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O papel da advocacia, 

defi nido pela 

Constituição, não 

permite que se 

abra espaço para 

subserviência a 

ninguém

Começamos nossa ges-
tão imbuídos do propó-
sito de que, se quiser-

mos de fato contribuir com a 
valorização da advocacia, no 
atual ambiente ainda bastan-
te conturbado de busca do 
desenvolvimento para o País, 
precisaremos recorrer ao en-
tusiasmo. Trata-se de postura 
que vai além do otimismo dos 
que torcem para que tudo 
dê certo. Teremos que agir 
a partir de posicionamentos, 
obtidos democraticamente, 
no seio de nosso convívio, de 
modo que o empenho seja 
incansável na busca por ajudar 
a dar certo. 

Envolve todos e requer 
coragem. Uma diretriz estraté-
gica que demanda habilidade, 
aliada a uma importante pre-
missa desta gestão da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
São Paulo: a busca incessante 
da participação coletiva em 
defesa da cidadania. Nós, ad-
vogados e advogadas, damos 
voz ao cidadão – a única razão 
de existirmos – e diariamente 
defendemos visões de mundo 
das pessoas sobre as coisas 
em um Estado Democrático 
de Direito. 

Temos o compromisso de 
zelar pela aplicação dos 
regramentos e pelo direito 
de defesa, cujo objetivo é 
proteger a coletividade que, 
em sua esmagadora maioria, 
diariamente, age dentro da 
mais absoluta legalidade. O 
fortalecimento desse direito 
é fundamental no contexto 
de defesa da cidadania que, 
por sua vez, pede harmonia 
entre todos os integrantes do 
sistema de Justiça. Para tal 
sintonia, o respeito deve ser 
via de mão dupla entre todos 
os seus atores.

Entendemos que autoridade 
é reconhecida por meio do seu 
comportamento de respeito 
irrestrito à lei e às garantias 
civilizatórias previstas na 
Constituição Federal e não 
pelo despotismo da sua con-
duta ao não dialogar com o 
cidadão, escondendo-se atrás 

de uma insígnia ostentada 
no peito. Quando não forem 
respeitadas as prerrogativas 
profissionais da advocacia, 
esta gestão tomará todas as 
medidas legitimamente es-
tabelecidas na lei para punir 
severamente os devidos res-
ponsáveis. 

Não hesitaremos, portanto, 
em tomar providências edu-
cativas e até mesmo judiciais 
para a responsabilização 
administrativa, civil e penal 
de quem praticar ofensas às 
prerrogativas da advocacia 
porque a violação delas impli-
ca desrespeito direto à maior 
autoridade de todos em um 
Estado Democrático de Di-
reito que é o cidadão.  

Priorizaremos sempre o di-
álogo, seja junto aos Poderes 
Constituídos como em toda 
estrutura de nossa Instituição. 
A Secional e as Subseções 
trabalharão juntas, mesclan-
do visões das mais distintas 
realidades. Vale reforçar que a 
Ordem não está para defender 
projetos de nenhum governo 
e precisamos, para isso, ter a 
independência e a legitimida-
de para fazer críticas, por mais 
severas que sejam, quando 
entendermos que há desvio 
de caminhos e desrespeito às 
regras da lei. 

Por isso, já demos um passo 
nessa direção ao lançar, ainda 
antes de cumprir um mês de 
gestão, o Portal da Trans-
parência. A despeito de não 
receber recursos públicos ou 
valores de quaisquer órgãos 
estatais, a diretoria da OAB 
SP entende que a Ordem pode 
e deve dar o bom e voluntário 
exemplo das melhores práti-
cas de gestão.

Ao adotar tais práticas em 
nossa própria instituição, 
conquistamos mais credibi-
lidade e legitimidade para 
reivindicarmos padrões idên-
ticos de todos os gestores, 
especialmente daqueles que 
integram órgãos públicos. 
Com transparência, descen-
tralização, autonomia, meri-
tocracia e qualidade, sempre 
aliadas a uma dose dupla de 
coragem para seguir em fren-
te, a OAB São Paulo cumprirá 
o papel de defender o cidadão 
com absoluta liberdade e 
independência . 

