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RESUMO

Qual o perfil do advogado atuante no Estado do Paraná? A História mostra como as escolas
jurídicas e a sociedade lapidaram esse profissional. Uma formação elitista, à época do Império, para
compor cidadãos dignos a ocupar os mais altos cargos estatais, cede lugar a uma formação
relativamente massificada, que produz bacharéis com menos cultura e competência técnica. A OAB não
sabe o que fazem nem o que desejam seus inscritos, pois não tem dados detalhados e atualizados sobre
os mesmos. Por isso, desenvolvemos uma pesquisa de campo que visa a definir as características dos
advogados atuantes no Paraná. Verificou-se que há um despreparo desses profissionais. Constatou-se
que eles lêem pouco, estudam menos ainda e insistem no trabalho liberal solitário, numa época em que
se demanda cada vez mais especialistas, aptos a enfrentar, coletivamente, as exigências do mercado
competitivo.
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INTRODUÇÃO

É possível afirmar que há, hoje, excesso de profissionais de Direito no mercado? Entre os que
atuam na advocacia, quais as áreas preferidas? Quais as perspectivas de futuro, os anseios e as
expectativas em relação à OAB? Em que condições trabalha, quantos processos movimenta, qual a
formação acadêmica do advogado paranaense?

Perguntas como essas são difíceis de serem respondidas, justamente por não haver dados ou
até mesmo preocupação suficientes a respeito desses profissionais e sua exata inserção no mercado de
trabalho em que vivem.

Ao tentar responder a essas indagações, chega-se à questão principal desse trabalho, que trata
do advogado particular militante no Estado do Paraná. Está a se falar principalmente em temas como
sua especialização, quais os elementos determinantes de sua formação, seu agir do ponto de vista
ético, culminando com a determinação de seu perfil.

Algumas pesquisas isoladas procuraram demonstrar suas condições de trabalho em épocas
passadas. Houve até um estudo em âmbito nacional desenvolvido para a OAB em 1996, tratando
especificamente sobre o perfil do advogado na atualidade, cujos dados são aproveitados nesse ensaio.
Porém, não há registro desse tipo de material em relação aos advogados paranaenses. De fato, a
própria OAB/ PR reconhece que pouco sabe acerca de seus inscritos.

Numa tentativa de se conhecer melhor esse profissional, propõe-se aqui uma pesquisa de
campo, com o rigor estatístico devido, com a qual será possível responder às indagações iniciais
propostas e a uma série de outras perguntas. Sobre esse tema tratará o capítulo IV.

Antes, porém, será feita uma incursão histórica na formação desse profissional. Pois, para um
melhor entendimento das estruturas vigentes, faz-se necessário um conhecimento das bases que
formaram o sistema, ou, mais simplificadamente, qual o caminho do ensino jurídico e da formação
bacharelesca. Tais análises constarão já no capítulo I.

Os agentes do Direito possuem uma linguagem peculiar. Quando busca o auxílio de um
advogado, muitas vezes o leigo imagina que esse profissional domina um arcabouço de informações
jurídicas, sendo ele um possuidor de um poder mágico de adentrar nos códigos e deles extrair
informações que possam lhe render a Justiça. Verdade que na advocacia existe muito mais que uma
simples prestação de serviços. É o trato de valores essenciais da vida, que determinará os destinos das
partes envolvidas na relação jurídica. Disso cuidará o capítulo II, delimitando o papel do advogado
como agente de formação da consciência jurídica, tratando também de algumas das dificuldades
existentes em seu trabalho, tais como o despreparo dos operadores jurídicos e outras carências
profissionais.

Com o conhecimento do papel do advogado e de sua formação jurídica será possível estipular
algumas perspectivas e tendências, tanto às escolas, como à advocacia e ao próprio funcionamento da
Justiça. Sobre esse tema versará o capítulo III.

Espera-se que todas essas informações possam ser úteis àqueles que desejam conhecer mais
sobre a advocacia, entendendo um pouco melhor o porquê das escolas serem como o são, como
também auxiliando-os a compreender a realidade dos advogados em seu dia-a-dia, especialmente os
atuantes no Estado do Paraná. Pretende-se inclusive disponibilizar as informações relativas à pesquisa
de campo para a OAB/PR a fim de que ela possa se sentir mais estimulada a melhor conhecer seus
inscritos e assim melhor atuar na representação da categoria.
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I Os Cuasos Juníoxcos E A FORMAÇÃO oo BACHAREL NO Brursrr.

Neste primeiro capítulo divide-se os cursos jurídicos e a formação dos bacharéis brasileiros em
cinco grandes fases, ligadas a importantes eventos da história do país, desde a descoberta. Essa
apresentação histórica permitirá entender melhor a atuação e o perfil do advogado de hoje.

1. 0 Pfníono Co1.o¡v1A1. (1500 A 1808)

Pretende-se resumir sucintamente a situação do bacharelado brasileiro durante os primórdios
da colonização, desde a descoberta até o início do Império. Assim como da colonização, o histórico do
ensino jurídico brasileiro provém de Portugal. A partir do século XV a metrópole, país mercantil,
sustentou uma expansão ultramar baseada em três pilares: burguesia comercial (ordem sócio
econômica), razão-do-Estado (ordem política), empirismo (ordem cultural).

Um dos pilares da expansão ultramarina portuguesa era o da ordem cultural. O principal
elemento de sua formação era a Companhia de Jesus. Em 1559 os planos completos dos estudos da
Companhia incluíam os cursos de Letras, Filosofia & Ciências, Teologia & Ciências Sagradas. O curso de
Letras Humanas foi o primeiro a se propagar nas escolas jesuítas da Colônia, principalmente a partir do
século XVII.

De fato, os bacharéis nesse curso seriam os precursores dos bacharéis em Direito da época da
Independência. A Companhia de Jesus era a instituição mais importante da sociedade civil, responsável
pela organização cultural e ideológica da Colônia.

A partir do século XVII, o MARQUÊS DE POMBAL promoveu reformas no ensino jurídico. Passou

se a dar mais ênfase ao direito pátrio em detrimento ao romano; de um método essencialmente
escolástico, que unia indissociavelmente a fé e a razão, para um sintético, demonstrativo e
compendiário, incluindo-se, por exemplo, princípios de racionalidade ao trato das normas jurídicas.

Diferentemente da América Espanhola, cuja primeira instituição de ensino superior, a
Universidade de São Domingos, tinha sido criada em 1538, e cujo período colonial contivera ao todo 23
universidades, o Brasil teve suas primeiras escolas superiores inauguradas somente no século XIX, em
São Paulo e em Olinda.

Logo, no período colonial, os diplomados em Direito no Brasil provinham basicamente de
Coimbra, tendo uma relação muito próxima à carreira militar. Os cargos ocupados por esses bacharéis
eram basicamente os de executivos e consultivos da aristocracia militar.

Por questões políticas, ou seja, para não relaxar os vínculos entre a Colônia e a Metrópole,
Portugal não facilitou o estabelecimento de qualquer tipo de instituição de ensino superior no Brasil.
Mesmo com uma alternativa de estudo jurídico em Coimbra, havia um reduzido número de brasileiros
lá diplomados, conforme se depura da tabela abaixoz'

1 ARRUDA JR., Edmundo Lima de. Advogado e mercado de trabalho. Ed. Julex: Campinas/SP, 1988, p. 32.
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Período N.° de Bacharéis
-séc. XVI 13
séc. XVII 354
séc. XVIII 1752
de 1781 a 1822 339

Tabela 1: número de bacharéis entre o século XVI e 1822.

Para se ter uma idéia da inexpressividade desse contingente, pode-se estabelecer uma
comparação com a população histórica do Brasil:2

Anos População
1600 100. 000

1700 pp 300.000
1800 3.250.000
1823 3.960.866

Tabela 2: população histórica do Brasil entre 1600 e 1823.

A maior procura era pelos cursos jurídicos, de forma que se pode observar, na tabela seguinte,
a quantidade de diplomados em outras áreas:3

Períodos Direito Medicina Matemática Fi losofia/T eologia Outros TOTAL
1778-1780 __._ €>â____ ______ 8 _.___ _..____ fl __._____ _ ___.__.__ 8 ____.___.__ _ _.__ 1 9 _._. __L_

1781-1785 ____ €12____ ._____ 1 _____ _._____ 2 __.____ ___.__ 5 ._____ _ ____ E ____ __¿fL_

1788-1790 ___. 1 é____ __.___ 8 _____ _____._ 1 __.___. ______ 1 f1 _.___. _ ____ É ____ __£2_

1791-1795 ____ 35 .___ _ ______ -1 _____ _______ 2 _______ ______ 2 ._____ _ ____ Â ____ i.
1796-1800 40 8 3 1 1 391801-1805 30 4

Tabela 3: diplomados de 1776 a 1805 e respectivas áreas.

Os bacharéis trabalhavam, ao lado de militares diplomados, do clérigo e dos comerciantes,
formando as elites políticas brasileiras, cuja organização social tinha um sistema fundado na coerção.

A maior parte dos cargos dentro da estrutura judiciária não exigia a titulação de bacharel em
Direito. Com a ampliação das atividades burocráticas do Estado e com o aumento da demanda por
títulos, houve um aumento de oportunidades de trabalho na burocracia estatal, em atividades políticas
ou culturais.

A dissociação entre classes dirigente e dominante e bacharéis em Direito só pôde ser
visualizada historicamente da criação dos cursos jurídicos nacionais, a partir de 1827.

Pode-se constatar nesse período, pelas informações acima expostas, a situação de descaso de
Portugal pelo Brasil. Não havia interesse ao desenvolvimento de atividades intelectuais que pudessem
reverter em benefício da Colônia. Tanto é que bacharéis em Direito só existiam se estudassem em

4

3 Essas estimativas históricas populacionais foram encontradas no site do IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, uwwr. ibge. govbr.
3 ARRUDA JR., op. cit., p. 32.
4 ARRUDA JR., ibid., p. 31.
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Coimbra. Foi somente com a vinda da família real, em 1808, que passou a surgir o desejo de criação de
escolas no Brasil para a formação dos bacharéis, como será mostrado no que segue.

2. 0 PERÍODO IMPERIAL (1808-1889)

As primeiras escolas jurídicas brasileiras só foram criadas em 1827, mas já desde 1808, com o
início do Brasil imperial, surgiu um periodo de transição, no qual os debates se acirraram em torno da
necessidade de fundação das academias.

Este item tratará desse período de transição, como também dos primeiros anos das escolas de
Olinda e de São Paulo, culminando com os movimentos pela reforma do ensino livre, já em fins do
Império.

É

2.1 A .... Z@é1zy§1Q1Q.¿l8Q8:;8¿Q ¡
Em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, foi determinado o fim do bloqueio

continental interposto a Portugal pela França. Do fim do pacto colonial até a criação dos cursos
jurídicos, em 1827, o Direito não interessava às massas. Isso porque não havia escola para seu ensino,
imprensa para sua divulgação, agremiação que o estudasse.

O Direito servia somente àqueles que o aprendiam na Universidade de Coimbra. Mesmo esses o
sabiam sem a devida pertinência e profundidade, pois não havia ambiente apropriado para sua
aplicação na Colônia, já que sua população era na quase totalidade analfabeta. Além disso, havia uma
falta de instituições civis e portanto instituições aplicadoras do Direito.

Ainda assim, entre os alfabetizados, o Direito de pouco adiantava, posto que havia uma
gritante disparidade de interesses. Os ruralistas queriam progresso, modernidade e civilização, mesmo
que perdurasse a monarquia, o escravagismo, a falta de igualdade jurídica, política e social. Já boa
parte dos citadinos ansiava o fim da miséria, das diferenças de cor, privilégio, fortuna e ocupação de
cargos preferenciais.5

A sociedade nacional que surgia detinha política autônoma porém ainda monárquica e com
profundas contradições, tais como o voto censitário a descoberto, impedindo toda e qualquer
manifestação democrática que poderia ou deveria existir. Entre os grupos sociais de influência havia
uma intensa disputa de poder e assim o Estado se municiou de um forte aparelho repressivo e a
sociedade militarizou-se intensamente.

Em 14 de junho de 1823, o VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO apresentou proposta para a criação de

uma universidade em São Paulo, por suas condições geográficas e de conveniência geral. Essa proposta
se transformou em projeto de lei, na Comissão de Instrução Pública, a qual indicou que haveria duas
universidades, uma em São Paulo e outra em Olinda, mas que desde já seria estabelecido um curso
jurídico em São Paulo, cujos professores viriam provisoriamente de Coimbra.

Havia amplas discussões na época para que a localização dessas escolas fosse em outros
lugares. Hipóteses aventadas incluíam Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e até mesmo o Maranhão.

5 ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: 0 bacharelismo liberal na pohfica brasileira. Ed. Paz e Terra: Rio de
Janeiro, 1988, p. 34.
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Entretanto, o destino era mesmo São Paulo e Olinda. A emenda de ARAÚJO LIMA estabeleceu a
criação das academias nesses lugares. Entretanto, a Assembléia fora dissolvida, sendo criado,
provisoriamente, apenas um curso jurídico na Corte, o qual nunca chegou a funcionar.

Os ventos não eram de todo favoráveis a essas instituições. Veja-se por exemplo o relato da
época:°

[Ç..q_/ quer se ensine benz. quer mal, quer se tenha inerecinzento quer não, os mestres' entregani-.ë;e
inteiramente ao Ócio e os a/i1f1o.sz,/azeiii o iiiesnio a espera que se encha o tempo para obterem as
cortar; pois é benz sabido que quando o.¢1ne.s'tre.s'dormeni, os meninos brincam. leio Ó'/'US'l`(ÍIlllG¡'ll(?
o que acontecia na Univer.S'idade de Coimbra no meu tempo; nenhuma emulação, nenliuni
e.s'timu/o se notava ali; e por isso nenhum progreS.s'o nas letras. [ O e.s'tudante que saia da
C ..-~ *niver.s'idade de Coimbra devia antes' de tudo de.s'aprender o que la ,se en.§inaifa e abrir nova
carreira de estudo.

Mesmo com as pressões contrárias, o projeto para a criação dos cursos jurídicos no Brasil foi
aprovado em 4 de julho de 1827, sendo convertido para lei em 11 de agosto.2-2

A Carta de Lei de 11 de agosto de 1827, sancionada por DOM PEDRO I, fundou o ensino jurídico
no Brasil. Dentre seus artigos:

Art. 8.” Os estudantesf que se quiserenz matricular nos cursos'_]ui*idico.s= devenz apre.<'entar as
certidões' de idade, por que ¡7'Z()Sl`}'€l7f ter a de quinze anos completos, e de aproiz'açã<_:› da lingua
,fi».fzz1z=@.«~¢z, grainatica latina, retórica, _ /iloso/ia racional e moral, e geometria.

A inauguração do curso jurídico em São Paulo se deu em 1.° de março de 1828, no Convento de
São Francisco. Em Olinda, dia 15 de maio de 1828, no Mosteiro de São Bento.

Enquanto os estatutos definitivos dos cursos jurídicos não fossem aprovados pela Assembléia
Geral vigiam os do VISCONDE DE CACHOEIRA, destinados provisoriamente ao curso que deveria
funcionar no Rio de Janeiro e que nunca existiu.

Eles apregoavam uma visão aplicada, voltada ao Brasil, com ênfase na História do Direito e no
Processo, prevendo nove cadeiras, dentre as quais Economia Política e Direito Mercantil & Marítimo.
Não havia Direito Romano nem Administrativo.

Os cursos estavam ligados ao poder eclesiástico. Quatro dos dez primeiros lentes catedráticos
de São Paulo eram clérigos. Os lentes eram os responsáveis pelas cadeiras para as quais eram
considerados mais aptos. Dispunham os estatutos:7

Sera [o pm,/é.‹~.‹z›z~] mui breve e cíaro nas suas* exposições. Não ()S'Í`€l'lÍ`‹7l'(Í erudicão por vaidade;
mas aprox-'eitando o ten-:po com /içõeõr úteis; tirara só da doutrina o que for i1ec.'e.§'saf'i‹› para
perfeita inteligencia das niatérias' que ensinar, e trabalhará, quanto l/ie ._,, É ir possfii-fel, por terminar
o compêndio a tempo de poderem os e.s't'udanƒe.s, ainda no n1e.snzo ano, ouvir todos as lições de
Direito Publico.

Os estatutos dos cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do Império foram finalmente aprovados
por decreto em 7 de novembro de 1831. Tais estatutos vigoraram até 1854. As aulas foram fixadas em
1h, na qual o lente ouvia lições e fazia preleções. Ao fim de cada semana seria realizado algum
exercício. Haveria duas dissertações, cuja não entrega injustificada equivaleria a 10 faltas. As aulas

6 VASCONCELOS, Bemardo de, apud VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. Ed.
Perspectiva, 2.3 ed.: São Paulo, 1982, p. 21.
7 VENANCIO, op. cit., p. 35.
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cuneçariam às 8h da manhã, terminando à 1h da tarde. Caso o estudante iludisse o controle de
Íruzíiência, saindo da sala depois de apontado, poderia o lente marcar sua falta. Havendo perturbação
G ordem do silêncio, em sendo reincidente, o estudante poderia até ser preso no aljube.

Em 1832 se formaram as primeiras turmas de forma integral no Brasil. CLÓVIS BEVILÁQUA
íirnou que, nos primeiros anos, os cursos jurídicos eram "bisonhos arremedos de Coimbra". Dizia:°

[ _] em coiso muito originário e cofrzefljmlm, desde (1 criação desta .I «r›f Icademia, ouizfir-s'e todos os'
dios' esfe ou oque/e €SfL{(!7(U'7Í(Z dizer de pu/Jííco que ‹:'!m*io uma Ã>o}22mda. zuudfi1<t.'oda, etc., ao /eme
que ou.s'o.s's'e deitar*-//ve um   [repmifado]5 e o mais é que o medo de mis czrrzefrçds' fem
concorrido, em grmfm'e porte, para .‹:e¡~'em aprox-'q‹:l‹í›.‹;, plezmmeme, .S`{(jÍ(?ÍÍ()SÍI'1(Í¡Í(QI?()S'. quer peíof sua
ígnoráncícr, quer pelo seu ¡'epree¡1.s'z"ve/ procedmøemo.

Em relação aos estudantes, durante os primeiros anos, a própria desordem os infligia. O diretor
da escola em São Paulo, DR. RENDON, lamentava ter caído em desuso a palmatória. Havia também
muitos problemas em Olinda. A má qualidade de ensino era revelada pelo desleixo de alguns lentes,
:pe eram indiferentes à falta de freqüência dos alunos, fazendo aprovações não merecidas. Quanto ao
porquê de aulas de Direito não despertarem tanto interesse nos jovens, relata J. VILELA:

Por que razão se ocupam muito umís os mogços com of /ilerotum de ,ficção e o gaoesm do que com

9

os graves €S'Í¿1((1()S'“Íl{l'Í6I¡ÍC'(f)S? .5\-*ão será cferlameme pc›r,f¿1Ít‹1 de aplídões, ums porque o direito se
effmm reharhol'íizfdme¡1f'e, sem que se //'les' desperte o espzfríro de míeiom-*o, ÍFÇU7.'§:fl;.3i"¡71(1('Í(I,“à'C15{0ZIÍ(1.'¬`

em meros .s*o/i/Óquios pro/'e.s'so1"ais.

'Bacharéis ignorantes, sem as mínimas condições de sê-lo, cujos linguajares perpetravam
solecismos, começaram a se tornar uma constante. Tamanha era a crise que foi proposta a fusão das
academias de Olinda e São Paulo. O Decreto 42/1837 estabeleceu que os estudantes que utilizassem
qualquer tipo de ameaça ao corpo docente não poderiam se matricular por um prazo de um a seis anos
em qualquer outro estabelecimento de ensino.

De 1836 a 1840 houve um esmorecimento na academia de São Paulo. O número total de
estudantes nos cinco anos chegou a 60. Em Olinda, no ano de 1836, havia apenas 3 estudantes
matriculados no primeiro ano. A isso aludiu CLÓVIS BEVILÁQUA as exigências de preparatórios de Inglês
e Geografia.

