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Caro leitor,

Os protestos populares de junho de 2013 ainda não se repetiram com igual intensidade 

em 2014, mas aqui e ali pipocam manifestações pontuais a nos fazer antever uma Copa 

do Mundo agitada, ao menos fora do campo. De um lado, há uma polícia de gritante 

despreparo para lidar com o povo que quer reivindicar democraticamente; de outro, vândalos de 

máscara que têm a depredação por meta. Há mortes nas costas de ambos. O manifestante pacífico? 

Este costuma ficar encurralado entre um e outro. A reportagem de capa desta edição analisa a 

questão de vários ângulos - da esquerda, da direita e do ponto de vista de uma jovem integrante do 

Movimento Passe Livre. 

O falta de mobilidade urbana em São Paulo, um dos fatores desencadeadores dos protestos do ano 

passado, é avaliada pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner, para quem a saturada metrópole tem 

solução, e não é via metrô.

O entrevistado da décima edição da Revista da CAASP é José Gregori, figura ligada aos direitos humanos 

de modo indelével. É indispensável saber como o ex-ministro da Justiça (governo Fernando Henrique 

Cardoso) propõe lidar com os novos porta-vozes do conservadorismo, quais são seus argumentos 

contra a revisão da Lei da Anistia, como ele analisa a questão das drogas e que julgamento faz dos 

presídios brasileiros, entre outros temas.

A seção “Cultura”, na frente literária, fala sobre um dos maiores escritores brasileiros e talvez o mais 

polêmico deles: Monteiro Lobato, para muitos genial, para outros um defensor da eugenia. Na frente 

cinematográfica, vale ler a crítica de “O Veredicto”, filme de Sidney Lumet estrelado por Paul Newman 

e James Mason. Na vinheta “Saúde”, saiba como diferenciar um simples surto de tristeza de uma crise 

de depressão, quais as causas e como tratar dessa doença chamada de “mal do século”. Em “Parceria”, 

conheça a rotina de produtores teatrais e a enorme oferta na cidade de São Paulo no campo das 

artes e espetáculos, em que a CAASP proporciona uma série de vantagens aos advogados.

O professor Nelson Nery Júnior brinda a advocacia, em “Opinião”, com um primoroso artigo sobre o 

projeto do novo Código de Processo Civil, que tramita no Congresso Nacional.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

Algumas das injustiças sociais que desenham 

a história do Brasil arrefeceram nos últimos 

tempos. Comemora-se a melhora de 

alguns indicadores socioeconômicos. As sensíveis 

reduções da miséria e da mortalidade infantil servem 

de exemplo, e os 25 anos da Constituição Cidadã nos 

encoraja na fé democrática. Ocorre que tudo isso é 

pouco, muito pouco. A distância que nos separa do 

mundo plenamente desenvolvido ainda se mede em 

anos-luz, porquanto alguns dados comportamentais 

nos identificam com o medievalismo.

Uma Nação evolui de fato à medida que diferenças de gênero, entre outras, deixem de pesar no 

julgamento de comportamentos. Não duvidem de que o Brasil do Século XXI, presidido por uma 

mulher, preserva o espírito machista do cangaço, mundo à parte, cruel, em que bandoleiros 

seviciavam suas vítimas em rituais denominados “gerás”. O machismo, tão presente na história deste 

país e retratado em inúmeras obras literárias dos Séculos XIX e XX, está vivo.

Causou alívio em alguns a revelação de que a comentada pesquisa do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (Ipea) foi divulgada de modo equivocado. Na verdade, informou o Ipea, 

reconhecendo o erro, 26% dos entrevistados acham que “mulheres que usam roupas que mostram 

o corpo merecem ser atacadas”, e não 65%, como inicialmente divulgado. Trata-se de um percentual 

menos gritante, mas não nos deveria confortar saber que quase um terço dos brasileiros, em 

projeção, raciocina de modo tão selvagem. Além do mais, outro item da sondagem foi ratificado na 

sua segunda versão: 58,5% acreditam que “se as mulheres soubessem se comportar” haveria menos 

estupros. 

Alma cangaceira
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A constatação de que o Ipea errou  - uma falha ao mesmo tempo grave e banal: os gráficos foram 

invertidos - não pode servir para amenizar a percepção de que a sociedade brasileira pouco ou nada 

progrediu em termos socioculturais em cinco séculos de história.