(*) - É presidente da OAB SP.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)

A - Declaração do IR
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) começa a receber agenda-
mentos para o Plantão Fiscal 2019, que será realizado até 27 de abril, para 
auxílio e orientação no preenchimento da declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física. O atendimento, realizado há 26 anos pelos alunos de Ciências 
Contábeis da Unicid, com a supervisão dos professores e apoio técnico da 
Receita Federal, objetiva oferecer serviços contábeis e fi scais gratuitos para 
pessoas físicas e jurídicas. Agendar horário pelo tel. (11) 2178-1288. Levar 
fraldas geriátricas ou uma lata de leite em pó, que serão destinados para 
instituições assistenciais. Mais informações: (www.unicid.edu.br).

B - Curta Ecofalante
Estão abertas as inscrições para o concurso curta Ecofalante da 8ª Mostra 
Ecofalante de cinema ambiental, que é gratuita e será realizada em junho. 
Os fi lmes selecionados concorrerão em três categorias: Universitário, 
Ensino Técnico e Cursos Livres de Cinema; Ensino Médio; e Melhor 
Filme pelo Público. Os fi lmes devem tratar de temáticas ambientais 
como: energia, água, mudanças climáticas, consumo, povos e lugares, 
ativismo ambiental, resíduos sólidos, contaminação ou poluição, políticas 
públicas socioambientais, mobilidade, habitação, áreas verdes, áreas 
urbanas, alimentação, economia verde, globalização, vida selvagem, 
sustentabilidade, entre outras. Mais informações e inscrição: (http://
ecofalante.org.br/competicao/concursocurta).

C - Tecnologia Móvel
A Hands Mobile, empresa especializada em data driven & mobile expe-
rience com atuação no Brasil e México, lança a primeira edição do “Morse 
Yearbook”, publicação gratuita que apresenta as principais tendências 
tecnológicas e de mercado relacionadas a mobile, inovação e Big Data, 
e que são temas frequentes de sua plataforma de conhecimento Morse, 
criada com o objetivo de disseminar expertise e conhecimento sobre 
Mobile e Big Data. Elaborado segundo a perspectiva de 40 grandes nomes 
do mercado digital, o livro oferece ainda uma retrospectiva dos fatos 
mais importantes de 2018 relativos ao setor. Para mais informações, 
acesse (www.hands.com.br).

D - Setor de Alimentos
A FGV, em parceria com a Koelnmesse, promove nos próximos dias 12 
e 13, na São Paulo Expo, o Congresso Anufood Brazil, com a presença 

da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do presidente da Anvisa, 
Willian Dib, e do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, entre outros. 
Serão debatidos temas como segurança alimentar; os desafi os regula-
tórios do comércio agrícola internacional; os gargalos na distribuição 
de alimentos; a indústria de alimentos e as tendências do consumo de 
alimentos no mundo. Em paralelo, será realizada a feira Anufood Brazil, 
que reunirá toda diversidade das atividades relacionadas ao agronegócio 
e à indústria alimentícia e de bebidas. Mais informações (https://www.
anufoodbrazil.com.br/) 

E - Novos Cantores
Estão abertas as inscrições para o Coral da USP (Coralusp) aos interes-
sados, mesmo para os que não tnham vínculo com a USP. O Coralusp 
possui 13 grupos – totalizando quase 500 cantores -, que ensaiam em 
diferentes horários e dias da semana e se dedicam aos mais variados 
gêneros musicais, da música renascentista à contemporânea, passando 
pelo samba, pela música erudita e pela música popular brasileira. Uma 
das maiores riquezas do Coralusp é justamente a sua diversidade, con-
sidera o maestro Eduardo Fernandes, que é regente de dois grupos: o 
XI de Agosto e o 12 em Ponto. Saiba mais em: (http://www.coralusp.
prceu.usp.br/).

F - Criptoativos e Investimentos 
No dia 10 de abril, o Hotel Unique sediará a primeira edição do Universo 
Bitcoin, maior conferência do país voltada para o mercado de criptoativos 
e investimentos. Realizado pelo Grupo Bitcoin Banco, oferecerá um dia 
de atividades e discussões sobre o atual cenário do setor. O economista 
Ricardo Amorim será o principal palestrante, ao lado de nomes como 
Rafael Steinfeld, CEO da Bitwolf; Vô Epaminondas, do Epaminondas 
Bitcoin; Rodrigo Dash, do Canal Dash Dinheiro Digital; Matheus Grijó, 
CEO da AnubisTrade e developer blockchain; e Fausto de Arruda 
Botelho, CEO da Enfoque, empresa pioneira no Brasil na divulgação 
de cotações e gráfi cos das principais criptomoedas. Mais informações: 
(https://universo-bitcoin.com/). 

