pode 

ser o maior juiz do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, mas isso não garante que saiba 

administrar.
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Na área penal, por exemplo, há uma série de 

problemas gravíssimos porque não se sabe 

se determinado cidadão é reincidente ou 

não. Às vezes o cidadão está morrendo no 

presídio quando deveria estar em liberdade. 

Isso é falta de gestão. Você entra numa vara 

de execução penal e fica perplexo ao ver o 

número de processos – e justo numa vara de 

execução! 

Falta realmente organização, administração. 

Então, é problema de gestão. Não é falta 

de competência dos julgadores, porque a 

grande maioria é extremamente capacitada, 

séria, honesta.

O senhor é a favor da atuação de escritórios 

estrangeiros no Brasil?

Quando eu era presidente da OAB-SP (1998-2000) e o dr. Reginaldo de Castro presidia o Conselho 

Federal da Ordem, escritórios estrangeiros começaram a invadir o País. Para não dizer que éramos 

xenófobos, assinamos uma resolução pela qual os escritórios estrangeiros poderiam prestar 

consultoria desde que cadastrados na Ordem, e nunca praticar atos de natureza forense. Essa 

resolução está em vigor até hoje.

Eu acho que o ingresso de escritórios estrangeiros para advogar no Brasil será uma tragédia para 

a advocacia brasileira. Não é verdade que somente os grandes escritórios serão atingidos. Eles 

vão atuar em todos os campos, e vão montar o esquema de firma, como é lá fora, promovendo a 

mercantilização da profissão. Há países onde até se lançam ações de escritórios de advocacia na 

bolsa. Eles vêm com esse propósito. Eles vêm para assumir tudo, e nós, que já estamos com grandes 

dificuldades pelo número exagerado de advogados que somos, vamos ficar na dependência de 

sermos contratados por uma firma dessas.
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Qual a importância das Caixas de Assistência de Advogados no panorama da advocacia hoje?

São fundamentais, são a face mais humana da OAB. As Caixas ajudam o advogado de várias formas, 

e não como mera benemerência.

Muita gente reclama da anuidade da Ordem. É preciso enumerar tudo que a Ordem dá para os 

advogados, inclusive por intermédio da Caixa de Assistência. 

Eu próprio sou um exemplo. Tive uma doença gravíssima, me acorrendo a médicos a todo momento, 

comprando remédios caríssimos, os quais tomo diariamente até hoje. Quando faço a compra desses 

remédios na CAASP, em cada aquisição eu ganho uma anuidade.

 A entrada de escritórios estrangeiros no Brasil será uma tragédia“ “

Então, eu sou absolutamente contra a entrada de escritórios de advocacia estrangeiros no Brasil, pela 

forma como agem, pela sistemática como agem. Eles podem eliminar a advocacia brasileira.
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A verdade da advocacia, 
ontem e hoje
A ditadura acabou em 1985. À luz de duas Comissões da Verdade – a do Governo Federal e a da OAB-SP 

- a Revista da CAASP foi ouvir alguns dos advogados que se notabilizaram na defesa de perseguidos pelo 

regime militar para saber: será que a democracia de hoje aplica-se ao trabalho do advogado?

Reportagem de Paulo Henrique Arantes

Posse da Comissão da Verdade da OAB-SP
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A criação da Comissão Nacional da Verdade, sob benção e 

lágrimas da presidente Dilma Roussef, é saudada pelos 

cidadãos que têm apreço pela democracia. A ordem é 

trazer à luz os horrores ainda obscuros do Brasil de 1946 a 1988, 

mas claro está que o grupo se aterá com mais afinco ao período do 

regime militar (1964-1985). A OAB-SP de pronto engajou-se nessa 

luta, criando sua própria Comissão da Verdade, a qual trabalhará 

para apurar e fornecer subsídios à congênere nacional no tocante 

à atuação dos advogados durante a ditadura.

Que as tenebrosas ações repressivas contra a advocacia daqueles 

anos venham todas à tona é o que se espera. Mas, será que os 

advogados têm plenamente assegurada sua liberdade de trabalho 

nos dias de hoje? Não é o que parece, tampouco foi o que ficou 

claro em 2005, quando se orquestrou uma série de invasões de 

escritórios de advocacia pela Polícia Federal, sob a pífia alegação 

de que os documentos deles subtraídos seriam fundamentais 

para o andamento de inquéritos. Os argumentos dos juízes que 

concederam os mandados de busca e apreensão não merecem 

comentário. 

Imposturas de natureza cultural não se revertem da noite para o 

dia. Em muito graças à atuação incisiva da Ordem dos Advogados 

do Brasil, particularmente da OAB-SP, não se repetiram 

violações de escritórios em larga escala como em 2005, mas as 

prerrogativas profissionais dos advogados estão longe de serem 

respeitadas por magistrados, promotores, delegados e até pelos 

próprios advogados, quando estes alcançam postos em tribunais 

superiores e ministérios. Resquícios da ditadura? Integrantes da 

Comissão da Verdade da OAB-SP têm opiniões interessantes a 

respeito.

