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m dos princípios filosóficos do Direito assenta-se na doutrina da boa-fé, na convicção de que 

exceções à lei ou ao pacto celebrado em sociedades jamais se estabeleçam como regra; elas 

podem e devem ser equacionadas no campo da Justiça, da arbitragem, da mediação ou do diálogo, 

entre tantos outros caminhos possíveis. Prevalece a convicção sobre a boa-fé na relação entre os 

homens.

U

Esse é o mundo concreto, de grande parte dos trabalhadores, empresários, dos profissionais liberais,

estudantes, pais, mães e jovens, enfim, dos cidadãos brasileiros. Infelizmente, porém, não é o 

mundo construído pelas narrativas predominantes na mídia. Essas explodem em sofisticadas edições

de sons e imagens, configurando uma estética do drama, como se a vida cotidiana se resumisse aos 

desvios, elisões e explorações de ordem diversa.

(…)

Os vieses presentes no noticiário da maior parte dos meios de comunicação brasileiros mais 

desinformam do que informam, à medida que não levam em conta declarações como a que foi feita 

pelo presidente da OAB SP, Marcos da Costa: “Quando recebemos denúncia de comportamento 

indevido, somos os primeiros a abrir processo ético, o qual, após rigorosa apuração e observado o 

direito de defesa, pode levar à cassação do registro profissional do advogado”. Além disso, muitos 

de nossos profissionais trabalham durante anos sem receber antecipações por seus serviços, até que 

uma sentença seja proferida. Ou, ainda, exercem honroso e abnegado papel na área da assistência 

judiciária. Pois nossa realidade é a da boa-fé, perspectiva que devemos valorizar antes que se 

generalize a descrença quanto à capacidade de os homens viverem em uma sociedade equilibrada e 

regida pelas leis.

______________

* Fábio Romeu Canton Filho é presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de São 

Paulo. O trecho acima foi extraído de seu artigo publicado no Jornal do Advogado da Seção 

do Estado de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, ano XL, Fevereiro de 2015, 

Número 402, página 24.

______________

Do blog — A equidade é princípio indeclinável. Nesse sentido, seria oportuno, valioso mesmo,   

ver-se na mídia matérias versando as dificuldades, às vezes quase intransponíveis, de fazerem os 

advogados com a independência característica o seu trabalho, acrescentando-se que além de 

trabalharem durante anos sem receberem antecipações por seus serviços, dão-se casos de não  



receberem espontaneamente dos clientes beneficiados os justos honorários pelas causas ganhas com

esforço, aplicação e competência, tendo para isso de recorrer ao Judiciário.
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