Os tempos sugeriam um marasmo. Em São Paulo, a chamada "cidade acadêmica”, havia cerca
de 12.000 habitantes, sem serviços básicos, como calçamento e arruamento. A iluminação pública, a
querosene, era deficitária. O sistema de transportes urbanos se compunha de poucos carros e tílburis
de aluguel. Os dias se passavam com um "chiar monótono e irritante dos carros de boi ”.'°

Em Olinda, a situação dos serviços básicos não era muito diferente. Seu isolamento,
entretanto, fazia com que os estudantes vivessem num clima de maior união que em São Paulo. Eles se
divertiam nos teatros locais (compostos por eles mesmos) mas no entanto não havia sentimento
religioso que os unisse. Em 1854 o curso de Olinda se transferiu para Recife, num lugar localizado "nos
confins do bairro extremo da cidade, para onde só se pode ir em veículos”."

O Decreto 1.386/1854 reciclou os estatutos das escolas de Direito. Incluiu Direito Romano e

Administrativo ao currículo. As aulas durariam de 15 de março a 15 de outubro. Durante a semana,
haveria matéria, e aos sábados a recapitulação ou Sabatina.

8 VENANCIO, ibial, p. 54.
9 VENANCIO, ibid, p. 64.
1° ADORNO, op. cit., p. 80.
" VENANCIO, op. cit., p. 68.
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Sobre os lentes, dispôs que eles deveriam portar beca, sendo os exemplos maiores de cortesia e
ubanidade, não devendo disseminar doutrinas subversivas, sob o risco de serem repreendidos pelo
wóprio governo, com penas de três meses a um ano.

Sobre os estudantes, faltantes seriam os que comparecessem após o primeiro quarto de aula, os
me se retirassem sem licença do lente e os que tivessem declarado não ter estudado a lição.

Questões de desordem teriam como resultado sanções pelo diretor de até oito dias de "prisão"
nos edifícios das faculdades. Greves seriam punidas com cinco faltas, sendo que os líderes perderiam o
mo. Outros atos de injúria ou de desordem poderiam ser punidos com até três meses de prisão.

Previa-se também que, anualmente, seria devida a criação de um histórico das atividades
realizadas no ano que se passou, o qual faria parte, futuramente, da Memória Histórico-Acadêmica,
sendo distribuída para o governo e aos lentes das duas faculdades.

A formação acadêmica, em verdade, dava-se mais nos interstícios dos institutos do que nas
salas de aula. A imprensa acadêmica, associações e outros grupos burocráticos e formais tinham como
instrumento de propaganda seus redatores, os quais funcionavam como verdadeiros árbitros às
cpestões políticas e sociais.

Sobre as origens, a grande maioria dos bacharéis provinha do campo, tendo grande
aproximação com a propriedade rural monocultora escravista. O fim político na criação das escolas
superiores em São Paulo e em Olinda era o de formar cidadãos para os empregos do Estado. Os
formados integravam o rol de políticos com posições de comando na estrutura de poder, em delegacias
de polícia, gabinetes executivos setoriais, promotorias, varas judiciais locais e também na vereança.

Os bacharéis formavam, a bem da verdade, o primeiro capítulo da burocracia no país. Não
havendo trabalho nem instrução profissional no âmbito privado, o Estado acolhia todos aqueles
formados nas academias, os quais eram aptos nem para a lavoura, nem para o comércio e muito menos
para os ofícios técnicos.

A partir de 1860, as cidades universitárias foram pouco a pouco se tornando verdadeiros "burgos
de estudantes". Pode-se acompanhar a evolução do número de formados:'2

ç Periodo Formados ç
1831-1835 213
1836-1840 114
1841-1845 56
1846-1850 88 ç
1851-1855 140
1856-1860 275
1861-1865 420

Tabela 4: número de formados de 1831 a 1865.

Acontecimentos sociais como festas e comemorações eram feitos pelos e para os estudantes.
Por sua influência que são criados hotéis, confeitarias, alfaiatarias, livrarias e teatros.

O posicionamento da mulher, na primeira metade do século XIX, era o de uma servil doméstica
ao patriarcado rural. No momento em que o patriarcado migrava-se para o urbano, ela também passara
a conquistar espaços importantes no convívio social.

11 ADORNO, op. cit., p. 180.
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Em 1865, previu-se a divisão dos cursos das faculdades de Direito em Ciências Jurídicas e em
Ciências Sociais, essas abrangendo Direito Natural, Privado e Público, Análise da Constituição, Direito
Intemacional e Diplomacia, Direito Administrativo, Economia Política, Direito Eclesiástico.2.3

Começou a haver um desenvolvimento da agricultura de exportação. No horizonte histórico
emergia uma sociedade moderna, buscando sua identidade soberana. As monoculturas antigas cediam
lugar a uma classe emergente de trabalhadores livres produzindo novas culturas como o café,
defendendo interesses abolicionistas e emancipatórios.

No plano da redação acadêmica refletia-se sobre o papel da instituição monárquica e das
liberdades. Os bacharéis jornalistas ensinaram a arte de governar o Estado mas também a de se
ministrar a cidadania. Tanto é que os cargos dos três poderes, via de regra, se mantiveram ocupados
predominantemente por bacharéis. Eles eram os principais intelectuais responsáveis pela edificação do
universo ideológico do século XIX.”

As idéias liberais uniram todas as classes em torno da defesa de seus próprios interesses e a
seus modos. Mesmo com o excessivo patrimonialismo, as poucas similitudes entre os grupos, a péssima
situação econômica provincial, a dificuldade de comunicações e as diferenças discrepantes de
linguagem entre os diversos estratos sociais houve um despertar revolucionário que a todos atingiu e
que buscou a realização da independência e da abolição.

Apesar desse despertar, as conquistas democráticas tardaram a aparecer. Uma das maiores
dificuldades era a ausência de organização político-partidária. No momento em que se configuraram
liberais e conservadores, os próprios liberais acabaram por se tornar demasiadamente moderados e,
por que não se dizer, conservadores. As ideologias não se definiam. Outra das grandes dificuldades era
a natureza do ensino jurídico. As faculdades de Direito, extremamente conservadoras, eram
encarregadas de sistematizar e integrar essa ideologia jurídico-política contraditória do Estado
Nacional.

Os bacharéis compunham, em princípio, as classes dominantes, mas depois começaram a
formar uma nova classe social. Essa transformação se acompanhou também pelo aumento de sua
participação em postos do Estado:'4

13 ADORNO, ibid, p. 234.
14

ARRUDA JR., op. cit., p. 41.
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ç Anos
Categorias sócio-profissionais: 1 826 1 886

_A<5'Y98š=\Ê9§ _________________________ ____ 1 Êë ____ __ _ _ _ 12%. _ _ _

_âëÇhë!¢_i§ _______ ____ Ê* ?§ ____ ___ƒ!ã›_4?ê__
_Më3i§F_të99ã__ ____ Z??ê________f2zfl?ê___
_MiliPãt€§__ ___Z??ê________1z€>?ê___
_P_ë€*!Ê=ã ____________ ____ Z 3ã%_______ëz2%___
Senhores/terra 10% ç 4,8%

Tabela 5: participação das categorias sócio-profissionais nos postos do Estado em 1826 c em 1886.

Cerca de 56% dos magistrados e militares compunham os quadros estatais, em 1826, reduzindo
se para apenas 8%, em 1886. Por outro lado, advogados e bacharéis passaram de 9% para 58,4%, nesse
msmo período. Senadores e ministros eram, em sua grande maioria, diplomados em Direito. Essa era a
fonnação preferida em virtude não somente da multifuncionalidade dos cursos jurídicos como também
pela razão de terem sido eles os pioneiros do ensino superior no Brasil.

Entretanto, a vida acadêmica era bastante controversa, a dispersão era regra entre os
iitelectuais e com isso a atividade didático-pedagógica teve seus pressupostos críticos minimizados,
criando uma formação puramente omamental, em parte pela exposição quase literal de doutrinadores
do Direito e de comentários dos códigos, sem qualquer efeito construtivo e modificador do
comportamento. A ausência de espírito científico e doutrinário virou marca registrada nas faculdades.
A bem da verdade, o ensino jurídico nunca existiu concretamente, como sugere SÉRGIO ADORNO:

Em uma .mcriedrfde em que os_ƒimdc1mem0_§' _ma1'eríaí_s' da ]?f'O(ÍLlÇã() repoz/_fi'a1.›*rmz na (í'X[?Í(Í)!”(I§l'Õ'([J
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pr(›¿ful"iva do tmbaílm z2.s'cr0'm c 0 (ZX(?f'C'Í(;'ÍO da I”8¿Í7)”(?_'S'(3¡7li(lÇ('Í() [7OÍÍf“ÍC§'(? se S`išSÍ£?í'?Í`fll~`(7 na

‹_›rga¡~2ízaçã0 de um _E.§'l`(1(1,() de b(.f.ã'c.s' i”CC0i'IÍ7‹í?CÍ(770lHCI?IC paÃ1~°íf1z‹míc2i.§'. af ¿_›rc›ó;?¿1çâ0 de
crm/vecímefiros' tmfm ‹mle_s' 0 Qƒèíƒn de ‹¡~zr‹;f/í__ficm~ 0 /ngm* 0C?.I[)0(]0 pc/os .<<¢z¡_s'prodz11“orc_s'. ;¡zc>dár1_fmi?

cz atribuição de status.

Era sabido, contudo, que deveria haver uma renovação da mentalidade brasileira, e que essa
teria que passar necessariamente pela educação, uma das forças inovadoras da sociedade. Libertar o
ensino, isto é, permitir que se pudesse adentrar em todas as áreas do conhecimento, seria uma
libertação ao próprio país.

O número de alunos nas faculdades de Direito estava em franca expansão, mas não havia
sequer um sistema de educação nacional. Em conseqüência, existiam graves falhas desde o ensino
básico até o superior. Como, por exemplo, o ensino secundário, que não se destinava ao aprendizado
mas tão somente à preparação para se fazer exames de admissão nas faculdades.

Fato é que no Brasil não havia liberdade administrativa, muito menos científica aos docentes.
Por conta disso, inexistiam expressivas diferenças entre eles, já que não havia qualquer tipo de
preocupação em se fazer o que se fazia de forma melhor.

O liberalismo trouxe, então, as idéias de liberdade e democratização do ensino. Se antes era
apenas de classes, agora havia interesses do regime democrático em permitir que houvesse educação
até nos níveis primários, sustentada e suportada pelo Estado. Estabeleceu-se a total liberdade para a
produção acadêmica e questionou-se o controle da Igreja e do Estado sobre as escolas.

'5 ADORNO, op. cit., p. 134.

16



Os movimentos pela liberdade de ensino se avultaram. Um de seus maiores defensores, o
Conselheiro Carlos LEÔNCIO DE CARVALHO, dizia:'°_! I - ' F .f .` 7. I{1Í'(1"!.Í*€:*?š¡zí_Ã*_'i` ÍÍÍÍ_4Â"Ê?'1Í'5L5Í{ÍÍÍ:FC Ê?-1'¡_*š' {l'‹7ÍÍ“.:€'{'.¡.Ê'   íÍÍ Í (ÍZÍEÂÍ . i

7 53 ,f'; :1-7 -'^¡ -' 1-= --'r{'f-f : ¡›~: .-'r z  -' 'r ';-= .›'‹ 1-' z  -" znf-;;': 14' z'‹;>] fz- j '\ ¿'-' ¡¬ ^¬ƒ ,-*.' S1 /1 Í ›-1-› z' f 1- É; zm; zf ' `~ L.” ' " * ' ' Í  ' " w zz=Í/.'= z;.`=z.z.r!.-~1.'-é' ;_›'f ff!/(ix sí, ' .-_; ¡"' ~ 1I I *I Q ff ¿'É'_'§' .*{¿'ÍÉ¡ë'  i Í F I  Í (Ê.' I° íí›.`*,‹Í-'!..='f f Í Taí-z'.'..-'íffi I Í f rf! (5  3
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A reforma finalmente veio a lume através do Decreto 7.247/1879, de LEÔNCIO DE CARVALHO,

transformando em completamente livre o ensino primário e o secundário no Município da Corte e o
superior em todo o Império. A esse respeito, seu art. 20 enunciavaz"

, pf  É ~¡ Ç,-'>11,-:Êr¬ 'H 1 /';:‹,/v _»  r - fi-: ,ff /-¿ Ç- ,.^¡ ,-~¡ Ç- z-- Í 1; V3 f z ¿- r-1,--?7;) -"«-;- ¡‹,›-Ê,-'z z-) E 1 .;›   z-v zw;` ¡¡‹ ¢~.-' ,\L¡Ê_1_›\`-f\¡Ê/ /Í!É.¿f=,s.š`{f(.-if? ƒ(4i¡i‹«'\ Ã4'-.~".= Ízchfil,/.›. $¡L!r! .\{_.z'á.é',.-' L. Í '-71-Í/šL.-É/Â.›‹.. 1 ._`_ /-_ N V..- '..-,-vt' ' f_  S ' '- ' ."' - f' " ' .fz ' ;": ' .-*_ z  'z' ' ' '¬. '.' fr 3 7¿›"::- " " ' ¶-:z'- '- -9- .- "z' .i>_,1¿"'z'LÍ_`w, /fffff) íšƒflfl  'U '*-f' _`-I KÊÍÍÂT ='; "' ' -f” ” 7/ *'“  "iii",
~~  fz; : f fr" “I ffi' ~;~'7 ` Í*7 'Í 'Lu if: 4 { Z-:.": Â/efáufl 7

' .".1: JI.-"'z¬:¡¡Í f-'ff' ÍLÍL.-z..í

Particulares poderiam fundar cursos com matérias oficiais do ensino superior. Instituições desse
gênero que funcionassem por 7 anos consecutivos e que ao final tivessem 40 alunos seus aprovados nas
faculdades do Estado obteriam o título de faculdades livres com todos os privilégios a que tivessem
direito.

A reforma de LEÔNCIO DE CARVALHO manteve a divisão das faculdades de Direito em Ciências

Jurídicas e Ciências Sociais. Bacharéis em Direito estariam habilitados à advocacia e à magistratura.
Bacharéis em Ciências Sociais estariam habilitados a serem adidos de legação ou praticantes da
Secretaria de Estado e demais repartições públicas.

O sistema da freqüência livre tinha como mote a responsabilidade x oportunidade. A
oportunidade fora bem acolhida por todos os estudantes, mas em termos de responsabilidade os
resultados desanimaram, relegando-se-a aos docentes e ao corpo diretivo. A solução para isso, nos
EUA, foi a adoção do sistema de curriculo eletivo, o qual poderia ser organizado de acordo com as
necessidades e vontades individuais. Não foi o que ocorreu no Brasil. Aqui sugeriu-se compensar essa
situação com a severidade das avaliações, idéia que nunca encampou.

A partir de 1879, relatos da reforma indicam que menos da metade dos alunos estava indo às
aulas, as academias se encontravam quase desertas, havia se rompido o espírito de associação e de
confraternização dos acadêmicos. As Memórias Históricas esmaeceram. Nas palavras do Professor
VICENTE MAMEDE:"* `'f` Í ,' fi-'Z -¡ . z'×;.- ':- z;. .-.-:-'!::ís‹'.- i- J JU; ‹Íj':.;¡§. Hr! f H 1 J

Ê'Í/`:' f¡.f¬ ÍL ;‹ :If.-' Í ¡
r 1-z 'fil.-zL t-.tz

O ensino livre produziu poucos resultados para a grande maioria. Poucos o aproveitaram,
principalmente pessoas distantes dos centros de estudo, as quais se valiam de seu autodidatismo e de
tempos em tempos compareciam às faculdades para prestar as avaliações devidas.

ff vENANc1o, ap. cn., p. 79.
1 vENANc1o, ¡1›zz¿,p. só.
~* vENANc1o, zbid, p. 89.
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Verdade é que não se sentiram diferenças qualitativas em todo esse período. Não foram criadas
IIJVBS escolas nem houve investimentos adequados às instalações existentes. Os próprios lentes não
raro relegavam apenas uma mínima porção de seu tempo às preleções e o restante em suas atividades
corno advogados ou jurisconsultos. Conseqüentemente, nos idos do final do Império, criticava-se o
rúnero excessivo de bacharéis de Direito que eram medíocres conhecedores de seu ofício.

Esses bacharéis eram filhos de proprietários rurais, ou pertencentes à burguesia das cidades.
Em 1879, havia no Brasil uma população inferior a 3 milhões, 2 dos quais escravos (sem se computar os
iigênuos, filhos seus, os quais também viviam em cativeiro).

Contudo, se o ensino não era aproveitado da melhor forma, ele espelhava um novo ambiente
cultural, mais científico, visualizando a educação como um processo social, inteligível, passível de
ordenação racional e prática. As academias eram centros de idealismo, formantes de importantes
movimentos como a Abolição e a República. Elas produziam poucos jurisconsultos e muitos advogados,
administradores, parlamentares, oradores, jornalistas e artistas.

Da literatura e poesia à dramaturgia, as escolas de Direito eram as que forneciam as melhores
bases ao desenvolvimento cultural, à união de valores morais e à inteligência. Vários bacharéis apenas
detinham seu título mas se dedicavam a outras áreas. Inclusive defronte às arcadas da faculdade de
üreito de São Paulo não estavam escritos nomes de juristas e sim de poetas: ÁLVARES DE AZEVEDO,
CASTRO ALVES e FAGUNDES VARELA.

A última reforma do ensino do Império foi a FRANCO DE SÁ, aprovada por Decreto 9.360, em
janeiro de 1885. Ela previa o fim do Direito Eclesiástico e incluía a "propina" nos exames, que
consistia no pagamento efetuado pelo examinando a cada teste, cujo montante seria dividido entre o
secretário da instituição e os lentes partícipes do ato. Como os exames "propinados” estavam se
tornando muito fáceis, em novembro do mesmo ano o Decreto 9.522 suspendeu essa reforma.

Foi visto nesse item que, vencendo o ceticismo daqueles que não acreditavam estar o Brasil
preparado para acolher escolas superiores, as instituições de Direito do Império triunfaram num
período em que reinava a miséria cultural. Nunca é demais lembrar que a imensa maioria da população
não detinha sequer as mínimas condições para ingressar nos estudos, por primários que fossem.
Entretanto, a quantidade de formandos crescia ano a ano (e cresce até os dias de hoje), sendo eles os
principais atores da burocracia estatal do século XIX.

O ensino livre só teria seu fim decretado durante a República Velha, tema do qual se tratará no
próximo item. Também analisar-se-á o processo de descentralização do ensino jurídico, com a criação
de novas escolas para acolher a crescente demanda pelos cursos de Direito.

3. A REPÚBLICA VELHA (1889-1930)

A República se instaurou a partir de um golpe de Estado militar, derrubando a Monarquia de
DOM PEDRO II. Das palavras de FERNANDO DE AZEVEDO, "do ponto de vista cultural e pedagógico a

República foi uma revolução que abortou”.'° Do ponto de vista jurídico, houve medidas que
possibilitaram a criação de novas escolas e a reformulação dos currículos.

'° VENANCIO, ibid, p. 179.
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É esse o tema basilar deste item, que contempla todo o desenvolvimento do ensino jurídico
durante os primeiros anos de República no Brasil, da reforma BENJAMIN CONSTANT e do fim do ensino

livre até a descentralização das escolas de Direito.3.1  ovs.
Decretada a separação entre Igreja e Estado, a cadeira de Direito Eclesiástico foi suprimida. A

reforma BENJAMIN CONSTANT, em 1891, trifurcou os cursos das faculdades jurídicas em Ciências
Jurídicas, Ciências Sociais e Notariado. As matérias desse último consistiam em explicações sucintas do
Direito junto à prática forense. Quem fosse bacharel em Ciências Jurídicas estaria habilitado à
advocacia e à magistratura; as Ciências Sociais habilitariam ao corpo diplomático e aos postos de
diretor, subdiretor e oficial das Secretarias de Governo; e o Notariado poderia ocupar todos os ofícios
da Justiça.”

A Reforma adotou outras disposições. Previu que os lentes deveriam se apresentar nas aulas e
atos escolares pontualmente, sendo os responsáveis a dar exemplos de cortesia e urbanidade, não
podendo pregar doutrinas subversivas ou perigosas.

Foram criadas as comissões de investigação da Ciência do Ensino, formadas de lentes, indicados
a cada três anos, devendo fazer investigações práticas, se necessário nos países estrangeiros, a fim de
se trazer o que de mais adiantado existisse na Europa e América. O aluno que obtivesse a primeira
colocação nos estudos ganharia uma viagem ao estrangeiro a fim de continuar a vida acadêmica.