Responsabilizar a vítima pelo ato criminoso é o que pretende parcela significativa dos brasileiros, 

segundo a pesquisa, no caso do ataque de motivação sexual. Detalhe: o Ipea ouviu homens e 

mulheres, a revelar que machismo não é exclusividade masculina. De tão enraizado em nossa 

sociedade, chega ao absurdo de ser visto como instrumento de defesa da moralidade: mulheres com 

roupas provocantes atentariam contra o pudor das nossas recatadas famílias, desviariam maridos de 

suas obrigações para com o lar. Enxerga-se a ousadia feminina como falha de caráter a justificar um 

“ataque”.

Se a mulher ousada em sua beleza atenta contra os “bons costumes” – conceito variável de cultura 

para cultura – ao ponto de ser responsabilizada pelo próprio estupro, o que dizer do homem que 

não controla seus instintos mais primitivos? A este nada mais resta do que o Código Penal, pelo qual 

“constranger alguém, mediante violência ou ameaça grave, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 

permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” implica penas de seis a 30 anos de prisão. 

Não há outra forma de tratar o estupro sob o aspecto legal a não ser enquadrando o estuprador no 

Código Penal. Em termos socioculturais, talvez alguns estudiosos tenham justificativas, mas o mais 

provável é que a explicação para tal comportamento só seja encontrada na medicina. 

Contam os historiadores que o machismo típico do cangaço brasileiro, que campeou no Nordeste 

do país até meados do Século XX, perdeu o ímpeto quando Lampião concedeu a Maria Bonita status 

de chefe perante seu bando. Não se tem confirmação, mas é bem provável que as atitudes pouco 

subalternas dela é que tenham sido as responsáveis por sua condição de liderança. Onde se esconde 

a Maria Bonita do Século XXI?

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“Indenizar a família do 
Marighella não é pouca coisa”

José Gregori é referência no Brasil sempre que os direitos 
humanos entram em pauta. Parte da esquerda brasileira 

não nutre grande simpatia pelo ex-secretário nacional 
de Direitos Humanos e ex-ministro da Justiça do Governo 

Fernando Henrique Cardoso. Uma das razões é sua 
postura contra a revisão da Lei da Anistia. “Eu lutei muito, 

dediquei uma parte da minha vida à luta pela anistia, e 
tenho muito respeito por essa lei, porque acho que ela foi 

uma das colunas mestras da redemocratização brasileira”, 
defende-se.  Autor da Lei das Indenizações, que se soma à 

Lei da Anistia, Gregori cita um exemplo de forte apelo a seu 
favor: “Indenizar a família do Marighella com a ditadura 
ainda moribunda, reconhecer que ele morreu na mão do 

Estado, acho que não é pouca coisa”.

Na entrevista a seguir, concedida ao editor da Revista da 
CAASP, Paulo Henrique Arantes, José Gregori identifica 

em alguns jornalistas e apresentadores de TV “a expressão 
de um pensamento conservador, às vezes até com brilho”, 

o qual deve ser combatido com igual talento por seus 
homólogos progressistas. O sistema prisional brasileiro 

também foi objeto da conversa, bem como o despreparo 
policial, black blocs, drogas e, por inevitável, a figura de 

Marco Feliciano.

O que o senhor acha desta frase: “vamos defender os humanos direitos em vez dos direitos 
humanos”?

Eu acho que a frase revela um pensamento existente em todas as classes sociais, que ainda pouco 
sabem o que são os direitos humanos. Temos pesquisas nesse sentido, e sabemos que os direitos 
humanos são pouco conhecidos. Não acho que, aplicada, essa frase iria melhorar a situação. O que 
está se fazendo, e que talvez deva ser intensificado, é informar, abrir a questão dos direitos humanos. 
Geralmente, as pessoas pensam que os direitos humanos só cuidam daqueles que ofendem a lei, 
daqueles que são chamados de bandidos. Parece que os direitos humanos só se preocupam com as 
pessoas que vitimam, e não com as vítimas. E não é nada disso. 

Os direitos humanos têm uma história milenar, que nasce praticamente com a própria humanidade e 
está muito acima dessa visão estreita. Os direitos humanos voltaram-se para os escravos, para os que 
não tinham liberdade. Os direitos humanos cuidaram daqueles que, por serem crianças, não tinham 
direito nenhum e levavam vida de adulto em termos de esforço e trabalho. 
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Os direitos humanos preocuparam-se com as mulheres quando elas eram quase que acessórios 
dos homens. Os direitos humanos se interessaram por aqueles que não tinham direito de ter uma 
remuneração, um horizonte, que trabalhavam na condição de servos.