“O Brasil ainda não se democratizou, não – isso é uma expectativa, 

pois hoje temos coisas iguais ou piores do que aquelas que acorriam 
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na ditadura. Num período que se pretende absolutamente 

democrático, temos invasão de escritório de advogado 

e temos leis que querem obrigar o advogado a expor 

seu segredo profissional. A democracia brasileira ainda 

é um lixo”, esbraveja o criminalista Paulo Sérgio Leite 

Fernandes. “Eu advoguei durante a ditadura toda e nunca 

um militar encostou a mão em mim. Hoje, estamos com 

nossas atividades profissionais restringidas. Somos 

revistados quando entramos no fórum, somos aviltados, 

envergonhados”, protesta.

Leite Fernandes: “país vive em regime de deduragem oficial”

“A democracia brasileira ainda é um lixo”, 
diz Paulo Sérgio Leite Fernandes

Notório defensor das prerrogativas profissionais dos advogados, Fernandes vê os colegas enredados 

numa trama de alcaguetagem, muitas vezes sob o pretexto da transparência. “Este país encontra-se 

num regime de deduragem oficial. O Poder está ensinando o brasileiro a ser um delator, estamos 

sendo transformados em alcaguetas. Estão querendo fazer o profissional liberal dedurar o cliente. 

Não podemos nos esquecer de que há coisas que são secretas por necessidade: o segredo do padre, 

o segredo do médico, o segredo do jornalista, o segredo da prostituta, o segredo do advogado”, 

enumera.

Vossas Excelências versus Vossa Senhoria – Icônico 

advogado de perseguidos políticos, Belisário dos Santos 

Júnior foi ele próprio três vezes encarcerado durante o 

regime militar. A razão? “Denunciar violação de direitos 

humanos diante de juízes trazia consequências”, recorda. 

Nos dias de hoje, Belisário enxerga problema diferente 

para o exercício da advocacia: “Está se construindo a 

cultura de que o advogado não é necessário. Não lhe dão 

acesso aos autos nem aos procedimentos do Ministério 

Público Federal. Juízes e promotores tratam-se por 

Vossa Excelência e ambos tratam o advogado por Vossa 

Senhoria. Isso traz uma aparente superioridade que não 

está na Constituição”. Belisário: advogado é “ardilosamente” confundido com o cliente
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Na opinião do ex-secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, a Lei 12.683/2012, 

que trata de lavagem de dinheiro, está sendo usada para fazer com que o advogado exponha o que 

lhe foi revelado em privado pelo cliente. Cogita-se até que o advogado seja obrigado a apontar a 

origem dos recursos que lhe são pagos como remuneração pelo trabalho. “E isso porque a imensa 

maioria dos advogados recebe módicos honorários”, reclama. 

Belisário também apresenta sérias ressalvas ao tratamento que a advocacia recebe dos meios 

de comunicação, em particular na internet. “O advogado fala pelo cliente e acaba ardilosamente 

confundido com ele. O pior da mídia são certas correntes que tomam conta da internet em 

determinado casos. O senso comum que toma a rede é preocupante”, alerta. 

Zulaiê Cobra Ribeiro defendeu apenas um 

preso político: seu marido, o economista José 

Maria Arbex, detido pelas forças da repressão 

em 1968. Ela recorda das instransponíveis 

barreiras ao trabalho do advogado comuns 

àquela época, quando juízes-auditores eram 

todos militares e as provas eram forjadas como 

peças da acusação. Tais lembranças acabam 

por reforçar sua indignação com a realidade 

atual. “Ser advogado não era fácil na ditadura 

e não é fácil hoje. Nós somos necessários à 

distribuição da justiça, sem advogado não há 

justiça e um país que não tem justiça não tem 

nada”, ressalta.

Segundo Zulaiê, os advogados “sofrem violência por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público 

e das autoridades em geral”. Na opinião dela, “quem viola as prerrogativas profissionais do advogado 

é criminoso”.

Zulaiê: “Advogar não era fácil na ditadura e não é fácil hoje”

Para Zulaiê Cobra, “quem viola as prerrogativas dos advogados é criminoso”

“Compomos o tripé da Justiça ao lado do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas esse tripé está 

um pouco manco, porque o juiz tem seus valores, o promotor também, e nós ficamos um pouco atrás, 

somos pouco reconhecidos. Há uma má vontade da Justiça para com a advocacia”, avalia a advogada 
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que, quando deputada federal, foi relatora do projeto que resultou na Emenda Constitucional 45, a 

qual criou o Conselho Nacional de Justiça. “Temos hoje a possibilidade de julgar juízes e promotores 

de modo mais decente que no passado”, enfatiza, apontando ao menos um avanço.

“Resquício de conduta” – Luiz Eduardo 

Greenhalgh foi outro advogado que se notabilizou 

como defensor de cidadãos perseguidos pela 

ditadura, área em que estreou quando seu amigo 

e colega Idibal Pivetta foi capturado e encarcerado 

nas tenebrosas dependências do DOI-Codi 

(Departamento de Operações de Informações – 

Centro de Operações de Defesa Interna), no início 

da década de 1970.

A trajetória de Greenhalgh poderia tê-lo tornado 

cético, mas não o fez. Sua indignação ante violações 

das prerrogativas dos advogados praticadas 

atualmente é profunda. “Acho um absurdo. Não 

posso dizer que sejam resquícios ideológicos da 

ditadura militar, mas certamente as violações constituem um resquício formal de conduta. Eu vejo 

abismado sentenças judiciais dizendo que a polícia pode entrar no escritório do advogado, fazer 

busca e apreensão. Isso é uma volta ao passado”, diagnostica o advogado.