Não mais havia todo o lazer e a disponibilidade dos filhos-família do Império. Novas classes
ascenderam aos cursos jurídicos. O estudante, antes pouco preocupado com sua formação jurídica e
mais devoto a questões literárias, filosóficas e artísticas, passou a ver nos cargos do Estado e nas
funções da Justiça seus maiores horizontes.

Os Estados passaram a poder criar instituições de ensino superior, desde que se submetessem
às avaliações periódicas do Conselho de Instrução Superior. Os particulares também poderiam fazer o
mesmo, sendo que, se seus estabelecimentos funcionassem com regularidade, poderia o governo
conceder-lhes título de faculdade livre, tendo seus alunos graus equivalentes aos existentes no âmbito
das faculdades federais.

Mesmo não mais existindo Direito Eclesiástico, as faculdades livres, criadas pelos particulares,
deveriam ser católicas. Contudo, não estariam sujeitas ao oficialismo, vez que não mais estariam
aderidas ao dogmatismo oficial.

A primeira faculdade livre autorizada a funcionar foi a Faculdade Livre de Direito da Bahia, já
em 1891. No Rio de Janeiro surgiu a Faculdade de Ciências Juridicas e Sociais e a Faculdade Livre de
Direito da Capital Federal. Em Minas, a Academia de Direito de Ouro Preto (mais tarde transferida a
Belo Horizonte, com a mudança da capital). Em Porto Alegre, a Faculdade Livre de Direito de Porto
Alegre.

Apesar do movimento de criação de novas escolas jurídicas, o número de matriculados
diminuía, em virtude da maior facilidade aos brasileiros de origem humilde a se inscreverem em liceus
militares. Lá eles aprendiam também noções políticas, sociológicas e econômicas. Entretanto, esse
fenômeno foi passageiro, conforme relato da épocazz'

2° VENANCIO, ibzd, p. 180.
2' CAMARA, Phzelzme da, apud vENANc1o, ibid, p. 285.
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Todos desejam paraseaslƒí//1o.5' o grau de dozaor. não porque seja o esmaíte do Iaíento, um prefnio
às 1-`Í,QÍÍÍ(2'.S' íírerarias e sin: por /lies parecer um meio sumfe de arranjar, sem demora, a sinecm~*a rat)
emprego pzíbíico.

A Lei 314/1895 reorganizou o ensino de Direito, que passou a 5 anos, como também aboliu os
cursos de Ciências Sociais e Notariado.3.2

O processo de descentralização fez com que surgissem quatro escolas até 1900 e outras seis até
1930. Uma das maiores críticas era a de que num país pobre como o Brasil, com mais de 80% de
analfabetos, não se justificaria que fossem surgindo tantas academias superiores.”

Em 1911 criou-se o Conselho Superior de Ensino, que cuidou do processo de independência
entre a União e as instituições de ensino, como também regulou a livre-docência, ou seja, estabeleceu
que haveria concurso à admissão de professores.

No mesmo ano, a reforma RIVADÁVIA CORREA possibilitou o aparecimento de institutos
superiores sem qualquer fiscalização, denegrindo a qualidade dos bacharéis, formando doutores que
nada significariam à cultura jurídica do país.

Em 19 de dezembro de 1912 surgiu a escola superior de ensino Livre no Paraná denominada
Faculdade do Paraná, trazendo cursos de Direito, Engenharia, Farmácia, Odontologia, Obstetrícia,
Comércio e mais tarde Medicina (1914).

Em 1915, pela reforma CARLOS MAXIMILIANO, ela se dissolveu em três faculdades: Direito,
Engenharia e Medicina. A faculdade de Direito foi a primeira a ser reconhecida, em 1920. Sua primeira
turma tinha 29 alunos.”

Essa Reforma também aboliu o ensino livre no Brasil. Sobre esse tema, atesta VENANCIO
FILHO:24

Ta/ sísrenza [ensino livre] so poderia ser eficienze na medida em que se colocassem, anfes da
diplomação dos (?.S'Í`l1C?IÚI7f"C`S`, exames rigorosos por bancas isentas. que reaífne/ne renlasseo-2 a;fèrir
os C'()I7Í7€CÍ/HGI7l"O.§' que os aízfnos Hi/'€.S`.§'£?/72 haurido, se/a nas fivcu/dades, seja I/ora de/as. (:.l(7í?'i()
estas barreiras nunca existiram, a lei do ensino livre, nas suas várias aplicações, constituiu-se
numa das maiores fraudes já ocorridas na história educacional do Brasil. /sem gr{_,ƒ?› no
original/

É preciso, entretanto, acentuar que o entusiasmo existente pela idéia do ensino livre só
encontrou uma explicação: a baixa qualidade do ensino jurídico no Brasil. Na verdade, se os
professores não eram competentes, se os alunos só compareciam às aulas por força da obrigatoriedade
da freqüência, mas delas se desinteressavam sem prestar atenção às preleções, não haveria mesmo
razão para se manter o regime das lições e sabatinas e para se exigir a freqüência obrigatória.
Entretanto, ninguém poderia supor que, levada às suas extremas conseqüências, a implantação da lei
do ensino livre tivesse tido resultados tão catastróficos e fosse objeto de tamanhas críticas.

22 Foi somente em 1925 que a União passou a dedicar atenção à formação de base, por meio de seu Conselho
Nacional de Ensino, que substituiu o então Conselho Superior de Ensino.
23 VENANCIO, ibial, p. 212.
24 VENANCIO, ibid, p. 87.
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A partir desse momento e também por efeito da Reforma, não mais se indicava chamar os
docentes de "lentes”, pois, segundo MAXIMILIANO:25

A palavra lente recorda as preleções dos amigos ¡;›z~<z,féz.‹.~.‹‹›z~zz.‹ de Coimbra, escriias uma vez.
retocadas de ano a ano e soporiferamente lidas em aula. Ho/e ninguém mais lê, nem na caiedra
nem na iriliuna, para não ranger o auditório paratƒora da sala. Fica melhor a palavra profiessor.
universalmenie usada.

Começou-se a discutir qual o papel das faculdades de Direito, se elas seriam distribuidoras de
diplomas oficiais, centros de excelência na preparação de bacharéis ou apenas indicadoras dos futuros
caminhos pelos quais esses teriam de trilhar.

Pois foi constatado que os interesses do alunado eram muito díspares. Boa parte ia à faculdade
como se fosse a um clube, um ponto de diversão, um local de convívio, mas com muito pouco ensino e
menos ainda estudo.

Além do mais, os melhores juristas até então tinham galgado seus passos não dentro das
faculdades, mas no recluso e perseverante labor autodidata, sem os professores que muito falam e
pouco dizem e com aqueles que nada falam mas que tudo sabem, que são os livros.

A respeito dos métodos de ensino vigentes, com muita propriedade e atualidade, dispôs esse
relato:2°

.Íaficou mosi'i~'ado que o ensino da €`l['lC_ÍliI”ÍClÍC2l .sempre se/éz, entre nos, com o método cxposilisfo.
O professor, da sua cadeira, prevê e resolve situações,jurídicas duranfe uma hora ou mais, 'finda
a qual da a lição por concluída. Na conferência seguinte o mesmo fivto repefe-se. A perda de
tempo e grande, o proveito nenhum. Os homens diplomados, isto  aqueles- que se diplomaram em
ciências assim ensinadas, sabem p@z¢féz¡m›zz.z›zzz~@ que o menor auíriliar que encontraram,foram os
lentes.

[._._]

De modo que, como uma regra geral, o esiudanle deixa a academia de Direito, as vezes, sem a
mínima noção da ciência que profes-sou por cinco anos! Nem teoria, nem pratica. A primeira, _/oi
sacrificada no pessimo sistema das exposições que nadafirmara; a segunda recomendou-se pela
ausencia ab.‹~olu¡a_

/..,/
Se os metodos nas faculdades de Direiliofiissem outros o ensino seria mais proveitoso. até porque
um bom método tem a vaniagem de diminuir o es;*`oi'ço do aluno, embora aumente o do professor.
O que é preciso corrigir ou atenuar é esse eterno sistema de conferências da cadeira em que o
esfúnuloƒalta não só ao mestre como aos disczpulos. [sem grilo no original]

Percebeu-se então que a ineficiência didática era um dos maiores responsáveis pela decadência
nos estudos. Que ao invés de se decorar mecanicamente o melhor caminho se aprendesse a raciocinar
de modo a reconstituir o caminho da Ciência, tornando os alunos elementos ativos do ensino. A grande
questão que incita os estudiosos do Direito até hoje é como fazer isso.

O Congresso do Ensino Superior, por ocasião dos 100 anos da fundação dos cursos jurídicos,
procurou discutir questões relevantes ao panorama do ensino, tendo como algumas conclusões a
necessidade de simplificar o ensino do Direito, a fim de que fossem ministradas apenas noções
elementares dos diversos institutos, posto que o objetivo da escola não seria o de aparelhar cientistas.

Também concluiu-se que as preleções monologadas deveriam se restringir ao máximo possível,
pois não se deveria visar a memória mecânica do aluno, mas sim estimulá-lo a raciocinar para descobrir

25 VENANCIO, ibid, pp. 213-4.
26 LEAL, Aurelino, apud VENANCIO, ibid, p. 236.
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os princípios. A última das recomendações foi a de se dar noções teóricas concomitantes à prática
juridica.”

Ao final da República Velha o perfil do estudante de Direito, que à época do Império era o de
um filho-família tendo a vida acadêmica como sua única grande preocupação, já que seu escravo o
acompanhava, passou a ser o de um filho trabalhador e por fim um trabalhador que estudava Direito,
integrando um contingente de proletários intelectuais que começava a ser observado (e cuja
intensificação se deu a partir de 1964).

O diploma, que antes era dotado de tamanha importância que compunha um verdadeiro capital
cultural, com altíssimo poder de barganha política, perdia seu brilho à medida em que o excesso de
diplomados se constituía numa massa desiludida, distanciada de suas expectativas e ambições
profissionais, a qual o mercado de trabalho não estava preparado para absorver.

Antes que fosse observado um fenômeno de massificação dos bacharéis, verificou-se uma
verdadeira democratização do ensino superior, tema do qual se tratará adiante.

4. A D¡.=MocRA HZAÇÃO no Elvsnvo SUPERIOR (1930-1964)

A crise da bolsa de Nova Iorque desencadeou uma reviravolta no país. Iniciou-se um período
histórico denominado pacto populista, provocando a primeira revolução industrial no Brasil, em virtude
da retração da demanda agrícola. Essa conjuntura criou subsídios a uma profunda reflexão acerca da
educação e cultura nacionais.

O Estatuto das Escolas de Ensino Superior do Brasil, em 1931, previu que se deveria privilegiar
as elites profissionais e também proporcionar um ambiente próprio a estimular a cultura nacional,
através da pesquisa, investigação e ciência puras.

No âmbito jurídico, houve o desdobramento do curso em bacharelado e em doutorado. A idéia
era de se focalizar o doutorado à formação de professores. A esse respeito, dizia FRANCISCO CAMPOS:

O czfrso de Í7(!CÍ7(I¡"C/(1(Í()_fÔÍ ‹)rga11íznd‹› (¡lC?I?(ÍÍ'(?l7(I,()-.SU a que ele se destírm àfifm/âdrzfdc de wdcm

28

[?Z(Í'(IífI(?i7Í`C [?f'QfiS.S`Í(7}Í(?Í, Islão Ó, 0 seu OÕÍCÍÍI-'O é (14fÓf"/TIÚÇÕO de pfr°‹ít'ic0.s' do Dƒrcíão. Ba .wa
.‹ef~ic.fção_ƒörmn_ pormnm, excluídas todas' as crrdcims' que, por s'z1a_,/èição ¡:»¿z';~*‹1fr~zc1'1!c áÍ'0'¿¡Z'}"Íí'7(ÍÍ*Í(Í

ou crzrízwfzví. cc›11.S'rímem émíics dÍ.S'CÍ[)ÍÍi7(?S de rrgaeff/èäiçoazzrenfo ou de «fm czfíízrm do que Umfrórms
f›á.s'ica.a' OH4_fi'.(¡?íÍ(II7I€f?Í(IÍf~' a mmz boa e SÓÍÍCÍG'fÕ¡'ÍTZ(!Ç(:Í() [?í”(`2/'ÍS.S'Í(')I?(7í1.

O Estatuto previu também que as faculdades de Direito se integrassem às demais faculdades.
Contudo, não houve receptividade, sendo que até os dias atuais elas procuram não interagir com as
outras áreas.

A Constituição de 1934 trouxe, pela primeira vez, um capítulo dedicado à educação e à cultura.
O Estado Novo, em 1937, apresentou inúmeras modificações legislativas, como os novos LICC, CPC, CP
e CPP. O ensino jurídico, em face disso, encontrou dificuldades de acompanhar essa evolução. Os
cursos de doutorado passaram a ser facultativos, dada a dificuldade de serem criados.

Em 1945, com a redemocratização do país, passou a existir uma preocupação com a instalação
de um regime autônomo universitário. Foi uma época de federalização de universidades e escolas
superiores, feita de maneira indiscriminada. Cursos juridicos eram criados justamente por suas

27 vENANc1o, ibid, pp. 254-3.
28 VENANCIO, íbid, p. 305.
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estruturas serem mais baratas e fáceis de serem administradas. Essa "política de cogumelagem”
respondeu pelo inchaço do ensino superior. As escolas de Direito cresceram, de 10, em 1930, para 51,
em 1964.

Até então não tinha havido mudanças significativas no ensino do Direito. Aliás, a insatisfação já
existia de longa data, conforme depoimento da épocaz”

(Í) mal é mmgo 6 cz grita de profesm que 1-'(2fI?l()S' CÍTCOHlui/`017(.`]O pelo panda'/(1 q/Ora cê rea/mefrre
e1frsz1f~c1'ececz'01~a.  /vfmsa ziese, é pcfisz nada orímísm, em re/ação ao prese11z“e_ mm* smrp/e.s'mcr~rre
l'(?(7I'ÍSl'(J em r^elaçã‹_› zm pâ.s~.s'0d¿›.' não ervcomreí úré ag‹i>m um momcmo da /ríslória do rvosso errsízvo.
c? ,fa/0 c.spcc.fa¡me1~rre do ensirvo superior, que Ziemlm srdfø ct'‹›/1.s'i‹f/emdo sequer' .mli.f3jƒ¿1f‹í3r¡‹› pc/os
homens' que se ocrrpamm do 0.§'S'1,{l'7Í().

E complementa ROBERTO A. R. DE AGU|AR:3°
/Úeszfe cf lƒimdação dos c,~zrrs‹>s _jz1f'íéii'icf0.fi' mí) País até /rqje, as mrías' não íiiifdfl/'GIII rmzfim. Ãfrfz
COI?Ill?(?í'lS(7Çã()_ O Pfzzfisz ..

Sobre a colocação do bacharel na sociedade, sua cada vez menor identificação com as classes
dominantes fez com que ele integrasse à classe média, em expansão. Tal feito era estimulado pelo
Estado, vez que, pela ampliação dos setores médios, ele promovia um aumento de suas bases de
legitimação.

Logo, quem detivesse curso superior, principalmente os profissionais do Direito, era
amplamente requisitado dentro do mercado dinâmico da época. Contudo, esse período áureo não
tardaria a se acabar...3'

Em relação às outras fomiações acadêmicas, os bacharéis passaram a ser muitos. Grande parte
estudava o Direito para ter diplomação superior, ou simplesmente em razão dos conhecimentos gerais,
pois quem realmente se interessasse pela profissão de advogado buscaria a habilitação perante a OAB.
Na década de 1950, a Escola Agrícola de Piracicaba formara, em 12 anos, 178 agrônomos, num Estado
predominantemente agrícola; sua Escola de Direito lançará, nesse mesmo período, 2.000 bacharéis ao
mercado de trabalho.

Com a industrialização do país, o Estado passara a ser um ator do desenvolvimento, construindo
indústrias pesadas (como as siderúrgicas), criando autarquias e ampliando seus quadros técnico
burocráticos, tanto pela existência de novos ministérios e cargos, como pela ampliação de sua atuação
econômica nacional.

O governo passou a se preocupar com a criação de escolas técnicas, em detrimento de buscar
uma segurança empreguista aos bacharéis. Havia uma necessidade cada vez maior de se utilizar a
norma jurídica para disciplinar a intervenção estatal no escopo econômico, deles se exigindo
conhecimentos econômicos mais especializados.

Entretanto, como os bacharéis em Direito não recebiam formação adequada a atender as
necessidades governamentais, eles foram substituídos, na redação da norma jurídica, por engenheiros,
economistas, administradores, enfim, tecnocratas.

A partir desse fenômeno, os advogados ficaram isolados, pois insistiam num comportamento
beletrista, enquanto o mundo sofria intensas transformações. Caíram, portanto, num plano secundário,
da mesma forma que os políticos que deles faziam legítima expressão.”

29 LACOMBE, Américo Jacobina, apud VENANCIO, ibid, p. 261.
AGUIAR, Roberto A. R.. A crise da advocacia no Brasil: diagnóstica e perspectivas. Ed. Alfa-Omega, 2.“ ed.:

São Paulo 1994, p. 90.
31 ARRUISA JR., op. cít., p. 53.
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Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 se criou o Conselho Federal de
Educação, o qual passou a trabalhar na refomnulação de uma política educacional, principalmente no
ensino superior, permitindo ramificações em virtude de objetivos específicos ou características
diversas dos cursos.

Também determinou que, além do mínimo prescrito, cada estabelecimento deveriater uma
parte complementar a atender as peculiaridades regionais, as diferenças de alunos e a expansão dos
conhecimentos.

Apesar de deter competência para autorizar a criação de escolas, o Conselho não desempenhou
sua tarefa de fiscalização de forma adequada. Conseqüentemente, perpetraram casos de professores
que cediam seus nomes a instituições nas quais nunca lecionavam ou mesmo doutores contratados em
várias escolas, de diversas cidades, imprimindo-lhes uma melhor qualificação, apesar de pouquíssimo
tempo despenderem a cada uma delas.

Na tentativa de evitar o desprestígio acentuado do bacharel e de reduzir a proliferação
indiscriminada de faculdades de Direito no país, a Lei 4.215/1963 reformou o Estatuto da OAB,
regulando o exercício da profissão do advogado. Ao invés de se prestar o Exame de Ordem para a
inscrição nos quadros da OAB era possível se fazer um estágio profissional, em lugar mantido pela
Ordem, sob a supervisão da faculdade de Direito da União ou mantida sob sua fiscalização. Pois é
justamente da dificuldade de fiscalização e mesmo a de se implementar esse regime que fizeram com
que o estágio e o exame nunca funcionassem a contento.

Todo esse inchaço da estrutura superior de ensino, aqui descrito, encontrou uma intensificação
a partir de 1964, quando se verifica que os bacharéis passam a deter um diploma de valor questionável,
uma vez que o Estado já não mais consegue acolher todos os bacharéis em sua estrutura burocrática e
que o mercado de trabalho privado passa a exigir mais dos profissionais do Direito. O grande contra
senso é que esses profissionais são cada vez menos preparados para enfrentar essas dificuldades.

5 A MAss1F1cAç;‹i'o nos BACHARÉISA PARUR DE 1.964

A partir de 1964, com o fim do Estado populista, a ditadura militar trouxe a intemacionalização
do mercado interno, com uma política de contenção dos gastos, até mesmo em áreas essenciais como a
Educação. O percentual do orçamento a ela alocado passou de 12%, em 1964, para 4%, dez anos após.”

O Estado privatizou várias de suas instituições de ensino superior, bem como autorizou a
criação de uma rede de indústrias culturais, imiscuindo-se de suas responsabilidades. Cursos de difícil
infra-estrutura como Engenharia ou Medicina não puderam ser engendrados, pela iniciativa privada,
com a mesma desenvoltura que a dos cursos de Direito.

Às escolas públicas remanescentes, houve uma racionalização de sua estrutura intema, pela
criação de departamentos, reunindo disciplinas afins, pela redução dos custos com professores, espaço
escolar e material. Dessa forma, era possível um maior controle administrativo e ideológico dos
docentes e discentes. Desestimulava-se a participação política nos centros acadêmicos; reduziam-se os
espaços críticos ao desenvolvimento da cultura, num processo de massificação do ensino.

Ê PEDREIRA, José Luiz Bulhões, apud VENANCIO, op. cit., p. 295.
” ARRUDA JR., op. cit., p. 92.
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O Estado também fomentou o desenvolvimento do segundo grau como forma de qualificação
profissional. Muitos pequenos negócios, que não exigiam título superior, passaram a falir, fazendo com
que a única opção para a ascensão da classe média fosse a dos cursos superiores.