Quer dizer, na história do progresso da humanidade, tudo aquilo que nos afastou das cavernas teve 
a impressão digital nítida dos direitos humanos. A humanidade, que em 2014 ainda está longe de ser 
um padrão de civilização, de humanismo, de conciliação, de paz, estaria incomensuravelmente pior 
se não fossem os direitos humanos. 

O conceito de direitos humanos como temos hoje, então, não nasceu com a Declaração 
Universal, em 1948?

Talvez tenha sido esse seu momento de maior exteriorização, mas antes disso outras declarações 
já tinham colocado o tema em posição de destaque. Quando os filósofos gregos, ou os filósofos 
romanos, ou outros homens de pensamento defenderam causas a favor da humanidade, contra a 
violência, eles estavam pisando o terreno dos direitos humanos, mesmo que ainda não existisse 
tal expressão, mas já era matéria incumbida de aportar a não-barbárie no mundo que temos, 
historicamente, construído.

O Estado brasileiro é um cumpridor dos direitos humanos?

A situação é muito mais satisfatória do que há 30 anos, quando estávamos sob um regime autoritário 
de caráter militar, o qual foi indiferente ou mesmo contra os direitos humanos. Hoje nós estamos 
construindo uma democracia, e essa democracia se fez muito na base dos direitos humanos. A 
resistência ao regime militar foi muito baseada nas bandeiras dos direitos humanos, salvo para 
aqueles que por desespero ou por má orientação se iludiram em ter esperança nas armas.

Depois de Tancredo, digamos assim, quando se passa a construir a nova democracia brasileira, 
as principais bandeiras também são ligadas aos direitos humanos. Foram elas que alicerçaram a 
Constituição de 88 e fizeram com que a gente desenhasse aquilo que está esboçado, que é o Estado 
Democrático de Direito. Tudo isso é matéria prima “importada” das áreas de direitos humanos.

Comparativamente, eu acho que nós estamos numa situação melhor do que já estivemos no passado 
recente, mas o ideal dos direitos humanos é algo dinâmico, que vai se aperfeiçoando e, como eu 
costumo dizer, nunca tem a última conquista, sempre a penúltima.

As condições dos presídios brasileiros não remetem os direitos humanos no país à era medieval?

O sistema prisional brasileiro, no seu todo, é o elo fraco da corrente moderadamente ascendente dos 
direitos humanos. Passa o tempo, passam os governos e são poucas as providências que imprimam 
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um novo curso a esse mal centenário. Jogamos alto no 
simbólico quando fizemos explodir - e usei a primeira 
pessoa do plural porque colaborei pessoalmente - o 
fatídico Carandiru, além da construção de dezenas de 
novas penitenciárias. 

O exemplo paulista não frutificou, especialmente no miolo 
do tratamento cotidiano que se deve dar ao preso para 
combinar reparação, punição e regeneração que se almeja 
desde Beccaria (Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, 
jurista e filósofo italiano do Século XVIII). Pedrinhas (presídio 
do Maranhão que abrigou sangrenta rebelião no início 
deste ano, em que presos chegaram a ser decapitados) é um 
símbolo como foi o Carandiru, e deveria ser detonado. Mas 
o lado material é apenas um dos lados da questão, pois o esforço de dar ao preso uma tábua de 
valores e condutas é diminuto. Quantas prisões contam com psicólogos e psiquiatras? Talvez agora, 
com o ribombo da Papuda (presídio da Paputa, no Distrito Federal, onde estão encarcerados alguns dos 
condenados na Ação Penal 470, o mensalão), se consiga colocar na pauta das preocupações nacionais 
a situação prisional.

A liberdade de expressão é sempre usada como justificativa para nítidas violações de direitos 
humanos. Há jornalistas e apresentadores de TV que chegam a incitar o justiçamento. O que 
pode ser feito em relação a isso?

Estimular que os jornalistas que tenham ponto de vista diferente desse defendam os seus pontos de 
vista com força. Essa dualidade faz parte da democracia. O importante é que as pessoas saibam que 
ninguém tem o sal da terra. Hoje, exatamente por causa da nossa democracia, temos um pensamento 
conservador muito forte, uma direita muito preparada e ativa, e temos que ter uma contradireita 
igualmente preparada e ativa.

Mas qual o limite entre a liberdade de expressão e a incitação ao crime?