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Fábio Romeu Canton 

Filho, era coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP em 2005, quando ocorreram as 

invasões em série de escritórios de advocacia. Para ele, a Comissão da Verdade instituída pela Seção 

de São Paulo da OAB, além de lançar luz sobre o passado, deverá trazer avanços no presente. “Esta 

Comissão certamente vai contribuir para que eventos como aqueles a que assistimos em 2005 não 

se repitam. Invasões de escritórios de advocacia motivadas por questões políticas – como foram 

aquelas, na verdade – não eram comuns nem na ditadura. O Estado Democrático de Direito só pode 

permanecer de pé com um Judiciário e uma advocacia fortes – é assim que entendemos a cidadania 

e a liberdade”, assinala Canton.

Greenhalgh: abismado com sentenças autorizando invasão de escritórios
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Greenhalgh: abismado com sentenças autorizando invasão de escritórios

São Paulo dá a largada

Os membros da Comissão 

da Verdade da OAB-

SP foram empossados 

no último dia 26 de julho, em 

solenidade na sede da entidade 

e com a presença de integrantes 

da Comissão Nacional da Verdade, 

entre os quais seu coordenador, 

Gilson Dipp, ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, e o criminalista 

José Carlos Dias, ex-ministro 

da Justiça (governo Fernando 

Henrique Cardoso). À Revista da 

CAASP, Dipp declarou: “Sabemos que São Paulo foi, talvez, o maior centro da repressão, 

e a atuação da advocacia bandeirante foi incisiva e precursora na defesa de presos 

políticos, na busca da liberdade 

e na configuração de direitos 

humanos. Hoje, em Brasília, não 

podemos fazer tudo sozinho - 

precisamos da colaboração de 

instituições públicas, a exemplo 

do que faz a OAB-SP”.

A palavra de José Carlos Dias, 

um dos mais aguerridos 

advogados de presos políticos 

durante o regime militar, atesta 

a importância da iniciativa da 

Seção de São Paulo da Ordem. 

“A ditadura foi o período mais 

difícil da minha vida profissional. 

Dipp: “Precisamos do apoio de instituições públicas, a exemplo do que faz a OAB-SP”

Dias: “A ditadura foi o período mais difícil da minha vida”
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\\
Vivíamos trabalhando em cima do risco, e de um risco muito grande. Acompanhávamos as 

famílias visitando nossos clientes nos presídios, denunciávamos as torturas. Foi um trabalho 

que marcou a advocacia”, recorda, mencionando a tônica do Judiciário à época: “A defesa 

dos presos políticos era perante a Justiça Militar. Nós encontrávamos alguns bons exemplos, 

de pessoas independentes, mas a maior parte estava mancomunada com o regime – juízes, 

promotores e procuradores tinham todo o interesse em distorcer a verdade”.

\\EsPECIAl

Marcos da Costa: “...resgatar o papel crucial da advocacia e a luta em prol 
da cidadania”

Segundo o presidente em exercício da Seção de 

São Paulo da OAB, Marcos da Costa, a comissão 

paulista “pretende resgatar o papel crucial da 

advocacia durante o período da ditadura militar 

(1964-1985) e, consequentemente, a luta em prol 

da cidadania, dos direitos humanos e do Estado 

Democrático de Direito”.

 “A expectativa é grande no sentido de que 

possamos colaborar com a Comissão Nacional 

da Verdade, levando-lhe subsídios, informações, 

dados que possamos colher junto aos advogados, 

principalmente àqueles que sofreram restrições 

ao exercício profissional ou que defenderam 

presos políticos”, detalha Mário Sérgio Duarte 

Garcia, presidente da Comissão da Verdade da 

OAB-SP. Ex-presidente da seccional paulista e do 

Conselho Federal da Ordem, Duarte Garcia diz 

que a comissão da advocacia “elaborará um registro histórico, para que se reconstitua a 

verdade que muitas vezes fica sepultada pelo desconhecimento ou pela inação dos próprios 

advogados, que exerceram uma atividade intensa, mas que ultrapassaram o período 

ditatorial e vivem hoje em liberdade, guardando lembranças daquela época triste do país”.

Mário Sérgio D. Garcia, presidente da Comissão da Verdade da OAB-SP
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Segundo Arnor Gomes da Silva Júnior, 

vice-presidente da CAASP e secretário da 

Comissão da Verdade da Seccional, o grupo “já 

está em campo mobilizando colaboradores, 

contando inclusive com a ajuda de subseções”. 

O trabalho de mobilização, destaca, inclui 

a busca de recursos e a identificação de 

espaços institucionais que contribuam para 

a exposição de “fatos que tenham ficados 

soterrados pela ação obscura do aparato 

autoritário do Estado”.