G - Plástico em Embalagens 
A M. Dias Branco, nacionalmente conhecida por ser dona de algumas 
das mais valorizadas marcas de massas e biscoitos do país, como Adria, 
Vitarella, Fortaleza e Piraquê, segue diretrizes de sustentabilidade em 

todo o seu processo produtivo. A partir da modernização dos equi-
pamentos ou readequações nas dimensões e design das embalagens, 
a companhia reduziu em 3,4% o consumo de embalagens plásticas, o 
equivalente a 457 toneladas de plástico. A economia chegou a 26% nos 
bolinhos das marcas Richester, Treloso e Pellagio. O uso do plástico 
na embalagem é necessário para a proteção do produto, por isso, a 
redução no consumo precisa ser aliada à manutenção da alta qualidade 
oferecida ao mercado. 

H - Projetos Inovadores 
A Ferrero, marca italiana de chocolates e detentora das marcas 
Ferrero Rocher, Rafaello, Nutella, Kinder e Tic Tac, está conduzindo 
um projeto de inovação aberta, em parceria com a Liga Ventures, 
aceleradora especializada em gerar negócios entre startups e grandes 
corporações. O programa está em busca de 4 startups que trabalhem 
com temas que vão de logística reversa a gerenciamento de times 
e terá duração de 4 meses. O dia a dia da aceleração vai contar não 
só com reuniões periódicas com executivos da Ferrero e acompa-
nhamento do time de aceleração da Liga Ventures, acesso a rede de 
mentores e parceiros, além de um escritório completo no coração 
de São Paulo. As inscrições irão até o dia 14 de abril em: (https://
ferreroaccelera.liga.ventures/).

I - Festival do Chocolate
Entre os dias 12 e 14 de abril, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibira-
puera, acontece o Chocolat Festival São Paulo 2019, maior evento de 
chocolate do Brasil, reúne num só lugar toda a cadeia produtiva do cacau. 
Além da grande exposição e venda de chocolates de Origem, Premium, 
Gourmet e outras, o festival tem programação completa com experiências 
sensoriais, uma série de atividades culturais, exposição de arte, cursos e 
palestras. O público poderá acompanhar o preparo de receitas ao vivo, 
executadas por grandes chefs, e workshops de gastronomia. Entre os 
nomes já confi rmados, a francesa Chloé Doutre Roussel, Maria Fernanda 
di Giacobbe, da Colômbia, e a brasileira Luisa Abram. Mais informações: 
(https://saopaulo.chocolatfestival.com/).

J - Compliance Digital 
Entender e aplicar o compliance digital é relevante para o controle 
fi nanceiro e administrativo das empresas. É uma moderna ferramenta 
que objetiva proporcionar aos estabelecimentos um panorama completo 
de sua situação estrutural e legislativa anticorrupção, além de tratar 
questões ligadas à TI. A área de formação continuada da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie desenvolveu um completo curso de pós em 
Compliance Digital, EAD, focado nas soluções dos problemas corpora-
tivos, para profi ssionais das áreas jurídica, ciências contábeis e de TI, 
interessados no refl exo das questões legais no emprego de recursos 
tecnológicos voltados à gestão de compliance. Saiba mais em (www3.
mackenzie.br/eadpos/).
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As informações são do 
Ibope em pesquisa enco-
mendada pelo Instituto 

Brasileiro de Ética Concorren-
cial (Etco). Os dados mostram 
que o impacto financeiro é 
gigante. Somente com cigarros, 
em 2018, a Receita arrecadou 
R$ 11,4 bilhões no ano, mas 
a evasão fi scal foi de R$ 11,5 
bilhões em função do mercado 
ilegal. 

Conforme Edson Vismona, 
presidente-executivo do Etco, 
a liderança de mercado do ci-
garro ilegal leva a uma evasão 
fi scal que supera a arrecada-
ção. “Os cofres públicos estão 
perdendo somas maiores do 
que os valores arrecadados”, 
salienta.  A informação é des-
taque neste 3 de março, Dia 
Nacional de Combate ao Con-
trabando, quando o setor do 

O cigarro é um dos produtos mais contrabandeados pelas 

fronteiras brasileiras.

A inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) fechou 
fevereiro com taxa de 0,35%, 
abaixo do 0,57% registrado em 
janeiro. Com o resultado, o in-
dicador, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), acumula 
0,92% no ano e 4,38% em 12 
meses. Entre os oito grupos 
de despesas que compõem o 
IPC-S, quatro tiveram alta em 
fevereiro, com destaque para 
alimentação, 0,94%. 