Isso transita na área das leis, sobretudo do Código Penal. A democracia não chega ao ponto de admitir 
que você se sirva dela para matar, por exemplo. Se todo mundo tem direito a autopreservação, ninguém 
mais tem esse direito que a própria democracia. Agora, eu não superavalio essas manifestações. 
Realmente, de uns três anos para cá, está se expressando no Brasil – e às vezes até com brilho – um 
pensamento conservador. Houve uma época em que, quando a luta contra a ditadura era muito 
exigente, só tínhamos visível o chamado pensamento progressista. Agora, a gente tem também um 
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“ Pedrinhas é o novo Carandiru.”
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pensamento regressista visível, e, antes de se pensar em instrumentos de cerceamento dessas áreas, 
acho que temos de estimular os que têm talento, os que têm coragem e legitimidade do lado não-
regressista a se manifestarem também.

Quem são os expoentes desse novo pensamento conservador ou regressista?

Eu não gosto muito de citar nomes, mas hoje você tem jornalistas que escrevem bem com esse tipo 
de pensamento em quase todos os jornais e revistas, e também no mundo virtual. Há poucos anos, 
em razão da nossa luta contra a ditadura, havia quase que uma homogeneidade, os jornalistas eram 
todos defensores de certas ideias. Hoje, começa a haver um “matizamento” e quem fica no meio são 
os direitos humanos, porque os dois se dizem defensores dos direitos humanos, só que uns acham 
que os direitos humanos são para todos, e outros acham que os direitos humanos não devem valer 
para “bandido”.

Eu acho que a Declaração Universal é suficientemente clara, como é clara toda a história dos direitos 
humanos. Basta o sujeito se informar num fim de semana ou em dois, que ele saberá que os direitos 
humanos estão apostados em tudo aquilo que repudia a violência, seja violência física, intelectual, 
moral ou política. Não há dúvida de que, todas as vezes em que o homem diverge, aparece, mais 
dia menos dia, o lado que está mais para o bem, com se dizia antigamente, ou mais para os direitos 
humanos, como eu costumo dizer.

Os black blocs são progressistas ou regressistas? Ou nada disso?

Eles ainda não disseram a que vieram. Sabe-se dos estragos que causaram, mas eu desconheço que 
eles tenham feito algum manifesto ou que tenham uma cartilha, ou que tenham uma carta de 10 
linhas que seja. Sabe-se quantos vidros quebraram, o quanto de prejuízo causaram. Infelizmente, 
sabe-se ainda de uma morte que pode ser debitada na conta deles.

Antes dessa morte a que o senhor se refere - a do cinegrafista da TV Bandeirantes - houve 
outras, em manifestações, por motivações diferentes. Houve também agressões por parte 
da polícia, inclusive a jornalistas que estavam trabalhando. A polícia sabe o que são direitos 
humanos?

A polícia brasileira ainda está longe de ser uma polícia que cumpra padrões satisfatórios do ponto 
de vista dos direitos humanos. Mas seria injusto não reconhecer que, nos anos que nos separam do 
regime militar, a polícia brasileira, principalmente a Polícia Militar, tem procurado aproximar-se dos 
direitos humanos. Ela buscou se inteirar, patrocinou cursos, colocou os direitos humanos como parte 
da grade em alguns cursos. Ela ainda não encontrou os direitos humanos, mas tem procurado. É claro 
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que cada vez que a polícia não cumpre essa esperança ela deve 
ser advertida.

É preciso também não esquecer que, da mesma maneira que há 
um setor que acha que os direitos humanos estão sempre do 
lado dos bandidos, outro setor acha que a polícia está sempre, 
por definição, do lado do mal, que ela é incapaz de um acerto. 
Essa posição maniqueísta deve ser combatida por entidades 
como a OAB, porque, na realidade as coisas vêm sempre como 
um processo, e nem sempre está claro o caminho correto a seguir. 
Não dá para cair em generalizações.

Eu tenho uma moderada esperança de que a polícia brasileira 
como um todo, mas sobretudo a Polícia Militar de São Paulo, 
possa melhorar seu padrão. Tenho uma esperança de que as 
pessoas cada vez mais vão se dar conta de que o assunto “direitos humanos” é muito maior que 
essa disputa maniqueísta na qual alguns cronistas nos querem fazem crer. Eu sou moderadamente 
otimista em relação aos direitos humanos no Brasil, e, consequentemente, quero uma polícia 
competente. Enquanto ocupei cargo público, fiz o que podia fazer, trouxe professores da Cruz 
Vermelha Internacional, patrocinei um sem número de cursos, fui de banca que examinou teses de 
direitos humanos defendidas por integrantes da Polícia Militar, me joguei de corpo inteiro no sentido 
de melhorar a polícia. Ainda estou longe de dizer que já podemos colher resultados, mas há uma 
parte da polícia interessada nessa melhora.