Assim está composta a Comissão da Verdade 

da OAB-SP: Mário Sérgio Duarte Garcia 

(presidente), Belisário dos Santos Júnior 

(vice-presidente), Arnor Gomes da Silva 

Júnior (secretário), Aírton Soares, Aton Fon 

Filho, Iberê Bandeira de Mello, Idibal Pivetta, 

José Carlos Arouca, Luiz Eduardo Greenhalgh, 

Luiz Olavo Batista, Paulo Gerab, Paulo Sérgio Leite Fernandes, Takao Amano, Tales Castelo 

Branco, Valter Uzzo e Zulaiê Cobra Ribeiro. Integram o grupo como membros colaboradores 

Cid Vieira de Souza Filho, José Leme de Macedo, Marcos Fábio Trombetti, Martin de Almeida 

Sampaio, Oscar Alves de Azevedo e Carlos Alberto Baptista.

Arnor: trabalho para desenterrar “a ação obscura do aparato 
autoritário do Estado”
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A cura da Aids 
está próxima?

“Vamos hoje fixar uma nova meta para a ciência na era 

da biologia. Vamos nos comprometer a desenvolver uma 

vacina contra a Aids nos próximos 10 anos”, anunciava em 

1997 o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Já são 

30 milhões de pessoas mortas em decorrência de doenças 

relacionadas à Aids desde o início da década de 1980. 

Outros 34 milhões convivem com o vírus HIV no mundo, 

dentre os quais apenas 8 milhões estão em tratamento, 

segundo dados da Agência das Nações Unidas de Luta 

contra a Aids (Unaids). Quinze anos se passaram desde o 

pronunciamento de Clinton e, até agora, nada da vacina. 

Também não se chegou à cura, mas houve sensíveis avanços 

no tratamento da doença.

O que vier primeiro – a cura ou a vacina - será muito bem-vindo”, afirma o infectologista 

Esper Kallás, professor da Faculdade de Medicina da USP. Entusiasta das novas abordagens 

para prevenção do HIV, ele integrou a equipe de pesquisadores da Iniciativa Profilaxis 

Preexposicion (Iprex), estudo realizado em 11 centros de pesquisa localizados em seis países - Peru, 

Equador, Brasil, Estados Unidos, África do Sul e Tailândia - e publicado no New England Journal of 

Medicine.  A Iprex testou a eficácia do método de profilaxia pré-exposição, ou seja, a prevenção via 

medicamentos antirretrovirais antes de uma possível exposição ao HIV.

O estudo reuniu 2.499 participantes - homens e mulheres - e constatou que uma dose oral diária 

de Truvada, droga obtida por meio da combinação de outros dois medicamentos antirretrovirais 

(tenofovir e emtricitabine), pode reduzir em até 78% a transmissão do vírus para pessoas saudáveis 

que mantenham relações com parceiros de alto risco. A Food and Drug Administration (FDA), 

agência americana que regula o uso de medicamentos, autorizou em agosto a venda do Truvada. 

Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) deu aval à utilização de medicamentos 

anti-HIV por pessoas que corram alto risco de contaminação.  A OMS sugeriu ainda que os países 

- ricos ou pobres - criem projetos-piloto para entender melhor os benefícios potenciais desse tipo 

de procedimento.

Reportagem de Karol Pinheiro

Esper Kallás: “Devemos considerar o uso da profilaxia pré-exposição”
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No Brasil, onde o Truvada foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mas 

não integra o coquetel distribuído na rede pública, a posição do governo quanto ao método 

profilático é de cautela. O Departamento de DST/Aids do Ministério da Saúde afirmou que não 

vai mudar a estratégia de prevenção da doença, qual seja a de incentivo à proteção durante o 

ato sexual e tratamento pós-exposição. O próprio SUS (Sistema Único de Saúde) não suportaria os 

custos envolvidos, de 12 mil a 14 mil dólares/ano por cada cidadão que aderisse. Ressalte-se que 

nos EUA a distribuição de remédios contra a Aids é feita por empresas privadas do setor de saúde.

De outra parte, o Truvada pode criar uma precoce euforia.  “Uma vacina baseia-se no princípio de 

indução a uma resposta de defesa do organismo, enquanto o Truvada é profilático, trata-se de mais 

um remédio antiviral que atua como barreira para impedir que o vírus estabeleça uma infecção”, 

esclarece Kallás. Não se encontrou uma vacina contra a Aids, portanto. Na verdade, estamos longe 

dela.

Em artigo no jornal Folha de São Paulo, o infectologista David Uip, diretor do Hospital Emílio Ribas, 

afirmou ser contra a adoção do Truvada como estratégia de saúde pública, pois “é preciso levar 

em conta que a profilaxia pré-exposição levaria ao aumento da resistência aos medicamentos 

antirretrovirais”. 

Kallás defende o uso do Truvada no Brasil. Uip é contra

Segundo Esper Kallás, a Iprex apurou apenas duas ocorrências de resistência ao HIV. “Foram casos 

de pessoas que começaram a tomar o Truvada depois que já estavam na janela imunológica da 

doença. Mesmo assim, não houve comprometimento do tratamento antirretroviral”, diz Kallás. E 

prossegue: “A menos que nós tenhamos uma vacina extremamente eficaz, deveríamos considerar 

o uso da profilaxia pré-exposição. Acredito em medidas que sejam complementares e adicionais à 

proteção. É claro que o Truvada sozinho não vai impedir que novas infecções surjam, assim como 

outras medidas de prevenção sozinhas não as impediram e continuam a não as impedir”. 