Faltava aptidão às carreiras jurídicas, de acordo com TOBIAS MONTEIRO:3"
P?”(?S'Z(U'~,%'C-Í(I ao Bf'a.s'i/ ‹§› maior dos ,s'ervíç‹›.s', cornfeíicrendo (1 mocidade de que c/(1 se deve â-'0¡'¡a;'
para as ¡2f*Qfís;<õe.s' 1'I()f'í7“f(!Í.*Í, encamiii/1mm'0~.<c pam as fac'zi1'a'ade.‹' aperias as (1[.71`Í (ÍllÕ(?.“¿'
inc*o¡'¿fi11'r‹fI¡vcis. NÓS" 1~*em0.s* 5.`€í*(ã'ÍH de.s'tƒf'1az:?'(›.sf (7 cias' ÍIYCÍÍSÍÍl?f(?Í?'Í(?¡ÍÍ`(2 os 0pl*0.S= cf os mepms' pain

.s'ƒ111,19Zes' razão da que Ó de /mm mm ser e.s'lmÍ‹:f;'1¡'c em vez de c;~rzi;xfe¡m. c clévzrror em ve: cfc
11cg0c'im1l'e.

Faltava também interesse. Muitos procuravam o Direito desejosos de conhecimentos gerais,
mesmo que para isso tivessem que se submeter a aulas tais como Processo Penal e Medicina Legal,
seguramente não as melhores maneiras de se adquirir cultura geral.”

O paradoxo estava formado, a partir do final da década de 1960, pois as universidades estavam
sendo mais que nunca solicitadas, por estudantes sem aptidão ou interesse, mas devido ao enorme
contingente formado e à pouca qualidade de seus alunos os cursos jurídicos passaram a não mais ser
processos seletivos, ou seja, inexistiam quaisquer diferenças relevantes entre um curso superior e uma
formação de menor grau.

Despontou, então, a figura do advogado assalariado, seja no Estado, em empresas privadas ou
nos setores de serviços. Deu-se lugar aos bacharéis de segunda, subempregados e de pouco
conhecimento, compondo também significativa parcela de desempregados.

Como tentativa de reverter esse quadro, houve esforços para a adequação do ensino jurídico
aos problemas das grandes empresas, como também para um melhor conhecimento da responsabilidade
social do bacharel. Para as aulas pensou-se em criar um sistema no qual os professores preparassem
nas antecipadamente, fornecendo roteiro de discussão e material para pesquisa e aprofundamento. As
lições deveriam ser o mais dialogadas quanto possíveis, de modo a possibilitar ao aluno pensar de
forma jurídica. Pouco disso efetivamente existiu.

Em 1971, o MEC chegou até mesmo a estabelecer 1.000 horas-aula para assuntos de particular
interesse (cultura, regionalismos e outros), a fim de despertar uma maior motivação por parte do
alunado, mas interesse seguramente não era algo que sobrava. Tanto é que, por pressão dos
bacharelandos, em 1972 a OAB dispensou-os do Exame de Ordem e do estágio profissional, desde que
houvesse prática forense e organização profissional nas faculdades, seguramente com um menor
controle e severidade.

O bacharel em Direito passou por um processo nunca antes visto de crise de identidade, por
vários motivos: perda do valor simbólico do diploma, degradação progressiva das condições de
trabalho, baixos salários, subempregos humilhantes, desemprego avassalador e desprestígio social da
classe. Com a enorme defasagem entre a formação acadêmica e as exigências do mercado de trabalho,
as escolas de Direito não passaram por uma crise, mas por uma agonia.”

Essa defasagem entre a escola e o trabalho se fez sentir pela excessiva proliferação de cursos
de Direito sem obediência a critérios de qualidade mínima exigidos. Esses cursos privados, também

34 VENANCIO, op. cit., pp. 287-8.

:Ê VENANCIO, im, p. 322.
ARRUDA IR., op. cít., pp. 88-90.
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denominados de cursos isolados, passaram a ser os grandes responsáveis pelo maior contingente de
desacreditados, pois, e como ocorre até hoje, bacharéis formados em escolas isoladas freqüentemente
têm de trabalhar para poder estudar, e assim são limitados culturalmente à busca de uma mobilidade
social que lhes é negada em vista de possuírem um diploma sem o devido capital cultural.

Tais desacreditados eram lançados num mercado de trabalho que via aumentar o número de
assalariados, principalmente nas regiões Sul e Sudeste (que detêm aproximadamente % dos formados
em Direito), provocando um "congestionamento" para o profissional liberal. Em 1950, 32,9% dos
profissionais liberais eram assalariados, pulando para 69,9%, em 1973. Despontou uma tendência de
morte histórica ao profissional de Direito liberal autônomo."

Em 1964 havia 51 cursos de Direito. Em 1967 eram 70. Em 1985 já existiam 137 escolas na área,
em se considerando tanto as públicas quanto as privadas.”

Até meados da década de 1980 a rede pública detinha grande parte dos estabelecimentos de
ensino superior, quadro que se inverteu a partir de então. Recentemente aponta-se uma tendência de
declínio relativo das instituições públicas em face de um agigantamento da rede privada, conforme se
depura pela tabela seguintez”

1 996 1 998
_lÊ'§FÍÊP!Í§Ê€§_PÉP¡ÍEë§ _____________ 9 Ê- ._______ 9 3.

-Ê9!l€Ê9ÍEÊ?§ ___________ _______ Í z3_?§_-___Í:§”l2_

-!D§PíFHi§ã€§_P_ti_Yê¶ë§ _._________ 1§§_- _.___ lê?

-€Ê<?!!<5!9iEÊ€§ ____ __2€*z5§9_-__32z§51_

TOTAL 1 996 1 998
_l'?§FÍPHí§ã<?ë _______ _________ 2 §9__ _____ âffâ
Concluintes 31 .976 40.693

Tabela 6: instituições públicas e privadas e respectivos concluintes em 1996 e em 1998.

Entre 1996 e 1998 o número de instituições públicas se manteve praticamente constante, ao
passo que as privadas cresceram em mais de 40%, com o surgimento de 81 novas escolas. Em 1999 o
MEC aprovou 18 novos cursos jurídicos e em 2000 foram mais 27, todos eles privados.4°

Esse crescimento não se justifica senão pela alta preferência que têm tido os cursos jurídicos
pelos estudantes. Os dois cursos com maior número de matriculados em 1998 eram Direito e
Administração, com 292.728 e 257.408 alunos, respectivamente.

Os vestibulares de Direito encerraram 500.000 inscrições, em 1998, e de suas escolas se
formaram 40.693 bacharéis, o equivalente a 12,9% de todos os graduandos do país."

A evolução do número de concluintes dos cursos jurídicos, em comparação à população, pode
ser melhor compreendida pela análise da tabela a seguir:42

37 ARRUDA JR., ibiâ., p. 72-3.
38 ARRUDA JR, ima., p. 124.
39 INEP -Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, site xmu . lllC]).§O\`.l)I'.
4° Dados obtidos no site do MEC, \\`\'\*\\}1llCC.§LO\'.l)I`.
41 INEP, 106. czz.. '
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Ano Concluintes População Total População : Concluintes
líãl __.___._._ !z?~99_ _____.__.._ 51.-24€-§?Z _. _____________ ____. 3 _?z?ãli1_

lfl. _______.._ 3z2Z4__ _.___.____ 79.-979-ƒ!'ãZ_. ____ _____ 2 _1zí19251_

ÂZL _________. ëzlëâ ______ .____ ? 3.-_1_32-_QëZ.. _.._ __.__ 1 _1zëZ?ë1_

iii. _____.._ Z9zf1§3_ ______ ___. 1 _1?.-99%-ZQQ.. ____ .__.___ 5 z§9?ã1_

.HÁ _________ 3% 1z?Zf2_ _.___ _____ 1 §7_~979-_1_€>â - ____ _______ 4 z?l2§1_

zooo ç 49.578” 169.590.693 3.420:1"4
Tabela 7: evolução do número de formandos em Direito relacionados à população total de 1950 a 2000.

A população por concluinte tem diminuído. Havia praticamente 40.000 habitantes para cada
formado em Direito na década de 50. Esse número reduziu-se drasticamente a partir da década de 60,
a qual viu emergir um aumento substancial da procura pela formação jurídica. A partir desse período as
iistituições privadas começaram a se avultar.

De 1980 a 1996 trilhou-se um caminho à estabilização do número de formandos em relação à
população total, vez que, até 1996, o índice população / concluintes decrescera de 5.809:1 para
4.912:1, a uma taxa menor que as anteriores. Supõe-se que essa estabilização tenha decorrido do longo
período recessivo pelo qual passou o Brasil na década de 1980.

De 1996 a 2000, os dados apontam estar havendo um número cada vez maior de bacharéis por
população. Desses, aproximadamente 42% não exercem a profissão de advogado.45

Em 1996 havia 450.000 inscritos nas diversas seccionais da OAB em todo o país,“' gerando uma
taxa de 349 habitantes para cada advogado. Entretanto, uma vez que 42% não exercem a profissão, de
189.000 atuantes resulta então uma taxa de 851 habitantes por advogado, em 1996.

Em 2000 o número de inscritos na OAB já beirava os 700.000.'" Considerando-se, a grosso modo,
58% de atuantes (406.000), resulta então uma taxa atual de aproximadamente 417 habitantes por
advogado. A concentração de advogados é maior nas grandes cidades. No Rio de Janeiro, em 1996, a
relação era de 234 : 1.

48

O Brasil possui muito mais advogados por habitante que outros países de civil law europeus,
cuja relação era, há alguns anos, de cerca de 1.239 : 1.49 Perde, contudo, para os Estados Unidos, país
de common law, cuja taxa era de 303 : 1, em 1995.5°

42 ARRUDA JR., op. cit., p. 125; INEP, loc. cit..; site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
\\W\\\`.lbg€.gO\'.l)I`.
43 Esta é uma previsão. Como não existem dados de 2000, fazendo-se uma estimativa estatística, pelo método da
correlação linearizável da função potência, aplicada ao número de concluintes dos cursos jurídicos, obtém-se uma
estimativa de 49.578 formandos em 2000.

_ Estimativa baseada na previsão de concluintes para esse ano.
4° ADEODATO, João Maurício Leitão. Perfil do advogado na atualidade (in) Anais da Xl/1 Conferência Nacional
dos Advogados. OAB: Brasília, 1996, p. 730.
*Ê ADEODATO, loc. cn., p. 728.
4” SILVEIRA, Mauro. A volta por cima dos advogados. vocÊ s.a., fev. 2000, p. 72.
48 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Faculdades de direito ou fábricas de ilusões? Ed. Letra Capital: Rio de Janeiro,
l999,p.l08.
_ ABEL, Richard. Lanzvers: a critical reader. The New Press: New York, 1997, p. 134.
°° IUNQUEIRA, op. cn., p. 107.
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Claro que não se pode absolutizar comparações desses valores, pois as diferenças muitas vezes
não se explicam por si mesmas. Há que se comparar o exercício da advocacia funcionalmente em cada
caso, bem como se analisar qual a necessidade e o papel de advogados em cada país.

A título de divagação, o Brasil também possui mais advogados por habitante que médicos, visto
cpe esses, em número de 361.814 (inscritos no CFM),5' dos quais 29% inativos, compõem uma taxa ativa
ao redor de 656: 1.

A maior taxa de advogados por habitante está atrelada diretamente ao número de instituições
de ensino. Há uma certa facilidade em se adentrar nas escolas de Direito, mas não se pode afirmar que
isso de todo implica na formação de péssimos bacharéis.

Primeiro, por estar havendo uma maior preocupação na qualidade da formação dos docentes.
Atualmente, apenas 18,7% dos professores universitários, de modo geral, não apresentam qualquer tipo
de pós-graduação. O número de mestres aumentou em mais de 60%, nos últimos 10 anos, e o de
doutores, em mais de 80%, de forma que hoje cerca de 34,9% dos professores detêm algum tipo de
especialização, 27,5% são mestres e 18,9% doutores.

Segundo, pelos exames nacionais nas instituições de ensino superior, os Provões, existentes
desde 1997 e que, aparte das polêmicas em torno de sua validade, têm provocado uma busca ao
aprimoramento por parte das escolas.

Terceiro, pois, independente da formação acadêmica, a inscrição nos quadros da OAB tem
dependido, principalmente a partir de 1996, de seletivos testes de admissão, cuja média histórica de
aprovação tem se situado entre 25-50%.

Outros indicativos apontam que o profissional do Direito está preenchendo mercados menos
saturados. Em 1980 o Estado de São Paulo reunia 35% dos advogados brasileiros.” Atualmente consta
haver cerca de 170.000 advogados nesse Estado, representando 25% do total de inscritos na OAB
nacional.”

Os cursos atuais continuam reproduzindo práticas de uma elite que já não mais existe. Apesar
disso, são os grandes responsáveis pela manutenção salarial ao oferecer não necessariamente condições
de ascensão aos mais altos postos, mas uma colocação dentro das classes médias.

As instituições mantidas pela rede pública de ensino sempre se destacaram em relação às
particulares, oferecendo maiores opções à vida acadêmica, destinada à pesquisa e aos estudos em
geral. As particulares despontaram como opção àqueles que não conseguiam ingressar nas escolas
públicas. Além disso, a mercantilização do ensino encontrava seu auge em suas práticas de venda de
créditos ou matérias a serem cursadas. Os alunos pouco interessados encontravam o deleite nessas
instituições.

Recentemente tem havido uma intensa preocupação de muitas escolas particulares em se
adequar a padrões mínimos exigidos pelo mercado. As notas que lhes são atribuídas, nas avaliações
feitas pelo MEC, conferem-lhe um padrão “ISO” de qualidade, que as diferenciam e valorizam.

São os reflexos da Portaria 1.886/94, vigente a partir de março de 1997, e da Lei de Diretrizes
e Bases (9.394/96), as quais estabeleceram diretrizes curriculares ao curso jurídico e princípios da
Educação nacional, em vistas a uma flexibilização e melhor adequação das instituições de ensino.

51 Dados de 2001 obtidos no site do CFM - Conselho Federal de Medicina, \\W\W\`.Cfl11.0I`}l.bI'.

Ê: ARRUDA JR, Op. az., p. 155. '
SILVEIRA, loc. cit., p. 72.
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Boas e más escolas conviveram e convivem junto, pois elas atendem a públicos-alvo distintos. A
diferença é que hoje o nível de tolerância a uma má graduação é muitíssimo menor que há algumas
décadas. Pois, se houve uma perda do valor simbólico do diploma, a reconquista do espaço no mercado
se dá por um sério compromisso com a formação acadêmica. E poucos estão dispostos a desperdiçar
seus tempos em alguns anos de estudos que nada contribuam à vida pessoal.

Apesar de toda essa preocupação na qualidade do ensino superior, a formação escolar continua
generalista, servindo inadequadamente a todos, tanto àqueles que buscam conhecimentos gerais
quanto aos que desejam ingressar em carreiras públicas ou privadas.

Para o ingresso em carreiras públicas a graduação é freqüentemente complementada por cursos
preparatórios, verdadeiros balcões de vendas, em que se negocia uma preparação que não forma
melhores pessoas. Nas carreiras privadas, os futuros advogados procuram se especializar em
escritórios, durante o período de faculdade, para os quais seus perfis possam se adequar.

Não há como agradar a todos. A partir de uma formação generalista os cursos são os mais
adequados, diante da situação de crise das profissões jurídicas, para os setores parajurídicos. O
estudante de Direito procura, mais que uma formação profissionalizante, um título universitário que
lhe permita, mesmo sem exercer profissão jurídica, salários melhores que os que teria sem diploma
universitário algum.”

A grande ilusão das faculdades de hoje é que elas acenam aos alunos muito mais possibilidades
que aquelas realmente existentes. Muitos nelas ingressam sonhando com a magistratura ou mesmo com
a advocacia particular, mas poucos são efetivamente aprovados nos concursos públicos ou tornam-se
notáveis advogados.

A formação do bacharel em Direito sempre foi permeada por incontestáveis dificuldades, desde
o descobrimento. Se nos primórdios das academias jurídicas os maiores entraves eram relativos ao
processo de aprendizagem nessas instituições, nos últimos 40 anos tem havido problemas também com
a colocação do profissional no mercado.

Deve-se ressaltar que as escolas particulares se aperfeiçoaram significativamente nos últimos
anos. Entretanto, ainda assim são vítimas de incautos acadêmicos sem o devido esmero ou mesmo
talento para a área mas que insistem em compor a verdadeira massa jurídica que se forma ano a ano,
cuja única certeza é a incerteza de seu destino.

Uma vez analisado o processo histórico de formação do bacharel no Brasil passa-se, no capítulo
seguinte, a tratar da massa jurídica que compõe os advogados e todo o ambiente pelo qual se
desenvolve a advocacia.

Q

54 JUNQUE1RA,‹›p. az., p. 116.
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II O ADVOGADO E A ADVOCACIA

Neste capítulo analisa-se o advogado; especificamente, seu papel na sociedade como fonnador
da consciência jurídica, seu agir do ponto de vista ético e as disposições legais que regem sua
profissão. Serão vistas também algumas das dificuldades existentes em seu trabalho, tais como O
despreparo dos operadores jurídicos e suas carências profissionais. Em primeiro lugar far-se-á, em
breves palavras, um apanhado histórico da advocacia, logo adiante.

1. PANORAMA GERAL

O Direito surgiu uma vez que passou a existir a vida comunitária, pois necessidades a serem
satisfeitas passaram a se contrapor. A forma originária da profissão do advogado, segundo JOÃO
BAPTISTA PRADO ROSSI, vem dos malaios da Sumatra, cujos debates judiciários primitivos poderiam ser
feitos por representantes das partes denominados "bocas”, os quais exigiam gratificação como
contraprestação.

Em Roma, a advocatio, significando convocação, chamada a si ou em auxílio, era exercida pelo
advocatus, no período do sistema das ações, O qual poderia defender o interesse público, a liberdade,
os tutelados ou ainda os ausentes. Em contrapartida, recebia a honoraria, a qual era O agradecimento
daqueles que podiam ser defendidos, sendo uma honraria poder homenagear os defensores com esse
pagamento.55

Ao longo dos séculos, entretanto, os detentores do poder buscavam o calar dos advogados.
BONAPARTE queria cortar suas línguas; não muito antes, na Revolução Francesa, a Lei do Prairial,
impedindo a atuação dos advogados, permitiu que milhares fossem executados em poucas semanas.”

A Ordem dos Advogados teve sua primeira formulação legal sistematizada em 1334, na França,
pela chamada Ordenança de São Luiz. No Brasil, o Instituto dos Advogados do Brasil foi fundado em
1843, por obra de FRANCISCO GÊ ACAIABA DE MONTEZUMA. Um dos objetivos era a criação da Ordem
dos Advogados do Brasil, a qual se deu em 1930.

Um dos atributos do advogado é O de ser independente, de compromisso profissional em acordo
com sua consciência. Dessa forma, não encontra autonomia se submetido a um governo autoritário,
vivente da mediocridade, adulação, mentira, injustiça, crueldade e desonra.”

Diz-se que essa profissão é vicária, ou seja, o advogado age por meio de representação,
utilizando fundamentos que não construiu, defendendo interesses que não são seus, dependendo da
decisão de órgão que não participa e ainda por cima não sendo O beneficiado daquilo que fora julgado.

Não obstante ser a advocacia exercida, em grande parte, para a defesa de interesses
particulares, ela extrapola tais limites, na medida em que as questões estão sempre ligadas ao
ordenamento jurídico e aos ideais de justiça, de interesse coletivo, já que podem ter como titular
qualquer cidadão. Uma correta aplicação da lei permite O aprimoramento da sociedade em geral.

55 OLIVEIRA, ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE. A formçâa do advogado (in) NALINI, José Renato et al..
Formação jurídica. Ed. Revista dos Tribunais, 2.” ed.: São Paulo, 1999, pp. 21-2.
56 OLIVEIRA, ibial, p. 26.
57 OLIVEIRA, ibiaf, p. 25.
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Se há 50 anos o bacharelado era restrito à burguesia e às classes privilegiadas, hoje podem ser
advogados praticamente todos os estamentos sociais. Não existe mais uma "classe profissional", senão
uma "categoria profissional".58

Não existe proteção ao mercado de trabalho. Não há lei fixando um salário-mínimo profissional
nem uma jornada mínima de trabalho. Problemas entre empregados e empregadores, dentro da
advocacia, não têm solução legal.