E os nossos parlamentares? O que significa um deputado como Marco Feliciano ter presidido a 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara?

O mundo político ainda não “comprou” os direitos humanos - essa é a verdade. Muito pouca gente 
que milita diuturnamente na política tem interesse por direitos humanos, que ainda são uma coisa 
mais da sociedade civil. Não é um assunto que dê votos, por ser polêmico. O político brasileiro é 
muito cioso de renovar o seu mandato, de maneira que ele não quer muita turbulência em torno dos 
temas que defende.

Veja você: na Comissão Nacional da Verdade não há nenhum parlamentar, parece até que a lei que 
a criou proíbe.  Então, chegou-se ao ponto de uma pessoa confessadamente contra os direitos 
humanos tornar-se presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas, os direitos humanos, hoje, 
estão mais vivos do que nunca, mesmo depois de essa pessoa ter estado lá por dois anos, o que é 
uma demonstração de força.

“ O mundo político ainda não 
‘comprou’ os direitos humanos.”
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Há quem diga que se aceitou o deputado Feliciano no cargo justamente pelo fato de a Comissão 
de Direitos Humanos ter, na prática, pouca relevância.

Isso é mais triste ainda, e dá razão à minha primeira frase, a de que a classe política como um todo ainda 
não “comprou” os direitos humanos. Eu acho uma pena, porque na realidade os direitos humanos, 
modernamente, têm potencialidades que poucos assuntos têm. Por exemplo, as Metas do Milênio, 
em que todos os países do mundo, na virada do século, escolheram oito assuntos para desenvolver e 
administrar por meio de comitês, era uma coisa que deveria ter interessado ferozmente aos políticos. 
Entretanto, nenhum político brasileiro levantou essa bandeira.

Mas eu tenho esperança de que nesta próxima eleição presidencial alguém fale sobre as Metas do 
Milênio. Além desse, existem inúmeros outros temas da área dos direitos humanos que, politicamente, 
poderiam se transformar em bandeiras e ensejar avanços em termos de conscientização política e 
matéria de interesse dos jovens. Ao meu ver, os movimentos de rua de junho de 2013 mostraram 
apenas uma grande inquietação, não foram capazes de mostrar nada mais identificável, mas, de 
qualquer maneira, mostrou que uma parte da juventude é capaz de trocar o computador pela rua. 
Em um momento como aquele, se tivessem surgido bandeiras dos direitos humanos, como as Metas 
do Milênio, eu acho que os setores regressistas teriam sido abafados - refiro-me àqueles que, na 
ausência de bandeiras, caíram no vandalismo.

Eu acho que é um grande prejuízo o fato de a classe política brasileira subestimar os direitos humanos. 
Sem dúvida, acho que a ação da OAB e da CAASP nesse campo vai ajudar os direitos humanos a, mais 
dia menos dia, alcançarem uma posição de protagonismo no Brasil, e não uma posição figurativa.

O senhor acha correta a maneira com que a questão das drogas é tratada no Brasil? O senhor 
compartilha das posições liberalizantes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso?

Até o Fernando Henrique, como diriam os franceses, tout va très bien, ou seja, tudo ia muito bem, 
digamos. Não se discutia, não se avaliava, não se trocava ideias sobre drogas. Eu acho que o papel 
que ele representou foi o de dizer “olha, esse problema está sendo mal conduzido”. Se a questão das 
drogas fosse uma guerra, teríamos de ter a coragem de dizer que estamos perdendo essa guerra. 
Então, vamos rediscutir, porque com o silêncio ou com a terapêutica usada até agora as coisas não 
vão melhorar.

O fato é que, depois do Fernando Henrique, o mundo está indo um pouco pelo caminho da 
liberalização, e acho que o Uruguai levou a coisa às últimas consequências, fazendo uma experiência 
concreta em vez de só discutir, no sentido de verificar se uma abertura regulada é melhor do que um 
falso fechamento, que fecha na lei mas abre na rua até para menores.
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O problema das drogas não tem solução ótima, não tem uma saída 
milagrosa, é sempre uma coisa penosa, seja para a família, seja 
para o dependente – só é boa para o traficante, se considerarmos 
como boa a situação do sujeito que ganha dinheiro, mesmo que 
representando a escória da humanidade.

Como o senhor avalia as ações governamentais na Cracolândia 
paulistana?