Evidente está que a comunidade cientifica ainda tem muito a aprender sobre o HIV. O Vírus da 

Imunodeficiência Humana continua a lançar desafios à ciência. Trata-se de um microorganismo 

astuto e traiçoeiro, que se replica de forma acelerada e se recombina em diferentes subtipos.
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// Células-tronco podem ser a solução 
O caso do americano Timothy Ray Brown pode guardar a chave para a derrota do vírus. Timothy, 

que além de portar HIV sofria de leucemia, foi submetido a um transplante de medula óssea em 

2007. Depois disso tornou-se resistente ao vírus mesmo sem tomar antirretrovirais. Seu caso está 

em análise.

Transplante de medula livrou Timothy Ray Brown do HIV
Mais recentemente, durante a XIX Conferência Internacional de Aids, realizada no último mês de 

julho em Washington (leia box), apresentou-se um estudo, ainda em curso, o qual tenta demonstrar 

que indivíduos podem se livrar do HIV após transplante de medula óssea. Portadores do vírus da 

Aids durante anos, dois homens haviam se submetido a tratamento antirretroviral que impediu a 

propagação do HIV, mas até o transplante ainda portavam o vírus em sua forma latente. Depois da 

operação, as células dos doadores foram substituindo as dos receptores e o HIV desapareceu em 

ambos os casos.

“Acreditamos que a administração contínua de antirretrovirais, que protege as células da doadora de 

se infectar pelo HIV, é efetiva para eliminar o vírus do paciente receptor”, indicaram os especialistas 

liderados por Daniel Kuritzkes, do Hospital de Mulheres de Brigham, nos Estados Unidos.

Seriam os transplantes de medula óssea a estratégia ofensiva a ser posta em prática para 

derrotar o HIV? Segundo Esper Kallás, as células-tronco são uma excelente ferramenta para que 

se compreendam os mecanismos de eliminação do vírus, mas ainda são inviáveis como método 

de cura para a Aids. Os índices de mortalidade e de intercorrência com outras doenças ainda são 

altos nesse tipo de procedimento. “O caso de Timothy Brown é excepcional. Já o apresentado na 

conferência sequer foi publicado com maiores detalhes. É muito cedo para falar no sucesso desses 

pacientes, até porque eles continuam tomando os antirretrovirais”, pondera o infectologista da USP. 

O Grupo de Trabalho Internacional para a Cura do HIV lançou durante a XIX Conferência sua proposta 

para a definição de etapas até que se alcance a cura da Aids. Os pesquisadores buscarão uma reação 

semelhante à obtida pelo tratamento de Timothy Ray Brown. Eles pretendem também encontrar 

uma forma mais barata e fácil de replicar o resultado. Equipes específicas tentarão determinar por 

que alguns pacientes desenvolvem anticorpos contra o vírus, outros não. “É extremamente difícil 

para a ciência trabalhar com prazos. A descoberta da cura da Aids é uma questão de tempo, só não 

podemos dizer quanto tempo”, finaliza Kallás.
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// Brasil deixou de ser referência?

A atual postura do Brasil quanto ao combate à Aids está sendo criticada. Durante a XIX Conferência Internacional de 
Aids, realizada em Washington de 22 a 27 de julho último, pesquisadores acusaram o país de viver da fama do passado 
e, por isso, retroceder no controle da doença. O diretor do Departamento de DST/Aids do Ministério da Saúde, Dirceu 
Greco, classificou as críticas como “pesadas”. Esper Kallás concorda que o Brasil acomodou-se: “É necessário que o país 
reencontre a ousadia para buscar novos mecanismos de prevenção à Aids, explorá-los, validá-los e implementá-los 
como medidas de saúde pública. É inválido dizer que não temos uma saúde pública capaz de absorver novas formas 
de tratamento e prevenção. Se houver dúvidas de nossa capacidade, basta olhar para o passado”.

O Brasil foi exemplo mundial na luta contra a Aids, e talvez ainda o seja. Quando, em 1996, nenhum país em 
desenvolvimento havia tomado medida semelhante, o Brasil tornou-se o primeiro a oferecer uma terapia pública a 
todos que portassem o HIV. Entre outras medidas, promoveu a produção nacional de preservativos, negociou reduções 
de preço com as multinacionais fabricantes de antirretrovirais e chegou a quebrar patentes para garantir preços 
acessíveis. 

Apesar das acusações durante a Conferência de Washington, um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) 
divulgado dias antes mostrou aumento de 15% nos investimentos dos países em desenvolvimento no combate à Aids 
a partir de 2008, Brasil inclusive. No ano passado, os países de baixa e média rendas investiram US$ 8,6 bilhões, contra 
US$ 8,2 bilhões nos anos anteriores. Os gastos nacionais públicos dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e China) acrescidos 
da África do Sul nesse campo aumentaram em mais de 120%. Ainda assim, a ONU avalia que para atingir a meta de 
cobertura universal de tratamento, até 2015, será preciso compensar um déficit anual de US$ 7 bilhões.
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Um carro 
desenhado 
para o 
advogado Reportagem de Joaquim de Carvalho