Também registraram altas 
de preços os grupos habitação 
(0,44%), saúde e cuidados 
pessoais (0,5%) e despesas 
diversas (0,1%). O setor de 
comunicação manteve estabi-
lidade de preços. Três grupos 
tiveram defl ação (queda de 
preços): vestuário (0,13%), 

Moody’s 
reduz grau de 
investimento 
da Vale

A agência de classifi cação 
de risco Moody’s rebaixou, em 
escala global, o grau de investi-
mento da Vale de Baa3 para Ba1. 
A avaliação do rebaixamento foi 
iniciada após o rompimento da 
barragem do Córrego do Feijão, 
em Brumadinho. A agência 
também alterou a perspectiva 
para negativa.

A Moody’s apontou que a 
reclassifi cação “refl ete risco de 
crédito elevado após o colapso 
da barragem em 25 de janeiro, 
em Brumadinho, e as incertezas 
associadas ao impacto total e 
implicações a longo prazo deste 
desastre ambiental”. Além dis-
so, indica que há “signifi cativo 
excesso de exposição a litígios 
e responsabilidade fi nanceira 
que provavelmente persistirá 
nos próximos anos”.

“Embora a posição fi nanceira 
robusta da Vale ofereça uma boa 
proteção contra os possíveis im-
pactos fi nanceiros, o acidente 
suscita preocupações do ponto 
de vista social, ambiental e de 
governança corporativa, espe-
cialmente considerando que 
ocorreu pouco mais de três anos 
após o colapso da barragem de 
rejeitos da Samarco”, diz a nota 
da agência (ABr).

O Governador João Doria anunciou na sexta-
-feira (1) a redução de ICMS para a indústria 
naval no Estado de São Paulo. A medida vai 
viabilizar concorrência de empresas paulistas 
em licitação internacional lançada pela Marinha 
do Brasil para compra de embarcações militares. 

A expectativa é que, com maior competiti-
vidade, os navios possam ser construídos por 
estaleiros instalados no Guarujá, o que deve 

signifi car a geração de 2 mil empregos diretos 
e indiretos na Baixada Santista.

A medida viabiliza a participação de empresas 
paulistas na licitação internacional que elegerá 
a empresa que construirá quatro corvetas mili-
tares para a Marinha nos próximos oito anos. O 
resultado será divulgado no próximo dia 22 e a 
construção dos novos navios deverá ser iniciada 
em 2020 (AI/SEC).
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Contrabando faz governo 
perder R$ 11,5 bilhões

em impostos sobre o tabaco
No ano passado, 54% dos cigarros consumidos no Brasil eram de origem ilegal, sendo 50% 
contrabandeados do Paraguai e o restante produzido por indústrias que operam irregularmente no País

à população, pois o problema 
afeta os interesses nacionais. 
“Além de todas as questões 
econômicas, o contrabando 
acaba também colocando no 
mercado produtos sem nenhum 
tipo de controle”, acrescenta. 

Um dos motivos do contra-
bando de cigarros do Paraguai 
é o alto custo Brasil desses 
produtos. Para o presidente do 
Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Fron-
teiras (Idesf), Luciano Barros, 
a carga tributária sobre os 
cigarros no Brasil fi ca em torno 
de 80%, enquanto no Paraguai 
é de apenas 16%. “Não bastasse 
isso, as indústrias instaladas no 
Brasil não conseguem compe-
tir com os custos indiretos e 
diretos da fabricação desses 
produtos no Paraguai”, diz (AI/
SindiTabaco).

tabaco lamenta o incremento 
do mercado clandestino, pois 
o cigarro é um dos produtos 
mais contrabandeados pelas 
fronteiras brasileiras.

Segundo Iro Schünke, o com-
bate ao mercado ilegal é um 
trabalho que precisa ser feito 
por todos, do governo aos ór-
gãos de fi scalização e da polícia 

Infl ação pelo IPC-S fecha 
fevereiro em 0,35%

Entre os oito grupos de despesas que compõem o IPC-S, quatro 

tiveram alta em fevereiro, com destaque para alimentação, 0,94%. 
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educação, leitura e recreação 
(0,65%) e transportes (0,01%).

Todas as capitais registraram 
alta de preços em fevereiro, 
sendo a maior Belo Horizonte 
(0,65%). As demais cidades 

pesquisadas tiveram as se-
guintes taxas: Recife e São 
Paulo (0,53%), Rio de Janeiro 
(0,36%), Salvador (0,21%), 
Brasília (0,13%) e Porto Ale-
gre (0,02%) (ABr).

Redução de ICMS para a indústria naval