Para tomarmos os últimos anos, eu acho que tanto o que o Kassab (ex-prefeito de São Paulo Gilberto 
Kassab) e o Alckmin (governador de São Paulo, Geraldo Alckmin) fizeram, quanto o que agora faz o 
Haddad (atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad) é positivo no sentido de que nenhum deles 
cruzou os braços. Houve um tempo em que a Cracolândia ficou como um tumor exposto, e havia 
um consenso de que a realidade era tão difícil que não se devia perturbá-la. Eu acho que, de alguns 
anos para cá, pegando pelo menos as administrações que eu citei, está se tentando achar uma saída. 
Penso que ainda não se achou, mas fico satisfeito por estar havendo uma procura, e não mais a 
inércia que tinha anteriormente.

A Comissão Nacional da Verdade está trabalhando, mas, de qualquer maneira, parece que o 
Brasil não punirá seus torturadores, ao contrário do que fizeram Argentina, Chile e Uruguai, 
por exemplo. O senhor acha que o STF errou ao não reverter a Lei da Anistia para punir crimes 
como tortura e assassinato?

Minha posição sobre isso é conhecida. Eu lutei muito, dediquei uma parte da minha vida à luta 
pela anistia, e tenho muito respeito por essa lei, porque acho que ela foi uma das colunas mestras 
da redemocratização brasileira. E acho que ela não impediu que, ao longo do tempo, fôssemos 
fazendo correções e aperfeiçoamentos. Eu mesmo fiz a Lei das Indenizações para aqueles que 
desapareceram ou morreram sob tortura estritamente nos termos da Lei da Anistia – foi um capítulo 
que se acrescentou à lei, que as coordenadas da lei permitiam, e foi um fator de redemocratização 
muito importante. Indenizar a família do Marighella (Carlos Marighella, um dos líderes da luta armada 
contra a ditadura militar brasileira) com a ditadura ainda moribunda, reconhecer que ele morreu na 
mão do Estado, acho que não é pouca coisa.

Então, eu sou dessa filosofia e desse caminho. Isso tem que ser um processo em que você vai 
obtendo avanços, mas sem precisar recorrer à quebra do espírito da anistia, que foi o de colocar uma 
pedra em cima. Eu acho que a Lei da Anistia deve continuar vigorando em todos os seus termos. 
Penso que a Comissão da Verdade está fazendo um trabalho importante, porque ela tem facilidades 
burocráticas e de lei para jogar holofotes em áreas que, sem a existência dela, seriam mais difíceis 
de ser vasculhadas. Na minha opinião, o caminho do Brasil civil, se a gente compará-lo com outras 
nações vizinhas que sofreram semelhante processo ditatorial, tem dado mais solidez, qualidade e 
estabilidade à nossa democracia.

“Estamos perdendo a guerra contra 
as drogas.”
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O senhor é a favor da política de cotas nas 
universidades?

Eu acho que, de alguma maneira, é preciso 
equilibrar os concorrentes. Você não pode colocar 
um carro que voe a 300 quilômetros horários ao 
lado de um patinete. É preciso considerar que muito 
do conhecimento para entrar num curso superior 
advém de condições culturais, familiares, que não 
são iguais para toda gente. E como o ideal do curso 
superior, na democracia, deve ser comum, deve ser 
propiciado a todas as pessoas, acho que o funil de 
escolha tem de levar em conta fatores que tornem as condições de competição igualitárias. Acredito 
que esse movimento de cotas levou em conta isso. Agora, é preciso muito equilíbrio para que, de 
repente, uma coisa que visa à equidade não crie um cartório – quer dizer, só porque o sujeito tem 
determinada cultura ou determinada complexão ele teria direito a vaga garantida.

Em tudo os direitos humanos aconselham o equilíbrio. É preciso procurar soluções, porque as 
coisas não estão em estado perfeito em nenhum lugar do mundo. Logo, os exames têm de passar 
periodicamente por avaliação, para ver se estão selecionando da maneira justa.

O senhor é testemunha do papel da OAB na história do Brasil. A Ordem mantém seu peso nos 
temas mais prementes da Nação brasileira relacionados aos direitos humanos?

Nossa democracia tem duas fases: a de construção, que estamos vivendo agora, e a de resistência, 
que fez com que a ditadura fosse superada, e que mesmo quando não superada fez com que ela 
diminuísse o tamanho das suas garras. Em todas essas fases, no exercício de todos esses papéis, sem 
dúvida a OAB, tanto a nacional como as estaduais, exerceu um papel histórico muito importante. 
Eu sempre me lembro que o restabelecimento do habeas corpus no Brasil veio de um presidente da 
OAB, Raymundo Faoro. 