As pétalas formam, em geral, um conjunto harmônico de cores e contornos. É o que se chama 

corola, termo que vem do latim. Corola é o design perfeito, esculpido pelo inigualável 

talento da natureza. A indústria automobilística, sustentada pelo sonho de milhões de 

consumidores, tomou por empréstimo a palavra para batizar o carro mais vendido da fábrica japonesa 

Toyota, o Corolla, cujas características estão mais para a solidez da raiz do que para a fragilidade 

da flor. É um carro macio e veloz, mas o que faz dele o campeão de vendas em todo o mundo é a 

força. Entre todos os sedans de sua categoria, o Corolla é apontado pelas revistas especializadas 

como o mais resistente. “Quase à prova de quebras”, escreveu um repórter da “Quatro Rodas”, a mais 

respeitada revista especializada no setor automobilístico do Brasil, publicada pela Editora Abril.

O Corolla é confortável e fácil de dirigir, como a Revista da CAASP pôde comprovar num test drive 

do modelo XEi cedido pela Grand Motors, revendedora Toyota que mantém convênio com a Caixa 

de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP). O carro é o preferido dos advogados entre os 

modelos da Toyota. Tem direção elétrica, câmbio automático e volante com duas borboletas, caso o 

motorista prefira o câmbio manual.  A aceleração é rápida – o Corolla vai de zero a 100 quilômetros 

por hora em 11 segundos. Em alta velocidade, o carro se mantém estável e silencioso. É equipado 

com airbag duplo frontal para motorista e passageiro dianteiro, além de airbag lateral para ambos.

Trata-se de um produto que não encalha nas concessionárias

O ar-condicionado é potente, de refrigeração intensa. Os bancos são de couro, o painel é sóbrio, 

sem botões inúteis que fazem o cockpit parecer uma cabine de avião. No Corolla, os comandos são 

funcionais. No volante, além das borboletas, ficam os controles do aparelho de som e do sistema 

bluetooth. Como acessório, o cliente pode instalar o kit multimídia com TV digital, rádio, DVD player 
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e câmera de ré com sensor de aproximação. Carro de luxo? Pode até ser, mas o preço é intermediário. 

“É um carro para executivos”, define Priscila Duarte, consultora de vendas diretas da Grand Motors. É 

também um dos carros preferidos dos advogados, conforme estatísticas de venda da Toyota.

Trata-se de um produto que não encalha nos pátios das concessionárias. Atualmente, para comprar 

um Corolla na Grand Motors, o consumidor deve esperar pelo menos 45 dias. “A espera vale a pena. 

O carro é bom”, diz o advogado Cláudio Diniz. Para comprar um Corolla, ninguém precisa acreditar 

nele, mas será difícil resistir depois de algumas voltas. O carro oferece a sensação de segurança e os 

benefícios da alta tecnologia. Com o Corolla, o comprador adquire de fato qualidade. 

A advogada paulistana Viviane Alves trocou um Honda Civic pelo modelo XEi há cerca de três meses. 

“É muito bom, não dá problema”, afirmou à Revista da CAASP. Ela chegou à marca Toyota depois de 

ouvir elogios de colegas à qualidade e ao desempenho do Corolla. “Eu disse a eles: também quero 

um”, recorda. E assim ela acabou na concessionária Grand Motors. “Tomei um cafezinho, fiz o test 

drive e não tive dúvida: é um carro melhor do que o que eu tinha.”

O Corolla XEi custa R$ 78.000,00, sem o desconto do IPI. Com a redução, o carro sai por R$ 72.500,00. 

Para o advogado que utiliza o convênio da CAASP, o preço é menor. Sem o desconto do IPI, o veículo 

sai por R$ 72.500,00. Com o desconto, R$ 68.000,00. Além disso, o advogado escolhe a forma de 

pagamento, à vista ou em parcelas. “Esse convênio é sensacional. Eu tenho Corolla há três anos e 

não vou sair dele tão cedo”, conta o advogado Cláudio Diniz. “O carro é veloz e econômico”, diz. 

Viviane Alves aproveitou o desconto para colocar um acessório que ela considera importante: o kit 

multimídia. Custou R$ 4.500,00, exatamente o valor do desconto proporcionado pelo convênio da 

CAASP. Hoje, para ela, o acessório se tornou equipamento essencial. “Faço baliza com tranquilidade, 

com a ajuda da câmera de ré e do sensor”, diz. “Não sei como não inventaram isso antes.”

// “Não dá problema”

96% dos proprietários do Corolla estão satisfeitos com o carro

No mundo todo, 96% dos proprietários do Toyota Corolla estão satisfeitos com o carro. É o que explica 

outro fenômeno: quem tem um Corolla dificilmente muda de marca ou modelo. Na concessionária 

onde Viviane comprou o seu veículo, 38% de todos os Corolla vendidos este ano foram para clientes 

antigos. “A pessoa troca de carro, mas não de modelo”, diz o gerente-geral da concessionária, Marcel 

Adipietro.
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Marco Aurélio Pegan, que é empresário, comprou o primeiro Corolla em 2001. Hoje, tem outros carros, 

como uma Hilux, também da Toyota, mas não deixou de usar o Corolla, que troca a cada dois anos. 