Existem advogados que tratam de tudo um pouco e aqueles que se especializam. Infelizmente
grande parte dos cursos de especialização não são mais que retoques aos cursos de graduação, não
tratando de fundamentos da juridicidade, mas tão somente de fórmulas e receitas para se atingir
resultados específicos.

De toda sorte, existe sim um certo grau de especialização ao qual adere o advogado.
Dificilmente se verifica um bom profissional que defenda, ao mesmo tempo, áreas tão diversas como a
Cível, Penal, Comercial e Trabalhista. Em verdade:I. ` 7. . , ` _. .59

1 1 .-..,.,.,›.,-- ~. ,._:.-, z.,-._,,-_-_--  ,.-..-,_,,-..-,-,- ..z,-., ,,fi' | f'|"z' . ›' . ' 'z A I .'. nf|¡|"i_.~" =Íif_.;í -»'-Lkízší.-' 31'-1!~.~Í."F Lil» -_..=.if-fz'1íÍe.r r;x‹'..' 1._. .

;:.~---Í»\,-z.-'..í:.""'í-: .~ f» Í:-1-'-¡';¡'.-¬'z;,~  ---;¡- .~~.;z---×zr/"- Íx \ 'f .I '
O exercício de sua profissão constitui um múnus público, isto é, um serviço público, com função

social. Um profissional exemplar possui formação básica e genérica, advinda das faculdades,
complementada por especializações atinentes aos ramos em que trabalha como também por uma
cultura geral que inclui temas tais como a psicologia social, a sociologia, a política, a economia e a
literatura.

Apesar de toda essa formação, não se deve confundir o jurista com o advogado. O jurista é um
produtor de Ciência, da qual se valem os advogados. Poucos deles se tornam juristas. A maioria, pelo
contrário, se compõe de profissionais conhecedores da lei, mas não seus inspiradores. São eles que dão
a estabilidade à aplicação da ordem legal, mas não a administram. São eles, portanto, os melhores
interpretadores e orientadores do ordenamento jurídico, a favor de seus clientes.°°

Uma das razões pelas quais a advocacia é mal vista perante alguns segmentos sociais é a
incompreensão. Existe uma tendência de se confundir o advogado com o cliente. Esquece-se que na
área criminal, por exemplo, ele não defende o crime mas simplesmente as garantias constitucionais e
processuais de seu cliente. Caso não existisse, poderia haver um excessivo arbítrio e prepotência.

Por vezes, é justamente na defesa de uma causa impopular que o advogado se torna mais
nobre, uma vez que enfrenta sozinho a indignação pública. Mesmo quando um crime seja o mais
perverso, deve-se atentar para uma torreta produção de provas e um apropriado caminho do devido
processo legal.

É o advogado quem orquestra esses procedimentos. É claro que se admite, em certas ocasiões,
que as partes não sejam representadas por ele. Entretanto, seu papel é fundamental ao bom
andamento da Justiça. O que diz a lei a esse respeitol?

58 OLIVEIRA, ibid, p. 32.
AGUIAR, op. cit., p. 110.

6° MARTINS, IVES GANDRA DA SILVA. A cultura do jurista (in) NALINI, José Renato et al.. Formação
jurúlica. Ed. Revista dos Tribunais, 2.3 ed.: São Paulo, 1999, p. 126.
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2. Drsposrçõfs Lfaus

O Estatuto da Advocacia e da OAB, aprovado pela Lei 8.906/94, estabelece que advogado é
aquele que detém privativamente a capacidade de postular a qualquer órgão do Poder Judiciário, de
exercer as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Para tal, a lei exige a inscrição na OAB. São sete os requisitos: capacidade civil; diploma ou
certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e
credenciada; título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro; aprovação em Exame de
Ordem; não exercer atividade incompatível com a advocacia; idoneidade moral; prestar compromisso
perante o Conselho.

A perda da condição profissional pode ocorrer nas seguintes situações: se o profissional assim o
requerer; se ele sofrer a penalidade de exclusão do quadro de advogados da OAB; se ele falecer; se
exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia; ou mesmo quando perder
qualquer um dos requisitos necessários à inscrição na OAB.

Constitucionalmente, diz-se que o advogado é indispensável à administração da Justiça, cujos
atos são invioláveis bem como o são suas manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Mesmo que no artigo 133 da Constituição Federal esteja estabelecido que ele é imprescindível,
há casos em que se pode postular sem sua presença, como por exemplo nos juizados de pequenas
causas e para a impetração de habeas corpus.

Ainda assim, ele é peça essencial à jurisdição. Por deter esse status, existe uma contrapartida,
ou seja, um ônus de bem desempenhar sua função. Além da qualidade técnica exigida, deve ele ser
ético.

Sua inviolabilidade não é infinita, pois funciona somente dentro de seu exercício profissional, e
ainda, nos limites da lei, os quais, em sentido genérico, são tipificadores de crimes e infrações, ou, em
sentido estrito, a partir de leis específicas como a 8.906/94, a qual trata da ética do advogado. A única
prerrogativa da vida social que o advogado possui é a prisão especial antes do trânsito em julgado de
sentença, de acordo com o art. 7.° IV da Lei 8.906/94.

3. 0 AGIR :As RELAÇÕES

O advogado pode exercer sua profissão de modo liberal, isoladamente, ou em sociedade;
também pode ser empregado de empresa ou mesmo de outro advogado; pode exercer função pública,
vinculada exclusivamente ao cargo que detiver como procurador-geral, advogado-geral, defensor geral
ou dirigente de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundo nacional; pode, por
fim, exercitar atividades relacionadas a consultoria e assessoria jurídicas.

Já foi dito anteriormente que as faculdades da área pecam por oferecer cursos demasiado
generalistas e superficiais, não orientados à fomiação de advogados.°'

Todas as reformas feitas no ensino jurídico não foram suficientes para que ele se desvinculasse
das tradições coimbrãs. As aulas são discursivas, excessivamente dogmáticas, mal correlacionadas à
realidade social e aos novos ramos do Direito, pouco práticas e profissionalizantes, inexistindo também

61 Vide capítulo I item 5 sobre a massificação dos bacharéis a partir de 1964.
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una clara formação ética e uma orientação acerca da natureza, objetivo e funções das várias carreiras
firídicas.

Portanto, criam-se advogados genéricos em suas fundamentações e detalhistas no âmbito
normativo. Pessoas que objetivam encontrar prescrições, decadências e quaisquer problemas formais
que possam anular o rito, sem tratar de questões de fundo.

62

Aparte dos problemas de formação jurídica, os advogados, uma vez atuantes, possuem papel
fundamental no acompanhamento das relações sociais. Uma de suas funções é a de buscar a
manutenção do equilíbrio e da harmonia na sociedade. Isso sugere a luta por conquistas democráticas e
a defesa dos princípios estabelecidos no ordenamento jurídico.

Eles são (ou deveriam ser) retóricos, ou seja, vivem da arte do convencimento. O meio básico
pelo qual atuam é o textual. Procura-se, na letra das petições, transpassar a existência de partes reais,
dotadas de vida, carne, conflitos, esperanças, crueldade e amor. Isso nem sempre ocorre, não somente
pela falta de aptidão, mas também pela natureza e grau das argüições jurídicas, que sugerem um
distanciamento do mundo real para se discutir direitos numa esfera por demais abstrata e
instrumental, muito distante daqueles seres humanos que ensejaram a existência da relação jurídica.

Os mais bem remunerados, em geral, possuem maior aptidão a defender os interesses
hegemônicos da sociedade. Já os mais humildes não possuem condições técnicas adequadas a defender
os interesses de seus clientes, que são justamente os mais prejudicados, carentes de assistência
jurídica e desconhecedores dos próprios direitos.

Interessante se observar, por esse fenômeno, que aqueles que mais precisariam do Direito para
reduzir as desigualdades são os que menos recebem assistência. De certa forma, isso contribui a um
aumento ainda maior das distâncias sociais.

4. A PARTICIPAÇÃO Po1.ÍncA

A politização dos advogados nos anos 1960 era mais acentuada, definindo direções ao país,
mantendo certas estruturas e derrubando outras. Conservadores ou transformadores, advogados
detinham peso político. O conhecimento que a sociedade deles requeria era o da fluência verbal, da
agilidade de argumentação, da cultura geral, da vivacidade na administração de casos e do manejo dos
institutos e doutrinas fundamentais do Direito.”

O lugar reservado a esses profissionais ficou restrito. Existe uma tendência de não mais se
cultuar a forma e a retórica da maneira como era feito, uma vez que esse culto não dá conta das reais
necessidades sociais.

No período dos militares houve, por um lado, uma industrialização mais consistente, mas, por
outro, aumentaram as distâncias sociais entre classes. No cenário internacional, o Brasil passou a se
situar em uma situação de insolvência nunca antes vista.

62 Isso decorre da prevalência histórica da forma sobre o conteúdo. Não se permitia ao Direito atrelado à Igreja ser
informal, e mesmo com sua laicização e as profundas transformações ocorridas na sociedade, prevaleceram as
formas, mas os conteúdos passaram a se esvaziar. Atualmente, existe uma tendência intercorrente de se
“desformalizar” o Direito, a fim de se melhor atingir seus objetivos essenciais.
63 AGUIAR, op. cit., p. 100.
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O aumento de conflitos sociais acarretou uma fragmentação dos direitos humanos dos cidadãos,
tomando ainda mais difícil a tarefa de combate pela justiça. Os advogados têm entendido,
recentemente, que a luta pelas causas populares não significa um desprestígio, mas sim, a luta pela
criação de direitos.

Os advogados têm entendido também que o Direito não é meramente um plexo de normas,
protegidas de outras áreas. Ele é composto de diversas ciências auxiliares. Mesmo encarado da forma
mais pura possível, as influências de outros países não passam despercebidas.

A Justiça, entretanto, não protege a todos, principalmente às camadas menos favorecidas. Os
grupos marginalizados acabam influenciando os hegemônicos para que sejam incluídos direitos
populares nas leis estatais. Mesmo assim, os direitos sociais não são defendidos da maneira como foram
programados. Com a parcialidade evidente que existe na Justiça e com seu destempo para responder
agilmente às demandas propostas, a sociedade cria outras formas para resolver seus conflitos, à
margem da lei e sobretudo com o emprego da violência.

5 A QUESTÃO Érrcn

Dada a importância dessa questão, decidiu-se por subdividir este item em diversos pontos, já
que a ética permeia (ou deveria permear) todo o agir do advogado. Primeiramente se buscará a
definição da ética das profissões, para então se trabalhar com o Código de Ética e Disciplina da OAB,
seguindo-se uma análise do agir ético do profissional do Direito e por fim o exercício da função social
na advocacia.51

Por ética se entende o conjunto de regras de conduta humana consideradas como válidas,
suscetíveis de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja abstratamente ou em concreto,
para dada sociedade. Das palavras de RUY SODRÉ, "ética é a parte da moral que trata da moralidade
dos atos humanos”.°"

Já a ética da profissão consiste no conjunto de princípios aplicáveis à conduta principal de
determinada profissão. No caso da advocacia, é a parte da moral que trata das regras de conduta do
advogado.

Significa que o profissional deve estar imbuído de princípios ou valores próprios para exercer
sua atividade, a qual contempla a deontologia, ou seja, o estudo de seus deveres específicos, e a
diciologia, que compõe seus direitos.

A ética é intrínseca à natureza humana e se justifica pelo fato de as pessoas produzirem bens e
serviços dentro de uma coletividade. O cumprimento das regras de conduta estabelecidas depende dos
valores pessoais de cada indivíduo e leva, como objetivo maior, a uma evolução harmônica do trabalho
de todos.

65
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64 ALVES DE SÁ, Homero. A ética profissional do advogado. Revista Literária de Direito, jan-fev. 1998, p. 12.

:Z ALVES, zac. cn., p. 12.
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. Ed. Vozes: Petrópolis/RJ, 1999, p. 32.
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52
A vida profissional do advogado é definida a partir das disposições do Estatuto da Advocacia e

da OAB (Lei 8.906/94), de resoluções e provimentos da Ordem e também a partir do Código de Ética e
Disciplina da OAB (1995).

As regras éticas que devem se constituir no paradigma basilar do comportamento dos
advogados são, em essência, as seguintes:°7

- lutar sem receio pelo primado da Justiça;
- impugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei fazendo com que esta

seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e às
exigências do bem comum;

- ser fiel à verdade para poder servir à Justiça como um de seus elementos essenciais;
- proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu

ofício;

- empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte o
amparo do Direito, e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses,
comportando-se, neste mister, com independência e altivez, defendendo com o mesmo
denodo os humildes e os poderosos;

- exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com
desprendimento, jamais permitindo que o anseio do ganho material se sobreleve à
finalidade social do seu trabalho;

- aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a
tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos
intelectuais e pela probidade pessoal;

- agir, em suma, com a dignidade das pessoas de bem e a correção dos profissionais que
honram e que engrandecem a sua classe.

Uma das obrigações éticas dos advogados é o estímulo à conciliação entre os litigantes, sempre
que possível evitando a instauração de litígios. Também, eticamente, não podem eles mercantilizar
aquilo que está sendo negociado, fazendo-se anunciar através de rádio e televisão, nem por outdoor ou
equivalente. Não se deve divulgar a lista de seus clientes nem tampouco remeter correspondência a
uma coletividade que não faça parte dessa lista. Por fim, condena-se a resposta habitual a consultas
jurídicas ou mesmo a auto-insinuação nos meios públicos com o fim de promoção pessoal.53

O princípio do profissionalismo reza que o advogado deva, dentro dos limites estabelecidos,
maximizar a probabilidade de que seu cliente seja bem-sucedido. Entretanto, deve estar sujeito ao
princípio da responsabilidade final, ou seja, ser moral, legal e profissionalmente responsável pelos
meios usados ou os fins atingidos.

Existem posições que justificam atitudes, as quais seriam injustificáveis de outra forma. Matar
é crime; porém, se um soldado mata um inimigo, isso é justificável ante a instituição militar. Por outro
lado, e›‹istem instituições injustificáveis: a tortura determinada por um governo ditatorial não isenta o
mandatário de culpa, mesmo havendo um governo que o suporte.

67 PASOLD, op. cít., pp. 105-6.
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O advogado deve agir com base em princípios inerentes, que se manifestam a partir do instante
em que lhe é apresentada a causa. É importante que ele se comprometa com certos interesses, não se
justificando que em seu escritório ele defenda, num mesmo período, pólos antagônicos, tais como
trabalhadores e patrões.

Outra das questões que se coloca é a possibilidade do advogado aceitar ou não uma causa
baseando-se em seu juízo de ela ser uma potencial vencedora ou perdedora. Já dizia GEORGE
SHARSWOOD que "o advogado que refusa assistência profissional porque em seu juízo o caso é injusto e
indefensível usurpa as funções tanto de juiz como de júri”.°8

O que define, em verdade, uma causa ser vencedora ou perdedora não é tão somente os
resultados da sentença, mas o empenho adotado pelo profissional para que seu cliente tenha sido
defendido da melhor maneira. Esse empenho se revela pela dedicação extremada ao estudo e ao
trabalho, pela perseverança, pela paciência, pela humildade científica, pelo desprendimento, como
também por uma atitude de dignidade profissional que se traduz em comportamentos efetivamente
voltados ao exercício correto de sua atividade.

Nesse deslinde, se a característica elementar do advogado é a de ser um profissional cuja
incumbência principal é construir uma sociedade mais justa a partir de sua liberdade de manifestação,
seu empenho trará à mostra um espírito público de cidadania ativa e, fundamentalmente, uma ética
irrepreensível, acima de qualquer suspeita.°°

O advogado deve possuir compromisso com a ética sempre, das seguintes maneiras:7°
- ser dotado de coragem, independência, altivez, dignidade, correção, honestidade e

lealdade;

- cultivar a verdade na busca da Justiça; constituir-se num defensor intransigente da correta
conexão entre a legalidade e legitimidade; ter elevado senso profissional e desprendimento
de forma a exercer, sem qualquer discriminação, a sua função social, submetendo a ela os
valores econômicos;

- agir sempre com ética, ou seja, pautando rigorosamente a sua conduta em conformidade
com os princípios do seu Código de Ética Profissional;

- manter-se em permanente processo de aculturamento, quer na ciência jurídica quanto no
conhecimento sócio-político, desenvolvendo-se constantemente como ser pesquisador,
reflexivo e responsavelmente crítico;

- cultivar e honrar o perfil ético de ser uma qualidade básica do advogado.

A partir desse compromisso o advogado está defendendo a cidadania, qual seja seu vínculo com
o Estado, exercitando plenamente seus direitos e cumprindo seus deveres individuais e sociais.
Defendendo a cidadania, ele exerce sua função social, comprometendo-se com a sociedade, com os
valores fundamentais da pessoa humana e sustentadores do interesse coletivo. Ele valoriza assim os

68 LUBAN, David. The fundamental dilemma of Iawyering: the ethics of the hired gun (in) ABEL, Richard L..
Lawyers: a critical reader. The New Press: New York, 1997, p. 3.
69 PASOLD, op. cit., p. 27.
7° PASOLD, ibíal, pp. 125-6.
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outros como si próprio, lutando, sem receio, independente das leis serem bem ou mal elaboradas. É o
advogado quem faz a diferença essencial na busca pelo primado da Justiça.

6. ÁLGUIVS ÁSPECTOS DA CRISE DA ÁDVOCÁCIA NO BRASIL

Durante todo o processo histórico de formação do bacharel se apontou uma série de crises, seja
no âmbito acadêmico ou profissional. À medida em que essas dificuldades se sanavam, outras surgiam,
até despontar, como discutido anteriormente, no processo de massificação desde 1964. O que é uma
crise, afinal?

Uma crise está ligada a uma ruptura. Significa uma intensificação das contradições no processo
histórico. Pode atingir só o funcionamento (crise operatória) mas também ser estrutural, ou seja, sobre
a própria ordem do sistema. A característica essencial de uma crise é sua transitoriedade. Como nada
pode ficar em quebra indefinidamente, a dinâmica dos elementos leva à superação das contradições.

Para o Direito, em especial, não existe uma ruptura violenta. Costuras tênues mas eficazes
mantêm o tecido das práticas jurídicas. Mesmo reclamando, os envolvidos nessa crise ainda pertencem
aos mais altos na pirâmide de renda brasileira."

Para os advogados medianos também não existe crise estrutural. Pois se eles estão
sobrevivendo do manejo superficial das normas, também não possuem honorários altos nem seus
clientes têm expectativas das mais profundas. A formação de advogados finalistas, superficiais e
periféricos torna-os incapazes de responder aos novos anseios da sociedade.

Além disso, o que pode ser crise para um pode não sê-lo para outros. Por exemplo, a um dado
problema pode ser interessante à parte que o Judiciário seja lento e que advogados bem habilitados
possam garanti-la. Crise, nesse sentido, significaria a agilização dos procedimentos e a inexistência de
advogados habilitados.

A seguir procura-se elencar alguns dos aspectos dessa crise estrutural por que tem passado a
advocacia nos últimos anos.

Como já visto anteriormente, os advogados podem ser divididos em assalariados, liberais
clássicos e liberais societários.

Os assalariados são como qualquer trabalhador. Seus salários são baixos, geralmente, em
virtude do grande contingente que existe no mercado. Normalmente lançam mão de outras atividades.
Se trabalham para empresas, tendem a defender os interesses empresariais sem maiores atenções à
ética.

Suas atividades também possuem uma carga de monotonia e não gratificação pessoal. São
profissionais imediatistas, normalmente substituídos pelos pareceres de grandes especialistas quando
os problemas são mais graves. Sua qualificação normalmente não é das melhores. Quando os
assalariados trabalham para advogados, tendem a ser explorados, de maneira artesanal,
diferentemente da exploração empresarial.

“ AGUIAR, op. cn., p. 18.
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Os advogados liberais clássicos constituem aqueles que trabalham em escritório, recebendo
seus clientes para consultas, intervenções no Judiciário, elaboração de petições, documentos e outros.
Pertencem a uma época que não mais existe e, portanto, estão em fase de extinção.

Sua produção é artesanal, a repercussão de seu trabalho é, de modo geral, limitada, salvo em
casos de grande significação, em que suas idéias aparecem ao público. Por serem profissionais
individuais, dependem de grandes feitos para que obtenham sucesso. Seus serviços geralmente não são
de primeira necessidade, uma vez que existem outros meios para a resolução das questões.