Lembro quantas vezes estive de madrugada em delegacias para defender gente que tinha sido presa 
e que talvez, por causa da minha presença, fosse um dia voltar para casa, e de repente chegava lá 
um advogado representando a OAB. Eu sei o quanto essa companhia era marcante e importante. 
Acho que a Ordem, sem dúvida, cresceu. Hoje é essa enorme instituição. No geral, o saldo da OAB é 
altamente positivo. Às vezes, aqui e ali, a gente pode ter divergências – isso é próprio da democracia. 
De qualquer maneira, tanto historicamente quanto cotidianamente, eu acho que a OAB é uma 
referência democrática.

Cotas:”Não se pode colocar um carro que voe a 300 
quilometros por hora ao lado de um patinete.”
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As  ruas são do 
povo, da polícia ou 

dos black blocs?

Reportagem de Paulo Henrique Arantes e Joaquim de Carvalho

Declaramos, mais uma vez, que a violência atribuída pela imprensa aos manifestantes não é destes, 
mas do Estado e do capital. É a violência imposta todos os dias à maioria da população, seja de 
forma encoberta (subemprego, miséria, serviços públicos precários), seja de forma escancarada 

(PMs matando arbitrariamente nas periferias). Os manifestantes, às vezes, num ato de legítima defesa, 
apenas devolvem ao Estado a própria violência do Estado. Nossa ação é de legítima defesa e o Estado 
o reconhece ao infiltrar seus agentes em nosso movimento – algo declarado publicamente pela PM. Tal 
infiltração visa a deslegitimar os manifestantes, desatando conflitos muitas vezes fortuitos para rotulá-
los de rebeldes sem causa, ofensivos etc. Isso é falso e nada tem de original: era a prática dos militares há 
50 anos.”

O trecho acima foi transcrito de um manifesto intitulado “Declaração sobre a Violência nos Protestos”, 
postado em página do movimento “Não Vai Ter Copa” no Facebook depois dos conflitos ocorridos 
em 22 de fevereiro de 2014, durante manifestação no centro de São Paulo, a qual terminou com 230 
detidos, após a Polícia Militar “inovar” fazendo uso de uma técnica denominada kettling, pela qual os 
manifestantes são cercados e os “suspeitos” postos para fora a golpes marciais.

Da indignação aflorada em junho de 2013 com a ação do Movimento Passe Livre (MPL), que combatia 
o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo e saiu-se vitorioso, até os protestos atuais 
contra a Copa do Mundo, muita coisa aconteceu. Da presença popular maciça nas ruas no ano 
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passado, a reclamar dos serviços públicos, da 
corrupção, dos partidos, dos governos, dos políticos, 
até as mobilizações de agora organizadas por classes 
trabalhadoras específicas – como os garis, no Rio 
de Janeiro, e os caminhoneiros do Ceagesp, em São 
Paulo  –  e por centrais sindicais, como ocorrido em 9 
de abril, depreende-se que o Brasil tem um problema 
dicotômico, de ordem prática, a ser resolvido com 
urgência: a violência de determinados grupos – 
protagonizada pelos black blocs – e o despreparo 
da política para lidar tanto com vândalos mascarados 
quanto com manifestantes pacíficos. 

Até aqui, o saldo negativo é bem maior do que a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV 
Bandeirantes, alvejado por um rojão enquanto cobria uma manifestação em frente à Central do Brasil, 
no Rio de Janeiro. Não alcançaram repercussão na mídia, por exemplo, a morte de Cleonice Vieira 
de Morais, em 21 de junho último, intoxicada por gás lacrimogênio lançado pela Polícia Militar em 
Belém do Pará. Poucos souberam, também, que o estudante Marcos Delefrate, de 18 anos, morreu 
atropelado por um carro que furava o bloqueio humano em Ribeirão Preto, no interior paulista, no 
mesmo 21 de junho. Em 31 de julho, no Rio de Janeiro, o ator Fernando da Silva Cândido morreu em 
decorrência da inalação de gás lacrimogênio ocorrida no mês anterior. Há outros casos.

“O que ocorreu em junho de 2013 foi em massa, com o início ligado a um grupo organizado – o 
Movimento Passe Livre. Mas a centelha do crescimento das manifestações foi a repressão policial, 
certo dia em São Paulo, contra manifestantes pacíficos”, avalia o sociólogo e geógrafo Demétrio 
Magnoli. Militante de uma corrente trotskista durante o regime militar, Magnoli, colunista do jornal 
Folha de S. Paulo, é hoje um dos trombones da direita brasileira. “No ano passado, o pano de fundo 
da Copa das Confederações mais o ciclo econômico provocaram manifestações em massa, as quais 
se encerraram com o fim da Copa das Confederações. Os protestos não tiveram direção política 
definida, ao contrário do ‘Fora Collor’ e das ‘Diretas Já’, não se expressaram como meta específica”, diz.

