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Balanço do terceiro trimestre de 2009
para Vocês Cidadanias

Após o inclemente fim de Ano, da respectiva inclemente 'lex mercatoria' que periodicamente
o acompanha (*) e conforme previsto no balanço anterior, no quarto trimestre não foi proposta
qualquer Ação Popular (apenas mais algumas petições evidenciando o original, ético e disciplinar
posicionamento deste inclemente substituto processual desde o século passado, que em processo
social começa a ganhar massa crítica de corações e mentes neste século, reconhecendo e superando
o humano e minoritário preconceito contra algo que eventualmente parecia ser apenas cópia da
cópia da cópia de algo equivocado noticiado pelas mídias de e para Vocês Cidadanias...!;-) o que
provavelmente ocorrerá também no próximo trimestre, pois assim caminha a Humanidade...
Andamentos federais e/ou estaduais também – regra geral - não foram e/ou serão efetivados,
até reconhecimento e superação das assimetrias de informação e oportunos e adequados éticos e
disciplinares julgamentos do Egrégio Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, bem como adequação
da Tabela de Honorários já solicitada por este substituto processual. Tais detalhes técnicos não
devem prejudicar os direitos coletivos de Vocês Cidadanias, pois são de ordem pública e não
disponíveis a este e/ou qualquer outro(s) substituto(a) processual, nos termos da Constituição
Cidadã, Lei da Ação Popular, Estatuto da Advocacia e Código de Processo Civil brasileiro.
A expectativa é a conclusão e/ou encaminhamento dos procedimentos éticos e disciplinares
neste início de ano - bem como a adequação da Tabela de Honorários Advocatícios substitutivos
processuais - e a regularização dos trabalhos ainda no final deste ou início do próximo ano com o
ajuizamento das populares ações não propostas e que ficaram em estratégico estoque regulador
(cinco anos de validade), neste inclemente 'atacarejo(**) legal' de e para Vocês Cidadanias.
Periodicamente,

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649
* Nas palavras do imortal revolucionário JOSÉ RENATO NALINI (Um século de academia, Folha
de S. Paulo, 27.11.2009, A-3, c/c A Rebelião da Toga, www.millenniumeditora.com.br c/c matéria

de FILIPE VILICIC publicada no jornal O ESTADO DE S. PAULO, 22.11.2009, C-9), com o
terceiro e quarto inclementes usados supra com sentidos positivos, afinal...
Doído
moído
caído
perdido
curtido
morrido
eu sigo
persigo
o lunar
intento:
pela justiça no mundo
luto, iracundo.
(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, Cervantes)
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