Os advogados liberais societários trabalham em escritórios especializados ou polivalentes. Sua
função equivale à dos liberais clássicos, porém, coletivamente, não se confundindo com aqueles
escritórios que agregam advogados trabalhando individualmente.

Mesmo havendo uma maior abertura, a estrutura de trabalho continua sendo artesanal, lenta,
hierarquizada. Normalmente, existe um advogado que é "mais advogado” que os outros, ou seja,
manda nos demais. Um grande risco desse tipo de sociedade é que ela pode reproduzir os conflitos
existentes numa relação de trabalho assalariada, ao se constituírem em escritórios que defendem a
todos e a ninguém, sem balizas éticas bem definidas.

Os advogados empregadores não são via de regra bons patrões. Eles pagam mal, burlam deveres
sociais, constituindo sociedades ou contratando serviços autônomos que são, na verdade, tentativas de
elisão de suas obrigações trabalhistas.

Isso ocorre também com as demais pessoas que trabalham em seus escritórios, tais como
estagiários e secretárias. Existe uma grande reciclagem dos postos de trabalho em virtude das
condições exploratórias. Muitas vezes, por pagarem pouco, acabam contratando maus profissionais.

Tal fenômeno remonta a costumes coloniais, em que senhores criavam jovens mais pobres, os
quais lhes prestavam serviços. Eles eram servos domésticos, como se fossem escravos íntimos,
recebendo como contraprestação pelo trabalho somente alimento e abrigo.

Em que categoria se encaixam os estagiários de hojel?

A maioria dos bacharéis não se tornam advogados atuantes. Há os que exercem exclusivamente
essa profissão e outros que acumulam outras ocupações. Existe uma tendência à massificação, no
momento em que se identifica um agir que não mais atende às demandas da sociedade.

Grande parte dos advogados é pobre, mas têm que viver segundo o que deles pensa a sociedade
e os próprios colegas de profissão. Procuram aparentar o que não são, apesar de serem pessoas que
levam vidas difíceis, à espera de causas que venham a iluminar seus caminhos. Eles se isolam para
esconder suas deficiências e com isso acabam até não participando da modificação do Direito vivo.
Agindo dessa forma, eles correm o risco de serem apenas reprodutores do sistema de dominação e
controle presente no Estado.

A ascensão para esses é algo remoto, posto que demanda uma rica qualificação pessoal e uma
peculiar forma de intervenção jurídica. Advogados mais comuns, generalistas, sem grandes
qualificações nem títulos acadêmicos, não cobram alto preço por não terem um alto prestígio,
aceitando então todo e qualquer tipo de causa.

Eles existirão enquanto a sociedade tolerá-los e enquanto puderem sobreviver de seu medíocre
ofício.

38



6.3
A advocacia é uma atividade pública, sendo uma das formas de se exercer a cidadania. O

exercício dessa profissão deve dar voz a quem não a tem.
Entretanto, a maior parte dos profissionais da área separam a cidadania da advocacia. Como

advogados, se valem de uma atividade técnica, de leitura e interpretação de normas, de adequação de
fatos às leis.

Existem escritórios que capturam quaisquer peixes que nadem por perto. Não possuem
vinculação a quaisquer princípios, sendo que os próprios casos são os fornecedores de subsídios à sua
resolução. É o exercício profissional sem finalidade.

Há advogados que trabalham com valores assumidos. Na advocacia empresarial, há quem vista
as camisas de suas empresas, defendendo-as como possível, muitas vezes em detrimento da ética. Há
também os ideológicos, que participam de exercícios profissionais ligados a compromissos políticos,
filosóficos, ideológicos ou sociais. Trabalham como assessores a sindicatos, a movimentos populares, a
entidades ou organizações voltadas ao combate à violência, ao meio-ambiente, à cidadania, às
minorias.

Os ideológicos, em geral, não são profissionais bem aceitos no meio jurídico. São considerados
mais políticos que juristas, ou também reacionários ou advogados de segunda linha. Um contra-senso
que pode existir é o fato de os advogados que defendem os mais humildes serem considerados
verdadeiros sacerdotes, ou seja, ter em seus clientes pessoas que acreditem que eles, os advogados,
devem defendê-los a qualquer custo. Existem inúmeros sindicatos que faltam com o pagamento a seus
advogados, como também igrejas que lhes pagam mixórdias. Conseqüentemente, muitos desses têm
dificuldades em se qualificar e se aperfeiçoar.

E›‹istem também os que trabalham com novas demandas, geralmente ligadas à tecnologia de
ponta. Pertencem a uma fase mais avançada do capitalismo. São requisitados principalmente nos
grandes centros. Trabalham com temas relacionados ao comércio eletrônico, a patentes e outros.

Tanto os advogados empresariais como os ligados à tecnologia de ponta são os defensores do
capital e da hegemonia econômica.

Infelizmente não tem havido um efetivo controle da OAB sobre seus inscritos, de modo a se
manter um padrão mínimo de qualidade. Nesse aspecto, essa "corporação de ofício” não defende seus
membros e portanto inclinações profissionais e resultados são determinados basicamente pelas
aptidões pessoais dos advogados e pela demanda do mercado de trabalho.

Não que a OAB tenha que se tornar um instituto de pesquisa para constantemente monitorar a
demanda do mercado e a qualidade de seus profissionais. Entretanto, como ela detém informações
relativas a todos os advogados que podem atuar, não seria demais se imaginar que ela poderia melhor
conhecê-los e assim orientá-los a um melhor posicionamento.

O recém-formado entra no mercado de trabalho com carências práticas e teóricas e é comum
inclusive se apontar que a prática difere da teoria. Isso ocorre em virtude das noções teóricas não
serem adequadas, vez que reproduzem doutrinas defasadas que atendem somente a interesses
específicos.

Além das falhas institucionais, o índice de estudo dos bacharéis é menor que em muitas outras
profissões. Muitos entram num mundo do faz-de-conta, transformando-se em advogados que parecem
exercer sua profissão limitados a modelos epistêmicos e conceituais, executando tarefas medíocres,
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fechados em seus mundos, incapazes de dotar suas respostas com um grau de novidade alheio ao senso
comum.

Os que têm maior possibilidade de se consolidar são aqueles que herdam escritórios de família
ou os que iniciam seus trabalhos na profissão desde o início do curso. Tendo melhores condições
culturais e financeiras, abrem-se as portas a estudos de aprimoramento, que de certa fomia suplantam
as falhas da graduação, ajudando-os a manter seu status ou a melhorar de posição.

Entretanto, ao momento em que se tornam mais conscientes de seu ofício, começam a
perceber as tristes facetas da realidade:

Que a Justiça não é para os pobres nem os pobres são para os advogados. Pois as faixas sociais
mais baixas não conseguem obter serviços apropriados das defensorias públicas e nem têm condições
de acionar bons profissionais em face de suas pretensões. A função social do advogado perde sua
significação.

Que existe uma teia de direitos não oficiais, dos oprimidos, que minam a ordem vigente. Que
existe um autoritarismo desde as primeiras instituições coloniais. Que os avanços são tardios, as
modificações morosas e a organização da sociedade civil precária.

Que existem inúmeros problemas relativos aos códigos e leis que atingem a ética profissional.
Existe um plexo de normas não escritas que regula a vida judiciária, como o pago indevido aos oficiais
de justiça para que esses dêem prosseguimento aos feitos. Como sugere ROBERTO A. R. DE AGUIAR:

liarmanía maia/ comofimdamem'0 é abandonada pela cabeça de.s'.s'e advogada, 0 quai C1'Oi'Zfi'Úgl1{?
1.'i51umbrar cam clareza 0 .‹'e;1z“.ída c0mp1^amet'íd0 da ¡?OI”'}7il(Z, as Í¡'Ifi)I”/'¡¡(IÇÕ(?.§' das ¿Ú(Í7(Í(?¡'(?.<{. a
0prc.s1s'ã0 e a exp/oração dos grupos i?'I(Z]'OFÍlÀ`ÓI”Í(_')S, a desigual dis'z'"rihz1iç.'ã0 de riqê/ezrzs Q 0 papa/
meramente reprodz/mr pouco Z'/*fzivszƒörfnadm* da Í)Íl”GÍl`() p(›.s'ilii>‹› estara/.

72

Muitos dos advogados menos preparados nem ao menos detêm condições para perceber
tamanhos desgostos da realidade. Os mais esclarecidos ou vivem ao revés do sistema estabelecido, ou
fecham-se dentro do universo de regras complexas que determinam o status quo vigente. Infelizmente,
a opção preferida e a mais cômoda é a segunda:

] Za/vez mais adequado aos iríveis' de cxpec:z'a1iiva da pequena /nz/1'gz1e.<ia da qua/ emergiu í70.Ç.§'()

73

joi-*em advogada.  graffzcíe rrísteza é que e/cz/bi bombeiro11a,;`z1vem'z1cle e C()l7Í'Í!7Zt'(I¡”Ó de }'7lflli7,QI{€Íi”Ú
na mão apagando i¡'rcê;1di0s.s'em .%`(7Í7€l" por quê, até que a mor/'e aqua/'ize 0 vazio de sua exisréricia
com 0 vazia de sua ausência.

72 AGUIAR, ibizz, pp. 94-5.
73 AGUIAR, ibzd, pp. 95-6.

40



III PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS

Tendo visto a evolução histórica das faculdades de Direito e a inserção do advogado na
sociedade, constatou-se uma série de percalços. Não se poderia deixar de tratar das perspectivas e
tendências para a profissão. Pois é sabido que o valor simbólico do diploma de bacharel desde muito
tem sido contestado, pela relativa massificação do profissional do Direito consentânea à proletarização
das classes médias.

Os formados que pretendam seguir carreiras jurídicas têm em seu futuro funções assalariadas,
que compreendem o maior contingente, ou trabalhos liberais autônomos, em extinção. Isso sem contar
a possibilidade do desemprego.

O crescimento do país ocorrido durante o período do milagre brasileiro (pós II Guerra Mundial)
propugnou uma plena absorção dos advogados no mercado de trabalho. Havia apenas um embrião do
processo de assalariamento. Entretanto, com as recessões ocorridas durante os últimos anos, bem
como pela excessiva proliferação dos cursos particulares, começou a ser criado um contingente
verdadeiramente desnecessário nas escolas da área, impelindo a uma ampla segmentação do mercado
de trabalho, com inúmeras campos possíveis aos quais os bacharéis passaram a optar, inclusive os não
jurídicos.

O estímulo à criação de escolas particulares, a partir da década de 1960, teve como primeira
funcionalidade suprir e amenizar as necessidades de vagas nas universidades. Ocorreu um processo de
racionalização acadêmica, despersonalizando a atividade estudantil e amordaçando a juventude crítica
dos bancos universitários." Isso gerou alguns resultados:

Houve uma quebra da correlação existente entre a quantidade de formandos e o número de
bacharéis demandados do mercado de trabalho. A escola passou a se afastar cada vez mais das reais
necessidades do mercado.

Outra conseqüência, em função da primeira, se refere à produção científica das escolas
particulares, a qual, até recentemente, deixava muito a desejar. Se o mundo dos advogados é pronto,
repleto de certezas e também de pequenas dúvidas, mas com uma coerência inquestionável e
princípios solidificados, e›‹iste uma enorme dificuldade em abrir esse mundo para a pesquisa. Em não
havendo pesquisa, abre-se caminho para a deformação dos operadores jurídicos.

Profissionalmente, o surgimento de advogados subalternos, assalariados e medíocres se
verificou pela massificação dos diplomas e também pela própria incompetência profissional. Cite-se por
exemplo que aproximadamente 50% da população vê o advogado como ladrão a serviço dos bandidos.
Não se quer dizer que o assalariamento é um mal condenável, até porque em muitos países ele existe
sem maiores problemas. Quer-se afirmar que ele é condenável na medida em que tenha provocado
tamanho grau de desmoralização profissional como no Brasil.

75

A proposta de "disseminação de cultura” por parte das faculdades particulares, mote utilizado
para encampar a idéia de privatização do ensino, escondia objetivos primários que eram o lucro a
qualquer preço, sem uma consideração pela qualidade de ensino. Com isso ocorreu um aviltamento
qualitativo do bacharel, contribuindo ao desprestígio da advocacia. Essa perda de credibilidade gerou o
envilecimento na fixação dos honorários. O hipossuficiente passou a se valer dos serviços prestados

74 ARRUDA JR., ap. crf., p. 112.
75 ARRUDA JR., íbiaf, p. 114.

41



pelos advogados também menos capacitados, cujos trabalhos detinham uma qualidade e um senso
ético duvidáveis.

Além dos militantes pouco preparados, aumentou o contingente daqueles que não atuam
usualmente mas que pela falta de prática e de estudos também não se servem à defesa dos direitos de
seus clientes - ainda assim, não se submetem ao rogo das comissões de ética da OAB uma vez que não
entram no campo da ilicitude, mesmo que incompetentes. A título exemplificativo, cerca de 58% dos
inscritos na OAB-SP, que somam cerca de 100.000 advogados, não militam mas aventuram-se
esporadicamente - e no entanto não existe controle que os impeça de exercer uma péssima advocacia.

Diante desse quadro deve-se pensar numa reestruturação profunda na advocacia brasileira,
com o que se destacam algumas sugestões, a seguir elencadas.

1. A REDUÇÃO no PAPEL Socw. E 0 Ilvcnfmslvro DA Fulvçâão SOCIAL

Na época do Império os bacharéis eram a elite político-burocrática, não destinados à
advocacia, de modo geral. Mesmo os que advogavam compunham um grupo hegemônico, detentor de
poder, ditando os padrões dominantes.

Isso ocorreu até metade do século XX. A partir de então, percebeu-se um declínio da influência
social dos bacharéis. É a chamada época dos tecnocratas. Com o advento dos governos militares, os
advogados passaram a exercer o papel de justificadores normativos do autoritarismo, de defensores
daqueles atingidos pela ditadura e resolutores dos problemas de menor significância do dia-a-dia."

A proletarização da categoria, verificada a partir da metade do século XX, contribuiu para que
seu papel social sofresse uma redução, pois não há mais por que se falar numa classe dominante e
hegemônica.

Entretanto, mais que nunca torna-se imprescindível haver um aumento da função social do
advogado. Pois deve-se cada vez mais levar em conta os clamores de uma sociedade desigual. Além do
trabalho forense que desenvolve, deve ele participar ativamente no avanço das conquistas sociais, até
porque um dos aspectos da advocacia é o exercício da cidadania.

Já que o advogado é um explicitador de direitos, se ele desenvolver uma atividade meramente
reprodutiva dos textos legais ele não estará exercendo o Direito por inteiro. O Direito emancipador
prefigura práticas e teorias antes mesmo de elas existirem, de forma mais preventiva que repressiva.
Dessa forma, o advogado deve ser o co-criador histórico dos direitos emergentes."

2. A EsP1.=c1A1.1zAÇÀ' 0 1rMÁ TICA EA TIECNOLOGIA

Vive-se numa época em que se valorizam os grandes grupos, as demandas coletivas. No
entanto, o trabalho dos advogados é artesanal, individual, de pequena abrangência e pouco veloz,
geralmente, dependendo de um Judiciário lento e também artesanal. Esse profissional tende a ser. z '78superficial em todos os momentos de seu trabalho.

.ljf/c tem um c;~orzrz;fm .s'z1pefƒfícizfzZ com sea; críicmc. jà: uma pesquisa ¡:>efj/ëmcfléiã/'ia. rec!/ge
f`(?¡Ú€ÍÍl`Íi~`(2H?£?l'7Í‹Ê 0 jà: da 1=iéÍa,ƒh:'‹;#f'1s'c :mm míifm. Por que não potenciar (7llÍ>l'ÍCI7Õ(?S`, ,wifi ¡2f>.f~'f1fc,f' fé'

76 AGUIAR, ap. cú., p. 131.
77 AGUIAR, ibizz, p. 156.
78 AGUIAR, ibid, p. 157.
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1z'¡_s'ã0 da I0l'c1Íicz'm:'Ícf? Í"‹›rq¿rc /vão zzfiific/if", wolf:/¡'i1-*rzmerrIe, as l'(Iš'€{]%IS' de ¡:›c.sfquisa¡^. redigir mf __,fh;c=1'

mzclíêfvcrms' cíerzlm de um (?.S'CI“ÍÍÓI”ÍO ou de um {ÍC?[)(?}”Í`(IIIZC?}7lO‹]'¿l}'Í(ÍÍCO de zmm ef11¡7rc.fi'a?

Uma das principais razões do trabalho liberal individual tender a desaparecer é o fato de se
compor em instrumento de baixo calibre, que não afeta de maneira profunda a Economia nacional.
Tanto é verdade que escritórios que vão à falência pouco trazem de prejuízo ao país. Da mesma forma,
as vitórias obtidas nas ações de pouco adiantam a outros que não às partes envolvidas na lide.

O individualismo está presente mesmo nos grandes escritórios, nos quais não se valoriza
propriamente a divisão de tarefas mas sim a divisão dos assuntos, que são tratados por advogados em
particular. Não há união da categoria.

Para os problemas de grande relevância nacional, tais como o direito do consumidor, o meio
ambiente, o direito cibernético, poderia haver um trabalho articulado, a fim de que se pudesse
pressionar o Poder Judiciário de forma a realmente atender os interesses de Justiça.

Verdade que existem, hoje, especializações em áreas nas quais muitos se socorrem a fim de
consolidar seus ganhos. São administrativistas, penalistas, civilistas.

Contudo, quer-se apontar um futuro com .uma superação dessas barreiras. Grandes redes de
advogados não somente divididas em áreas de especialização, mas por grandes temas de atuação. Por
exemplo, de todas as relações que envolvam capital e trabalho, sejam elas pertencentes ao Direito do
Trabalho ou ao Direito Comercial, ou mesmo de outras matérias que não relacionadas diretamente ao
Direito.

Pela escolha temática os clientes saberiam melhor qual o perfil de seus advogados e com uma
maior certeza esses se consolidariam nos mercados. Os advogados poderiam estar unidos por meio
eletrônico, o que contribuiria para que cada integrante da rede não necessariamente precisasse ter
uma biblioteca própria e assim pudesse reduzir seus custos.

Além do mais, da forma como atuam hoje eles vivem numa constante tensão entre sua
necessidade de sobreviver e a imposição de seus valores. Como cidadãos podem estar defendendo uma
Justiça social, mas, como advogados, podem ter que defender interesses dos mais anti-cidadãos. Uma
especialização temática, com um conseqüente trabalho em conjunto, lhes possibilitaria seguir e
defender seus interesses mais pessoais.

3. A MODERN.É'AÇÂ"0 DA JUSTIÇA

O senso comum da população em geral aponta a lentidão como um dos grandes problemas do
Poder Judiciário. Isso atestam também os advogados, dos quais 34% consideram a morosidade da
Justiça uma dos maiores entraves de sua profissão."

Não existe também uma confiança no Poder Judiciário. De 1991 a 1996 somente 55% dos
envolvidos em questões trabalhistas, criminais ou cíveis, de um número absoluto de 10.670.046 casos,
optaram pela resolução através da via judiciária.”

79 ADEODATO, Ioc. cít., p. 730.
8° PASOLD, op. cít., p. 26.
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Muitas vezes ela se justifica em virtude da prudência dos julgamentos. Mas o mundo
contemporâneo é veloz; ser lento significa estar deslegitimado. A estrutura do Poder Judiciário está
velha, abafada, superlotada, não respondendo às demandas sociais.

Isso ocorre pois esse Poder não se configura como uma instância que aplica as normas para a
conquista de uma sociedade justa e democrática. Ele é composto por aqueles que acreditam nas leis
como modificadoras do mundo e não que o mundo seja o responsável pela modificação das leis. A
ritualidade desagregadora e repetitiva torna os juízes seres apáticos e meras máquinas de aplicação
legal rotineira.”

Além do mais, os juízes não admitem que suas atividades sejam controladas; sua lentidão não
pode ser reclamada e seus problemas não podem ser denunciados publicamente. Não há participação
da comunidade, sob pena da perda da independência do poder.

Isso significa que o Judiciário não aceita a possibilidade do controle democrático das condições
para a prestação jurisdicional. Os feitos também não se submetem a um funcionamento regular. Muitas
vezes perde-se tempo em questões de menos importância e deixa-se em espera problemas de maior
grau. Privilegia-se, infelizmente, a forma, em detrimento do conteúdo.