“O carro dá pouca manutenção, e as revisões são baratas”, diz ele. A revisão dos 10 mil quilômetros 

sai por R$ 310,00, incluindo mão de obra, troca de óleo do motor, filtro combustível, juntas do cárter, 

alinhamento e balanceamento. Já a concorrente Honda cobra R$ 630,00 para a revisão do modelo 

equivalente, o Civic. O total gasto com todas as revisões programadas do Corolla – até os 150 mil 

quilômetros - não passa de R$ 6.500,00. Na Honda, as mesmas revisões não ficam por menos de R$ 

13.000,00.

A economia na hora da revisão influi, mas não é o que define a compra. A aquisição de um carro é 

resultado de uma soma de fatores. No caso do Corolla, o motor é resistente. Tanto que a garantia é 

de três anos. O carro também é fácil de dirigir, e tem um design que agrada bastante o cliente. “É 

um carro clássico e de desenho sóbrio”, define  Viviane Alves. “É perfeito para o advogado. Não é um 

veículo de ostentação nem é um carro popular”, acrescenta. Para a mulher, ela diz, é como um tailleur. 

“É um carro para quem ocupa postos de comando”, diz o gerente-geral da Grand Motors, com base 

em pesquisas de opinião. As mesmas pesquisas apontam que, na maioria dos casos, o comprador 

tem mais de 40 anos e uma situação econômica estável.

Os valores mencionados nesta reportagem são os que estavam em vigor em 31 de agosto de 2012, 

data do fechamento desta edição.
Fotos Divulgação
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O grau de satisfação dos clientes incomoda a concorrência. Há dois anos, a Renault 

brasileira decidiu provocar a Toyota. Colocou na internet a publicidade de seu carro 

Fluence, em que aparecia a foto do veículo e de outro, em chamas, sugerindo que o 

comprador queimasse o carro antigo, caso não soubesse o que fazer com ele. O carro 

incendiado era o Corolla. Na mesma época, a Toyota estava realizando um recall em 

uma série que apresentou um pequeno problema no sistema de partida a frio. Em tese, 

poderia provocar incêndio, o que efetivamente nunca aconteceu. A agressividade da 

Renault não produziu efeito. No período em que a publicidade se manteve na rede, o 

Corolla vendeu 2.332 unidades no Brasil contra 585 do Renault Fluence. 

Em outro episódio, o golpe foi mais duro. Na mesma época, o Ministério Público 

de Minas Gerais foi à Justiça pedir a proibição da venda do Corolla no Estado. Tudo 

porque o Procon de Minas Gerais havia recebido oito reclamações de que o novo 

Corolla apresentava um problema de aceleração. Sem que o motorista pisasse no 

pedal, o carro acelerava. Não houve nenhum acidente, mas a Toyota admitiu que o 

tapete do carro, que não era original, poderia, sim, prender o acelerador e provocar 

o aumento de velocidade. O caso teve repercussão internacional, houve mudanças 

na diretoria da Toyota e um recall mundial, o maior já realizado. Na internet, onde a 

indústria automobilística trava uma guerra de guerrilhas, comentários postados em 

sites de notícias se dividiram. Parte atacava o Corolla, parte o defendia, lembrando 

que Minas Gerais é o Estado onde a Fiat tem grandes investimentos.

Consumidores saíram em defesa do Corolla como torcedores de futebol. “Só quem 

tem para saber o prazer de dirigir”, escreveu uma mulher na seção de comentários 

de um site. Outra rebateu: “Eu sou a infeliz proprietária de um Corolla automático.” 

Brigas desse tipo parecem fruto do trabalho de assessorias de comunicação com um 

único objetivo: desconstruir a imagem do carro líder de mercado – tarefa difícil, pois 

o Corolla tem um conceito positivo consolidado. Em Minas Gerais, a Toyota venceu a 

disputa na Justiça, e as vendas do Corolla se mantiveram nos mesmos níveis. 
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\\
Direito, um 

sonho de 26 anos

“PPoucos acreditavam que eu fosse conseguir. 

Mas, além da minha própria vontade, 

havia o desafio imposto pela família, que 

me incentivou e não me deixou desistir”, revela Diogo 

Martim, ao lembrar-se da reação dos seus familiares 

quando decidiu voltar à universidade. Já formado em 

contabilidade, ele alimentava desde 1950 o sonho de 

estudar Direito. Fez cursinho pré-vestibular e ingressou 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie logo na 

primeira tentativa, em 1976. Sem condições de pagar a mensalidade e ao mesmo tempo sustentar 

mulher, sogra e três filhos adolescentes, Martim pleiteou um crédito universitário e o obteve, 

conseguindo assim cursar a faculdade de Direito. Tinha, então, 50 anos.

Dividindo-se entre o trabalho na serralheria que montara com seus dois irmãos, os estudos e a 

família, conseguiu formar-se em 1980. Depois de ser aprovado no Exame de Ordem, abandonou a 

serralheria e começou a advogar. As lembranças desse tempo estão vivas em sua memória, nenhum 

detalhe se apagou. 

Mas a euforia do ingresso na profissão arrefeceu em 1986. A vida começou a mudar com a morte da 

esposa, Maria, durante uma cirurgia para retirada do útero, em decorrência de erro médico. Martim 

foi dominado pela depressão e passou dois anos recluso. Aos poucos, contudo, foi retomando o 

trabalho, até que em 1997 a próstata começou a lhe causar problemas. Primeiro um inchaço extremo 

do órgão, depois o diagnóstico de um câncer e uma série de consequências que não lhe deram mais 

sossego e lhe roubaram as condições de trabalhar. Bem que ele tentou, mas problemas recorrentes o 

sufocavam, dores e sangramentos surgiam de repente. Vencido o câncer, restou-lhe um urotelioma 

vesical, responsável por persistentes entupimentos da uretra e outras complicações renais.

Com a saúde debilitada em razão dos problemas urológicos e a capacidade de trabalho 

comprometida, Diogo viu suas finanças desabarem. Os remédios eram muitos – e caros – e ele teve 

de passar por diversas cirurgias de raspagem da próstata, que não parava de crescer. Aposentado 
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pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), não tinha dinheiro para tudo isso. “A verdade 

é que advogar nunca me trouxe muito retorno financeiro. Sou um advogado simples e humano. 

Muitas vezes recebi pelos meus trabalhos um beijo no rosto como gratidão, e só. Mas não reclamo, 

eu me sentia recompensado”, conta. Em 20 anos de trabalho como advogado, perdeu apenas três 

causas, conta com orgulho. Também jubila-se por nunca ter sido denunciado ao Tribunal de Ética da 

OAB-SP.

Diogo Martim já conhecia a CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo) em 2000, 

quando decidiu que nela buscaria amparo. E encontrou. Há 12 anos ele recebe da Caixa auxílio 

mensal em dinheiro, medicamentos e auxílio odontológico. “Sem esse apoio eu não conseguiria 

sobreviver. Com a ajuda da CAASP eu pago meu convênio médico, sem o qual não posso viver”, 

agradece. Aos 86 anos, Martim mora com Elizabeth Marina Pereira, sua companheira há mais de 10 

anos. Faz constantes visitas ao médico para tratar dos diversos problemas que o câncer lhe legou. 

Apesar das surpresas da vida, mantém o sorriso no rosto, a fala alegre e descontraída, principalmente 

quando aborda a profissão que escolheu: “Tenho orgulho de pertencer à OAB-SP”.
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\\\\OPINIÃO

O advogado 
materializa o 

direito do cidadão

Por trás dos 24 milhões de processos em 

tramitação no Estado de São Paulo, que tratam 

de toda sorte de conflitos, está a figura do 

advogado. Diuturnamente, esses homens e mulheres 

são os responsáveis por concretizar o acesso de 

milhões de cidadãos à Justiça, atuando com liberdade 

e independência.

Seja na primeira instância dos grandes fóruns da capital, seja nas pequenas comarcas no interior, 

no Tribunal de Justiça, nas Justiças especializadas ou nos Tribunais Superiores, os advogados são 

fundamentais para que cada brasileiro veja concretizada a letra fria da lei.

A Constituição Federal, em seu artigo 133, define o advogado como indispensável à administração 

da Justiça, porque ele exerce uma função social, cuja importância equivale à dos magistrados e 

membros do Ministério Público, mas é o advogado quem coloca em movimento a roda da Justiça, 

postulando em nome do cliente.

A postulação no Poder Judiciário e nos juizados especiais, assim como as atividades de consultoria, 

assessoria e direção jurídicas, são atos definidos pela legislação como privativos da advocacia, pois 

requerer em juízo exige conhecimentos técnicos e humanísticos específicos da formação nas ciências 

jurídicas, sem os quais o próprio direito de defesa não existe.

É também do trabalho do advogado  – muitas vezes realizado de forma anônima - que decorre a 

sustentação do Estado Democrático de Direito, pois as liberdades e garantias individuais, sociais 

e coletivas, preconizadas pela Constituição e pela legislação ordinária só são materializadas pela 

atuação do advogado.

Certamente, o primeiro grande direito do cidadão é o direito de defesa, do qual todos os demais são 

decorrentes. A sua importância primordial faz com que o advogado mereça o apoio incondicional da 
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sociedade, que reconhece o papel desse profissional na construção da cidadania.

São muitos os percalços enfrentados todos os dias pelos advogados que “encostam a barriga no 

balcão dos cartórios” para acompanhar a rotina processual das causas que patrocinam. Certamente, 

a mais preocupante é a violação de nossas prerrogativas profissionais, que nos impede ter acesso à 

íntegra de um processo, de falar de forma privada com um cliente,  que permite a busca ilegal em 

nossos arquivos ou nos expõe à conduta abusiva de uma autoridade judicial ou policial.

Mas para enfrentar todos os tipos de agravo, o advogado conta com o apoio da OAB-SP, de seu 

presidente e de milhares de colegas, que nunca capitularão diante de qualquer aviltamento de 

nossas prerrogativas profissionais, repelindo toda tentativa de descumprir o arcabouço legal que 

sustenta o livre exercício da advocacia.

Ser advogado é, antes de tudo, uma profissão de fé na realização da Justiça, no Estado Democrático 

de Direito e nos direitos do constituinte, que tem no livre exercício da profissão a certeza de que seus 

direitos serão garantidos.

*Presidente em exercício da OAB-SP
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