Ocorre que muitos juízes simplesmente não estão aptos a julgar contendas da nova tecnologia.
Ou o Poder Judiciário se abre às novas demandas, ou a sociedade irá procurar em outras instâncias a
solução para seus conflitos.

4. A CONSCIÊNCUI ÉTICO-POLÍIÍICA JURÍDICA EA REVISÃO EDUCACIONAL

Consciência jurídica é a noção clara, precisa, exata dos direitos e deveres que indivíduo deve
ter, assumindo-os e praticando-os consigo mesmo, com seus semelhantes e com a sociedade. É a noção
explícita que alguém detém a respeito de seus direitos e obrigações. É uma atitude ético-política.
Conseqüentemente, implica numa prática efetiva de direitos e deveres.”

A maior parte dos problemas nacionais graves, ao longo do processo histórico no Brasil,
decorrem de que não existe o cultivo à consciência jurídica. Todos os indivíduos que vivem em
sociedade, portadores de direitos e deveres, deveriam detê-la. O grande estimulador, difusor e
garantidor da noção e prática da consciência jurídica é o bacharel em Direito, pois ele é o único
profissional de nível superior que detém tal função social.

Entretanto, os cursos jurídicos não têm dado a devida atenção à formação da consciência
jurídica. Os bacharéis em Direito acabam por se formar como operadores jurídicos, técnicos
competentes e cidadãos responsáveis, mas não se tornam pensadores e criadores da Ciência.

Para o advogado praticar, estimular, difundir e se empenhar por ela, sua formação em Direito
deve ser feita de tal forma que ele seja despertado, estimulado e informado sobre não apenas os
regulamentos positivados, mas também dos elementos essenciais à vida com justiça e democracia.
Assim ele poderá se tornar um ser consciente de sua função social, não importa em que campo atue.

81 AGUIAR, op. cit., p. 112.
82 PASOLD, op. cít., p. 53.
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É preciso ressaltar que já no início do século XIX havia, por parte de uns, a plena consciência
da função de uma universidade e da maneira pela qual deveriam ser ministradas as aulas, conforme se
apura pelo seguinte relato:

preciso, senhores, que tenhamos em vista que um estudante não vai buscar a per/eição nas
ciências quando se matricula em um liceu. Daí ninguem sai erudito; nem completo, nos ramos que
estudou. . .

Aquele que simplificar ainda mais o método de ensino fará certamente um grande serviço a
humanidade. Desenganemo-nos por uma vez: nas aulas não se adquirem ciência, mas somente se
aprende a marcha e o método para as alcançar. Ora, sendo isto certo, que resta para se
completar em quatro anos o estudo dessas disciplinas senão uma boa escolha de compêndios e um
método sábio de ensinar?
Nisto está tudo. Logo que os projessores reconhecerem que não devem trabalhar tanto para si
como para seus ouvintes: logo que cortarem doutrinas ociosas e se dedicarem inteiramente às
idéias essenciais e aos pontos capitais da matéria que explicarem, em seis meses conseguirão os
seus ouvintes mais luzes a'o que em dois ou três anos, se seguirem o pessimo sistema de longas
dissertações sobre doutrinas alheias e inúteis com ofim de ostentar erudição.

83

Contudo, as escolas de Direito são, em sua grande maioria, pífias reprodutoras de leis e
compêndios:8"

.el escola de Direito é velha, repetitiva e, o que é mais grave, não tem qualquer interesse na
fiirmação do advogado. Seu objetivo é uma , formação generalisias que de algumas luzes. algum
jargão e um conjunto de noções ao estudante que vai ser bacharel e usará o titulo para ascender,
social e proƒissionalmente, em outras areas que não a da operaçãojurídica. zissini, nossas escolas
não são nem de Direito, nem para adifogados, pois seus currículos e estágios pouco ou nada
contribuem para a_/ormação desse profissional.
/MJ
O meio jurídico e pouco estimulante para os advogados. Deles não é exigido muito para
manterem na média.  media dos bacharéis tem sido um desvio para baixo, que os joga para a
mediocridade militante, que é agressiva, palavrosa e conservadora e constituída principalmente
pelos diplomados em cursos de .Direito mercantis e particulares, que servem de instrumento de
ascensão para uma pequena burguesia que não tem condições de estudar. Essas escolas
trans/?›rmam o diploma em mercadoria e vendem uma ilusão de conhecimento.

O público que as freqüenta não está preocupado, em sua maioria, com os problemas de
ausência de definição de perfil para os diplomados. Surgem demandas sociais para as quais as
instituições de ensino não estão preparadas. Não existe escola com perfil de ensino a trabalhadores
organizados, associações de classe e outras fonnas de organização social. Outros grupos também não
são atendidos, como aqueles preocupados com as inovações tecnológicas e mudanças de comunicação
que ocorrem no mundo. Ou também aqueles que defendem o meio-ambiente, a preservação da vida e
o combate às guerras.

Deveria haver, também, pelas entidades que representam os diplomados, como a OAB, cursos
de reciclagem sistemáticos. Mestrado e doutorado também deveriam ser revistos, a fim de garantir
uma eficaz utilização das pesquisas.

Isso tem ocorrido, em parte. Nos últimos anos muitas dessas escolas têm procurado recuperar
seu prestígio, em busca de melhor infra-estrutura (biblioteca, salas de aula) e titulações ao
professorado. Isso se justifica pois é sabido que diplomas de faculdades de baixo nível são também
pouco valorizados.

83

84 PEREIRA, José Clemente, apud VENANCIO, op. cit., p. 22.
AGUIAR, op. cit., p. 164.

45



5 A ÉHG4 NAS FACULDADES EA DEFESA DA ÉTICA PELA OAB

Para que uma ação seja considerada ética não se pode reduzi-la simplesmente a uma série de
atos conforme determinadas regras. Deve-se compreender que é o próprio indivíduo que a” ele
circunscreve seu modo de ser, sua relação com a moral, as maneiras pelas quais ele procura se
conhecer, se controlar, se pôr à prova e se transformar.

As diretrizes curriculares da Portaria 1.886/94 tornaram pela primeira vez o ensino da ética
profissional obrigatório nas faculdades de Direito. A OAB aprovou um novo estatuto abolindo o estágio
jurídico oferecido pelas faculdades, prescrevendo a compulsoriedade do Exame de Ordem.

As medidas éticas adotadas pela OAB decorrem de uma profissionalização no trato de seus
inscritos, na tentativa de melhor atender à demanda da sociedade por profissionais de maior
quaüdade.

Tais medidas, apesar de atuais, não constituem a melhor maneira de se fazer isso. O
monopólio da categoria dos advogados não lhes garante um maior mercado de trabalho, uma vez que
ele acaba por afastar a maioria das pessoas de um eficiente acesso à Justiça.

O controle ético dos novos advogados atende mais à elite, por defender sanções mais suaves
àqueles que tenham prestado serviço ao Conselho da OAB; ou mesmo pela proibição da propaganda,
que afeta principalmente os pouco conhecidos (pois é sabido que advogados estabelecidos não
necessitam de propaganda).

A Ordem tem se preocupado, em verdade, na "perspectiva positivista voltada para as
demandas do mundo privado, ignorando um approach mais humanista e público que vem sendo
enfatizado pelas novas diretrizes curriculares do curso de direito”.85

O ensino da ética pode se constituir num importante papel de transformação às profissões
jurídicas, legitimando as relações existentes entre os operadores jurídicos e seus clientes e as relações
entre os próprios operadores entre si.

Em pesquisa recente (1998) na PUC-Rio, 55% dos estudantes foram incapazes de fazer qualquer
crítica ao Código de Ética, e 57% não foram nem capazes de identificar os principais instrumentos que
regulam a conduta profissional dos advogados, que são o Estatuto da Ordem dos Advogados e o Código
de Ética.”

Algumas tendências para um melhor exercício da ética profissional despontam nas faculdades
de Direito. Além dos tradicionais escritórios de assistência judiciária, em que estudantes dos últimos
anos prestam au›‹ílio à comunidade, começam a surgir também projetos de cidadania e integração,
prevendo visitas e prestação de assistência jurídica em lugares carentes como favelas e presídios.

A ética não necessariamente deve ou deverá ser parte de uma disciplina específica, a qual
pode se perder em graus abstratos sem correlações claras com a realidade. Se grande parte dos alunos
busca uma melhor formação para seu futuro exercício profissional, isso pode se dar dentro de cada
matéria estudada na escola.

Pois, como tem ocorrido, uma distorção evidente do ensino de ética como disciplina apartada
tem se justificado sobretudo para que os alunos possam estar preparados a resolver as questões éticas
pertencentes ao Exame de Ordem. Ora, se o principal objetivo dessa disciplina é (ou seria) a formação
da consciência jurídica (cujo conceito fora discutido anteriormente), então nada que melhor se
justificasse que o ensino da ética atrelado diretamente a todas as matérias dogmáticas.

*S JUNQUEIRA, ap. cu., p. 141.
8° JUNQUEIRA, fbzd, p. 150.
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Estudos apontam que os acadêmicos consideram, em sua maioria, a honestidade (em oposição à
corrupção) como o principal valor de um comportamento profissional ético, seguida pela integridade,
pelo equilíbrio moral e pela dignidade. Entretanto, não e›‹iste ainda uma atitude socialmente orientada
por parte dos estudantes:°7

Os es'tudorz1es de direito pouco i¡z¡'ere.s'se têm em trabalhar para os grupos mais pobres do
;:>(›pm'oçã‹'›, No izferobé'/e, os es'iz1c/o1~1!'es não sobem onde os pobres vivem e não têm o menor' ze/cse¡'o
de €l?C(7í7f?”(Í~Í()S' (poucos são os vo/zmtários para limbo!/mr nos se¡'viçosL/`m^io'icos desemfo/ifidos
pela zu~1ivei~.sic]ode nos ,_,Í21i*€Í(?S coffiocosi. Os esfudomes têm pouco imeiflcsse por vo/ores sociois 8,
rzormaímemie, não buscam (?I7il[Í7l”€gO.S` em áreas mais direcionoffos para o oiemíimemo desso
população cm~'em“e. E/os não estão preocupados com reformas sociais e não comporlii/mf1~i do
0/frm'.s'm‹9 profissiono/ fi trabalhar para os morgiim/izodos. Mois ainda: _ já que o defesa dessa
população CGl'€I7ÍiC é forefii dos defensores públicos, os esrzidfmƒes não se somem efvcoro/ocios o
desemfo/ver práticas pro bono c.'omo/oririo de c‹)nt1'oho/o¡1çm* os oiividoofes pro/issiémais voi'z'oé'z'os
mais exe/zisivome/1le para os ganhosfiiioiiceiros.

Para a maioria dos alunos o ensino da ética de nada lhes acrescenta, visto que os princípios se
aprendem do berço e portanto não se consegue efetivamente incuti-los num adulto a partir de uma
disciplina na faculdade. Em pesquisa recente, comprovou-se que mais de 60% dos estudantes
consideram que o estudo da ética não lhes rendeu qualquer modificação em suas atitudes.
Considerando-se que apenas 30% deles afirmaram possuir princípios éticos antes de cursarem a
disciplina, então para praticamente 1/3 do alunado o estudo da ética de nada serviu para questionar
seus princípios.”

Isso decorre pois a teoria tem sido uma e a prática algo completamente diverso. O mercado de
trabalho do advogado é uma selva em que todos buscam a sobrevivência. A falta de escrúpulos, de
modo geral, faz com que se transgrida a ética para que os fins desejados possam ser alcançados, como,
por exemplo, os andamentos processuais estimulados por contribuições dos advogados aos funcionários
da Justiça.

Tem se entendido, nessa lógica, que os locais em que se formam e se socializam os futuros
advogados não são as salas de aula mas sim os escritórios de advocacia. E esses, é sabido, não seguem
necessariamente os princípios rezados pelo Código de Ética.

As mudanças não podem partir somente do pólo formador dos bacharéis, mas sobretudo do pólo
de trabalho que eles terão que enfrentar futuramente. Isso pois a natureza da educação e do trabalho
jurídicos está mudando rapidamente. A única certeza é que cada vez mais educação e trabalho se
conectam, ou seja, as qualidades e deficiências de um se refletem noutro.”

O novo paradigma de atuação dos profissionais da lei tem se voltado para uma flexibilização do
acesso à Justiça. Um dos mais evidentes exemplos são os juizados especiais e as leis que regulam a
arbitragem. Muitos serviços complexos realizados passam a ser feitos não mais por tradicionais
advogados, de sólida experiência profissional, mas simplesmente por estagiários, conciliadores, quando
não advogados em início de carreira.

A tendência é que o trabalho em equipe e as habilidades de comunicação passem a ser mais
valorizados que o brilhantismo acadêmico, uma vez que as primeiras são mais apreciadas numa
perspectiva de trabalho em massa, em que se busca atrair e reter clientes.

87 JUNQUEIRA, ibid., p. 156.
88 JUNQUEIRA, ibid, p. 159.
89 ECONOMIDES, Kim. Educating Iawyersfor the new millennium - the ethical dimension. Palestra proferida no
Instituto de Direito Comparado, Universidade Chuo, Tókio, 15 abr.l997.
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Não se quer negar que uma boa atuação, independente do profissional, fale por si mesma.
Quer-se dizer que os mais habilidosos na comunicação e no trabalho em equipe terão uma nítida
vantagem sobre liberais individuais, mais retraídos.

Surgem alguns questionamentos. As escolas devem se focar no ensino das leis ou no ensino da
arte da mudança? A qualidade do trabalho jurídico é determinada e mantida, em primeiro lugar,
através de um melhor sistema de educação ou de um controle mais efetivo pela OAB? Os testes de
admissão na Ordem são hoje suficientemente rigorosos?

Para se ter uma idéia, em 1998 o Brasil teve mais de 40.000 formados em Direito, número
semelhante ao do Japão. Lá existem testes para inscrição no quadro de advogados semelhantes aos da
OAB. Entretanto, são aprovados por ano somente cerca de 500 a 700 candidatos,°° ou seja,
praticamente o mesmo número de aprovados apenas no âmbito do Paraná.

Nesse ínterim, qual o papel da sociedade ao definir padrões éticos ao exercício da profissão? É
possível um aprimoramento da ética num país em que são freqüentes as suspeitas contribuições feitas
por advogados a cartorários, notários e outros oficiais para que certos processos tenham prioridadesl?

9° ECONOMIDES, loc. cit..
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IV PESQUISA DE CAMPO: os ADVOGADOS DO PARANÁ

Conforme antevisto, chega-se a hora de se tentar responder às indagações que delineiam a
questão principal desse trabalho, O advogado particular militante no Estado do Paraná. Seu perfil será
determinado a partir da análise de questões relacionadas à formação acadêmica, à situação
profissional e às expectativas e anseios sobre a OAB/ PR.

Salienta-se mais uma vez que não existem pesquisas desse tipo conduzidas pela OAB/ PR e que
portanto os resultados aqui obtidos pretendem ser inéditos. Caso eles não respondam às indagações
propostas em sua plenitude, ao menos apontam indícios de como elas se processam.

1. COLETA DE DADOS E MEl'0DOLOG.lJ4

A fim de se poder visualizar de uma forma mais concreta O perfil do advogado paranaense,
pensou-se em entrevistar 200 profissionais do Direito, escolhidos ao acaso, dentre os mais de 30.000
inscritos na OAB/ PR. Isso corresponde a uma cobertura de 95% dos dados com um erro amostral de
7%.°' A razão pela escolha de uma amostra é lógica, pois estatisticamente é possível se retirar apenas
alguns elementos de uma população a fim de se inferir suas características. Com isso se economiza
tempo e dinheiro, além do que se preserva a confiabilidade dos dados e a operacionalidade da
pesquisa, que pôde assim ser concluída em duas semanas, no mês de julho/2001.

Para que houvesse uma certa margem de segurança, requisitou-se 250 registros aleatórios da
OAB/ PR, os quais foram gentilmente cedidos para O propósito dessa pesquisa. O contato foi efetuado
por telefone. Os advogados foram procurados em casa, em seus escritórios e em seus celulares.
Infelizmente, apenas 109 puderam ser contatados, em razão de diversos motivos:

Primeiro, pois um número considerável de registros está incorreto e/ou desatualizado. Depois,
pela dificuldade de localização. Em geral, após 4 tentativas frustradas O entrevistado foi
desconsiderado. Além disso, alguns prometeram retornar a ligação, o que efetivamente não fizeram,
como também houve aqueles que solicitaram que as perguntas fossem enviadas por e-mail, mas mesmo
esses não responderam.

Do universo de 109 contatados, 74 são advogados militantes e 35 exercem outras atividades.
Dos 74 militantes, 14 não quiseram responder. Logo, foram efetivamente entrevistados 60 advogados
atuantes. O erro amostral previsto, que seria de 7%, passou a ser de 12,6%, O que mesmo assim se
considera aceitável, tendo em vista os propósitos e limites desse trabalho.

Em média foram necessárias 3 ligações para cada entrevista bem-sucedida. A amostra se
compôs de 68,3% de homens e 31,7% de mulheres, sendo 41,7% dos entrevistados residentes em
Curitiba. Como o perfil do advogado da capital não diferiu significativamente daquele do interior,
compilaram-se os dados num todo único, sendo feitas observações, quando aplicáveis.

A pesquisa se compôs de 29 perguntas. É natural se encontrar pessoas dispostas a colaborar,
como também algumas nada amistosas. Em geral, fora o problema da dificuldade de localização, não
houve maiores contratempos. Cumpre destacar que os advogados normalmente não possuem um trato
profissional em relação a seus horários, O que se percebeu com algumas simples constatações: muitas
vezes, quando dizem estar em seus escritórios a partir das 9h, dificilmente serão encontrados antes

91 BARBETTA, Pedro Alberto. Estatistica aplicada às ciências sociais. Ed. da UFSC, 23' ed.: Florianópolis, 1998,
p. 39.
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das 9h30min; além do mais, quase todas as tentativas de entrevista em sexta-feira à tarde não foram
bem sucedidas, pela simples razão de não se encontrá-los onde deveriam estar.

Aparte dessas dificuldades, os resultados foram animadores, demonstrando inclusive um grande
anseio por parte de muitos em serem ouvidos pela entidade que os representa. Isso indica que
trabalhos de pesquisa desse naipe têm seu espaço para serem desenvolvidos, servindo como uma
ferramenta de inestimável valor para poder auxiliar a tomada de decisões da OAB.

2. FORMAÇÃO AOIDÉMICA

83,3% dos entrevistados afirmaram que seus ascendentes em linha reta não trabalham ou
trabalhavam com o Direito. 30% dos pais detêm curso superior, ao passo que 33,3% das mães possuem
grau de instrução fundamental incompleto.

Mais da metade dos advogados possuem apenas curso de graduação (53,3%), concluído
principalmente em instituição pública (56,7%), e em 60% dos casos noutra cidade que não a capital.

Apenas 6,7% afirmaram ter concluído outros cursos superiores. As respostas obtidas incluíram
Economia, Letras, Filosofia e Geografia.

3. SITUAÇÃO PRoF1ssIo¡v.41.

São profissionais que têm em média 13,65 anos de advocacia. Na contramão da tendência
histórica, a maioria dos advogados (45%) trabalha liberalmente, de forma sozinha. Os associados
também compõem uma parcela significativa, em 43,3% dos casos. A quantidade média de sócios nas
sociedades ficou em 2,62.”

As áreas de atuação, confirmando pesquisas nacionais, apontam uma preferência ao cível, com
68,3% de respostas. Também são áreas preferidas a trabalhista, em 46,7% dos casos, e a penal, em
30%.

A renda mensal se situa, em 35% dos casos, em até R$1.800,00/mês. Aparte daqueles que não
quiseram identificar o valor de seus rendimentos, nota-se que as faixas compreendidas entre
RS1 .801 ,00-R$3.600,00/ mês e R$3.601,00-R$9.000,00 abrangem praticamente metade da população de
advogados, somando 48,8%.

Antes da advocacia 51,7% afirmaram ter exercido outras ocupações profissionais. Foram
principalmente bancários, contadores e funcionários públicos.

A imensa maioria dos advogados não possui estagiários. 31,7% afirmaram possuir entre 1 a 3,
numa média de 1,53. A bolsa-auxílio média que é paga beira os R$214,00 mensais.

Quando indagados sobre o que vem primeiro na vida profissional, o ser ou o ter, 73,3% dos
respondentes afirmaram que é mais importante ser. Isso demonstra a grande carga de idealismo
existente na profissão. Tanto é que as respostas mais freqüentes sobre qual a função social do
advogado incluíram a orientação do acesso à Justiça, a prestação de assistência gratuita, a ajuda a
quem tem direito em buscá-lo e, por fim, a melhora da sociedade como um todo.

92 Por óbvio que não há como se ter uma sociedade com 2,62 advogados. Preferiu-se deixar a cifia dessa forma para
dar uma aproximação mais coerente com a realidade.
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Essa melhora se percebe nas respostas obtidas sobre a exigência de pagamentos indevidos pelos
funcionários da Justiça para o aceleramento dos trâmites. 83,3% afirmaram nunca ter ocorrido essa
situação. Entretanto, quando ocorre, isso é percebido com maior freqüência no interior.

60% afirmaram ter leituras freqüentes de jornais e revistas de notícias. Sobre livros, 30% têm
interesse pela Literatura, seguida pela Economia, com 11,7%. Nota-se que, fora áreas jurídicas, não há
muito interesse pela leitura.

Apenas 18,3% indicaram que não têm restrição alguma a atender qualquer pessoa que solicite
serviços dentro de suas áreas de atuação. O que se constata, evidentemente, é que a imensa maioria
dos advogados estabelecem um filtro, ou seja, não captam como clientes todos aqueles que os
procuram, mas sim buscam os que possam garantir-lhes melhores resultados.

Existe uma média de 199 processos por advogado. Para acompanhar essa demanda, a boa
notícia é que 96,7% usam computador,°3 91,7% possuem acesso à Internet e a verificação on-line do
andamento de processos já é feita em 86,7% dos casos.

Quanto aos serviços de publicação pela Internet, apenas 30% dos advogados internautas
afirmaram utilizá-los. O restante justificou, de modo geral, que esses serviços não estão ainda
desenvolvidos de forma a serem atrativos, pois nem sempre o acesso às informações é rápido, como
também há um certo ceticismo ao abandono dos métodos tradicionais de recebimento de publicações.

4. CONSIDERAÇÕES soBR¡.=.4 PRoF1ssÃo

A principal dificuldade apontada ao exercício da profissão foi a morosidade da Justiça, com
61,7% das respostas. Isso não é privilégio dos paranaenses. Na pesquisa nacional da OAB de 1996 34%
atestaram ser esse o mais grave dos entraves à profissão.

Outras situações pontuadas pelos entrevistados indicam que alguns juízes são pouco atualizados
ou mesmo inexperientes. O número de processos em trâmite hoje é muito superior ao de 20 anos atrás,
mas muitas varas ainda possuem o mesmo número de juízes.

Conseqüentemente, os processos são demorados. A advocacia se torna economicamente
inviável aos iniciantes e essa dificuldade se estende por alguns anos. As demoras normalmente se
sustentam com a justificativa de promoverem a segurança jurídica; acrescente-se a isso a falta de
juízes e a estrutura inadequada dos órgãos da Justiça que tamanhas são as esperas que até mesmo a
segurança acaba por inexistir.

Muitas foram as queixas também de advogados que prostituem seus honorários, fazendo-se por
vezes de pouco éticos ao solicitarem benefícios como a Justiça Gratuita a clientes que não desejam
pagar as custas processuais. E por falar em custas, elas foram apontadas como sendo uma das mais
altas do Brasil.

Por todas as problemáticas 56,7% consideram o futuro da advocacia pior que a situação atual.
Não somente a advocacia foi criticada. As respostas sobre os maiores problemas sociais do Brasil,
dentre as opções induzidas,°“ foram a Educação e a miséria.

Apesar desse panorama pessimista, talvez por conformismo ou mesmo pelos fortes ideais,
88,4% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a sua profissão.

93 Em 1996 o índice de penetração de microcomputadores era de apenas 40%, entre os advogados.
94 A escolha se deu entre Saúde, Educação, desigualdade e miséria.
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5 Co/vs1DERAÇÕ¡.=s SOBREA OAB

Muitos entrevistados afirrnaram não estar contentes com os trabalhos da OAB/ PR em virtude de

residirem em localidades do interior, nas quais não há comparação com os benefícios oferecidos pela
entidade em Curitiba. Entretanto, sua atuação é considerada, em 75% dos casos, ao menos satisfatória.

Para melhorar essa situação sugeriu-se que a OAB/PR deveria procurar ser mais combativa.
Valorizou-se a seriedade de seus trabalhos, mas apontou-se que, antes de instaurar processos
administrativos, ela deveria ouvir mais o profissional, a fim de evitar ao máximo trazer-lhe alguma
mácula ao exercício da profissão.

Quanto à assistência, levantou-se a idéia de que a OAB/ PR poderia prover aos familiares dos
advogados seguro de vida em caso de falecimento, e por fim, como sugestão a uma maior penetração
em alguns lugares, sugeriu-se que ela poderia estabelecer convênios com médicos e livreiros, a fim de
que esses repassassem os benefícios aos associados - dispensando-se, nessas cidades, a implementação
de consultórios e livrarias.

83,3% afirmaram ser favoráveis aos Exames de Ordem para a inscrição nos quadros da OAB/ PR,
como forma de se evitar que profissionais completamente despreparados invadam o mercado. Sobre os
estudos, 88,3% concordam com a idéia da entidade promover cursos de reciclagem a seus inscritos.
Desses, 41,5% defendem que devem ser pagos a título de valor de custeio.

Por fim, a questão que suscitou mais polêmica diz respeito a testes de suficiência que a
entidade porventura possa promover a seus inscritos, de tempos em tempos, de modo que eles estejam
autorizados a continuar advogando. 56,7% foram favoráveis a essa idéia, contra 43,3% que, em geral e
de modo categórico, negaram essa possibilidade.

Grande parte dos que foram favoráveis fez ressalvas, tais como o implemento de testes
temáticos, a fim de não prejudicar aqueles que não advoguem em determinada área. Houve também a
proposta de que fossem feitos testes somente aos advogados não militantes que desejassem retomar a
profissão. Isso serviria, principalmente, para proteger a sociedade dos "francos atiradores” que por aí
existem.

6. CONCLUSÃO DA PESQUISA

Os resultados dessa pesquisa comprovaram, em grande parte, muito do que fora exposto
anteriormente. São relativamente jovens e idealistas, gostam do que fazem, vêem a OAB com bons
olhos, mas ao mesmo tempo não obtêm o retorno esperado em termos financeiros. Isso ocorre
principalmente por se servirem de práticas antiquadas e estarem à mercê de uma Justiça por demais
ineficiente.

Uma constatação positiva foi a de que praticamente todos se utilizam de computadores, bem
como possuem acesso à Internet, o que dinamiza e facilita consideravelmente seu trabalho.
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95

Estudos da década de 1980 indicaram que existia um assalariamento crescente na categoria.
Previu-se, inclusive, a morte do advogado liberal autônomo.” Tal não foi a constatação dessa pesquisa,
pois seus resultados apontaram que a grande maioria dos advogados ainda trabalha de forma liberal.

Em relação à OAB, verificou-se que sua atuação é vista de forma positiva, para evitar que
bacharéis sem as mínimas condições ingressem no mercado de trabalho. Foram os votos a favor do
Exame de Ordem.

Talvez a maior polêmica despontada tenha sido sobre a introdução de testes periódicos pela
OAB a fim de que seja possível a continuação do exercício da advocacia. Sentiu-se um enorme receio
de que isso pudesse afastar do mercado inúmeros profissionais não muito bem preparados; por outro
lado, a aprovação dessa idéia refletiu um sentimento de que deva existir um controle ainda mais sério
sobre o exercício da advocacia. Não há uma definição clara dos advogados a esse respeito.

De modo geral, durante as entrevistas, muitos se manifestaram positivamente a essa pesquisa
de campo para se saber do perfil do advogado paranaense. Além disso, não foram poucos os que
expuseram suas angústias e idéias para resolver as dificuldades existentes.

Fica a sugestão de que a OAB se preocupe mais em desenvolver esse tipo de trabalho, pois,
conhecendo melhor seus advogados, poderá melhor desempenhar suas funções de representação da
categoria.

Vide capítulo I item 5 sobre a massificação dos bacharéis a partir de 1964.
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coNcLusÃo GERAL

Num primeiro momento, os bacharéis faziam parte da "nobreza”. Seletos indivíduos, de
notável prestígio e formação erudita, cujo privilégio era delegado a pouquíssimos que podiam desfrutar
dos estudos no estrangeiro e retornar à Colônia para aplicar seus conhecimentos em áreas não
necessariamente jurídicas, no mais alto escalão estatal.

Num segundo momento da História, esse número de privilegiados passou a aumentar de fomia
que se instituem no Brasil os primeiros cursos jurídicos, em São Paulo e em Olinda, em 1827,
constituindo centros formadores de bacharéis pertencentes à classe dominante para comporem os
quadros burocráticos do Estado.

O exercício da advocacia particular começou a tomar forma a partir de 1850, ano do Código
Comercial do Império, sendo mais notabilizado a partir do Código Civil de 1917. Até então, havia
poucas escolas jurídicas e absorvia-se plenamente a demanda, seja nos quadros estatais ou no mercado
particular.

O descompasso surgiu da descentralização do ensino jurídico, a partir de 1930, com a criação
de novas escolas, processo que se intensificou a partir de 1964, com o surgimento de inúmeras
faculdades particulares, bem como pela privatização de instituições superiores públicas de ensino.

Isso fez com que o número de profissionais ofertados ao mercado fosse superior à demanda,
criando um excedente cada vez maior. A partir da década de 1980 o número de formados em escolas
particulares superou o das públicas, de forma que hoje a rede pública tem se mantido praticamente
constante, e a privada, aumentado consideravelmente.

O mercado de trabalho do advogado está sabidamente num ponto de incógnita. Por um lado,
afirma-se que existe uma saturação, intensificada ano a ano, em virtude do despejo de tantos
indivíduos de pobre formação acadêmica na sociedade. Falta-lhes, além de um bom ensino, uma boa
orientação profissional.

Por outro lado, constata-se que está havendo uma maior judicialização da sociedade, ou seja,
um maior acesso à Justiça, mais áreas de trabalho. Direito Ambiental, do Consumidor, da Informática
são apenas alguns exemplos.

Não há, a bem da verdade, uma proletarização do bacharel. Pois existe espaço a quem deseje
especializar-se ou mesmo estar aberto às novas contendas. Alguns, inclusive, fazem dos cursos de
Direito sua segunda opção, pois são médicos, engenheiros, funcionários públicos que buscam nas
escolas juridicas uma complementação a seus conhecimentos. A esses, não se faz necessário um curso
que lhes promova um alto grau de aprofundamento nas matérias. Logo, mesmo as escolas de menor
qualidade servem à complementação que desejam.

O fenômeno de massificação, observado a partir da década de 1960, deu-se não somente em
virtude do contingente formado nas escolas jurídicas, mas também pelo mercado, que se abriu a
muitas áreas que não eram primariamente destinadas a quem detivesse formação de Direito. Basta
lembrar que os tecnocratas da época, indivíduos de formação técnica, substituíram muitos dos que
possuíam somente formação jurídica, dentro do Estado.

Hoje, ao revés, as mudanças freqüentes, seja na legislação, seja nas próprias relações sociais
fazem com que a demanda por profissionais do Direito se intensifique. Além disso, a competitividade
está inserida no mundo atual como nunca antes vista. A Justiça só agora está se dando conta dessa
realidade. Não é questão de se mercantilizar o aparelho judiciário, mas de se quebrar, de certa forma,
seu monopólio, na medida em que se tornam imperativas reformas para desentupir as vias judiciais
tradicionais. Ao se permitir a existência de sistemas paralelos Vinculantes, como por exemplo a
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arbitragem, estão se abrindo em verdade novas oportunidades aos profissionais do Direito. Nesse
ínterim, os advogados que não se atualizarem terão menos oportunidade no mercado.

Infelizmente, a estrutura de ensino muitas vezes não acompanha o ritmo de evolução
demandado pelo mercado de trabalho. Pois o Direito se tornou um elemento decisivo no funcionamento
das empresas e outras organizações, mas mesmo assim as escolas não orientam adequadamente a
formação do bacharel para esse tipo de trabalho.

Muito já foi feito. Escolas particulares, questionáveis centros produtores de diplomas a
qualquer preço, têm encontrado, nos últimos anos, um melhor caminho ao ensino e à pesquisa. As
entidades que controlam e coordenam esse processo, como o MEC, têm investido muito na busca do
melhoramento da qualidade de ensino no país.

Muito há, também, que se fazer. É inadmissível que a própria entidade representativa dos
advogados desconheça quem são seus inscritos. Há, também, um enorme déficit de pesquisas que
apontem quais as necessidades da população por advogados e em que áreas.

Hoje o profissional de Direito não está encontrando o prestígio que detinha outrora. E nem
precisa, pois, ao mesmo tempo em que se reduz seu papel na sociedade, aumenta a importância de sua
função social. Para isso, requer-se uma maior especialização, pois o próprio mercado de trabalho
seleciona os mais aptos a enfrentar as novas demandas.

Com uma melhor atenção ao preparo desses profissionais nas faculdades, pela conscientização,
desde os primeiros momentos de vida acadêmica, de todo o futuro que os espera, certamente que o
fantasma da ilusão nas faculdades de Direito será mitigado, e com uma maior certeza profissionais mais
competentes poderão atender melhor a sociedade, que irá valorizá-los por isso.

Espera-se que esse trabalho possa ter servido como um pequeno indicativo da importância em
se melhor conhecer o perfil do profissional de Direito, a fim de adequá-lo e orientá-lo às demandas do
mercado de trabalho e, portanto, às necessidades sociais e de formação de profissionais em áreas
específicas do Direito.
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ANEXO - TABu|.AçÃo DAS PERGUNTAS & RESPOSTAS

Amostra de 60 advogados militantes (68,3% homens; 31,7% mulheres)
41,7% dos entrevistados residem em Curitiba.
Cobertura dos dados de 95%.
Erro amostral de 12,6%.

1.  tipo de advogado melhor se encaixa  seu perfil? A %
Í Advogado liberal: trabalha sozinho.   A 45,0- Advogado liberal: trabalha associado. 43,3

>> quantidade média de sócios: 2,62.- Advogado assalariado. gp gp 11,7
2. Grau de instrução do pai? °/0ÇNézihmzzí.ii F A F A C F 6,7
- Fundamental incompleto (até 4.3 série do 1.° grau). 30,0
- Fundamental completo (até 8.“ série do 1.° grau). 15,0- Médio. 18,3- Superior. 30,0- Pós-graduação. 0,0
3. iGrau de instrução da mãe? %_ Niéfihum. A 6,7
- Fundamental incompleto (até 4.3 série do 1.° grau). 33,3
- Fundamental completo (até 8.° série do 1.° grau). 23,3- Médio. 25,0- Superior. 11,7gp-,Pós-graduação. 0,0
4. Algum dos ascendentes em linha reta era(é) advogado(a)? A %
-Sim. A A F  A A A 7 A A A A 7 A 16,7- N ão. M 83,3
35. Quais suas áreas de atuação? F %-Cívelf F   A A 63,3- Comercial. 18,3- Trabalhista. 46,7- Tributário. 10,0- Penal. 30,0- Administrativo. 13,3- Família 26,7- Outros. g ggggg g 11,7
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6. Possui outras atividades profissionais? 7°/0- Nâo.  7  31,7- Sim. 18,3
>> as principaisçsão: professor, corretor e contador.

7. Advogando, qual sua renda mensal? %_ Até R$1.800,00.   35,0- De R$1.801,00 a R$3.600,00 25,0- De R$3.601,00 a R$9.000,00 23,3- Acima de R$9.000,00 6,7- Prefere não  10,0
Antes deadvogar, exereiaiouuras ocupações profissionais? %- Não.  7  7  7  43,3- Sim. 51,7
>> as principais: funcionário público, bancário e contador. ç ç

Possuiestagiário? 7 °/oi_ Não.  7 7 68,3- Sim. 31,7
>> em média:  estagiários que ganham R$213,68/mês.

10. Quanto a seus estudos: 7 (VolQ Graduação somente. 53,3- Especialização. 41,7- Mestrado. 3,3- Doutorado. 1,7-ç Pós-doutorado. 0,0
11. Sua graduação foi concluída em: 'Void- Instituição pública. 7  7 7 743,3- Instituição privada. 56,7- Capital. 40,0- Outra cidade. ç 60,0
12. Fez outros cursos superiores? %- Não.   7 93,3- Sim. 6,7

>> respostas obtidas: Economia, Letras, Filosofia, Geografia pç
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13. Entre o sere o ter; qual é o mais importante para você? 'Vol-Ter. 7 7 7 7 ii 7 7 7 7 16,7- Ser. 73,3-pl/z a 1/z para ambos. 10,0ç
14. Fora materias jurídicas, quais suas principais leituras? °/0- Literatura. 7 iiii 7 7 30,0- Ciências Sociais. 3,3- História. 8,3- Economia. 11,7- Filosofia. 3,3- Religião. 3,3
- ,Assuntos genéricos (notícias em geral), 60,0

15. O que significa, empoucas palavras, a função social do advogado?

Respostas imais freqüentes: 7 7 7 7 7 7
> orientar o acesso àjustiçag
> prestar assistência gratuita;
> ajudar a quem tem direito buscar seu direito;
> melhorar açsociedade como um todo.

16. Dentro de suas áreas de atuação, você defenderiaqualquer cliente que viesse procurá-lo(a)? 7 7 % 7

- Sim, com toda certeza. 7 7 7 7 7 7 7 18,3- Há uma razoável possibilidade. 25,0- Pouco provável. 43,3- Não, nunca. ç 13,3 ç
17. Média de processos por advogado: 198,58

18.  computador usualmente em seu trabalho? %
- Apenas processadores de tekto para produção de peças processuais. 7 96,7
- Softwares jurídicos tais comobases de dados de jurisprudência ou de leis. ç ç 91,7

19. Tem acesso a lnternet em seu trabalho? %
- Para apesquisade leis e jurisprudência. 7 7 91,7
- Verificação on-/íne de andamento de processos. 86,7
- Assinatura de serviços on-line de publicações. ç 30,0
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Algum funcionário da Justiça já llie exigiu algum pago indevido para que algum de seus %_processos andasse mais rápido? g g g Q g g- Sim. 16,7- Não. 83,3
<respostas afirmativas com maior incidência no interior> g

21. Qual a principal dificuldade ao exercício da profissão? 7 %
Morosidadeida Justiça. 7 7 7 7 7 7 7 61,7
- Excesso de advogados no mercado de trabalho. 16,7- Formação acadêmica precária. 8,3- Má situação econômica do país. 30,0
šhouvegquern apontasse mais de uma>

22. Qúàl o maior problema social do país? ii %Ê Saúde. 7 7 7 7 7 7 25,0- Educação. 45,0- Desigualdade. 40,0- Miséria. 45,0
<houve quem apontasse mais

23. Qual perspectiva de futuro ao mercado de trabalho  advogado? %
- Melhor? que a situação atual. iiii ii 7 33,3- Igual à situação atual. 10,0- Pior que a situação atual. 56,7

>> principais dificuldades apontadas: despreparo dos advogados e baixos honorários.

seu grau de satisfação com a profissão? 7 “foi
- Muito satisfeito(a). 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 41,7- Satisfeito(a). 46,7- Pouco satisfeito(a). 8,3fg Nada satisfeito@. 3,3
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SOBRE A OAB-PR

25. Cumpre seu papel de forma: %ÉExcelente. 1 1  21,7- Saúsfatória. 53,3- Ruim. 8,3- ,Péssima ,qq 16,7
26. É a favo; dos Eicames de Ordem para a inscrição na  i'%i 1-  ii 1 1 S 1 1 ii 1 ii 1 83,3- Não. 13,3- Sem opinião a respeito., q q 3,3
27. É favorável que a OAB-PR promova reciclagens para seus inscritos? A que preço? %-Não. 1  1 1 1  1 1 1 11,7- Sim. 88,3
Às(aos) favoráveis, o valor pago deve ser:- Simbólico. 22,6- Custeio. 41,5- Nada. 35,9
28. É favorável a que a OAB promova, de tempos em tempos, testes de suficiência a seus %
inscritos, a fim de que eles continuem o exercício profissional? qq q q q q qq q- Sim. 56,7- N ão. 43,3
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