Categoricamente, Magnoli afirma que vai ter Copa do Mundo, sim. “É claro que vai ter Copa, porque 
dois governos democráticos decidiram que vai ter Copa. O protesto é legítimo e sinal de consciência 
política do cidadão – mas uma coisa é protestar, outra é depredar”, adverte, e acrescenta: “O clima é 
de insatisfação política, não de revolta. E a insatisfação é catalisada pela Copa do Mundo. As pessoas 
não querem derrubar o governo. Aqui não é a Ucrânia, nem vivemos uma era pré-revolucionária”. 
Nesse contexto, o vandalismo ao estilo black bloc servirá para nada mais do que legitimar medidas 

Praça da Sé em junho de 2013: tamanha presença 
popular  não se repetiu.
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repressivas por parte do governo, na opinião do 
sociólogo: “O que se consegue com atos de vandalismo 
é reduzir o número de pessoas que protestariam 
pacificamente contra a Copa. E o governo vai militarizar 
o entorno dos estádios - isso já está decidido via GSI 
(Gabinete de Segurança Institucional)”.

Para Magnoli, a apregoada horizontalidade dos 
manifestantes mascarados não conta com argumento 
que a sustente.  “Os black blocs se denominam uma 
tática, e isso já é uma tática. Ninguém consegue reunir 
20 pessoas uniformizadas e agir de forma coordenada 
sem que haja uma organização. Os black blocs têm liderança, têm chefes e têm como se financiar”, 
acusa. Se a verdade for aquela em que o sociólogo acredita, trata-se de criminosos que precisam 
ser capturados, e a polícia ainda não deu uma resposta à sociedade: “Se a polícia não renunciou às 
suas atividades, nós saberemos em breve como funciona uma organização que depreda e pratica 
vandalismo. A segunda hipótese é que a polícia tenha renunciado ao seu trabalho. Há suspeita de 
ligação de black blocs com milícias no Rio de Janeiro. É preciso desvendar nomes. Os IPs (Internet 
Protocols) deles estão na internet, sem máscara. Espanta que a polícia até agora não tenha desvendado 
essa rede de vandalismo”.

Quando o cinegrafista Santiago Andrade foi alvejado por um rojão e morreu, o advogado de um 
dos jovens responsabilizados pelo disparo, Jonas Tadeu Nunes, acusou o deputado estadual Marcelo 
Freixo (Psol) de remunerar seu cliente – R$ 150,00 – para praticar atos de vandalismo em meio a 
manifestações populares. Freixo, político notório por sua luta contra milícias cariocas, negou com 
veemência a acusação e, dias depois, Nunes lhe pediu desculpas, dizendo que o caso tinha de ser 
“melhor apurado”. De qualquer modo, restou a indagação: há partidos políticos por trás dos black blocs?

“Não acredito que partidos estejam financiando manifestantes. Acho que setores do Psol mantiveram 
relações de parceria com black blocs, mas não acho que se deva acusar o partido, a não ser por nunca 
ter denunciado com clareza as ações violentas”, assinala Demétrio Magnoli.

“Movimento autônomo” – Pode-se afirmar com segurança que Vladimir Safatle é o oposto de 
Demétrio Magnoli na imprensa brasileira. Professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP, Safatle é, como Magnoli, colunista da Folha de S. Paulo. Autor do livro “A Esquerda 
que Não Teme Dizer seu Nome”, é filiado ao Psol e cogitado para disputar o governo do Estado de 
São Paulo nas próximas eleições. Para o filósofo, os movimentos de rua surgidos em junho de 2013 
ainda não terminaram. “Abriu-se um processo em que ainda muitas coisas podem acontecer.  A 
política brasileira se voltou um pouco às ruas, mas ainda há um profundo descolamento entre a 
classe política e a população”, observa.
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Pragmátismo Políticio

Magnoli: “Aqui não é a Ucrânia. Não vivemos uma
era pré-revolucionária”.
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Ao mesmo tempo que não subscreve 
comportamentos violentos em manifestações 
de rua, Safatle enxerga os block blocs com a visão 
dialética comum aos intelectuais de esquerda. 
“Essas pessoas que acabaram optando por saídas 
do tipo black bloc não saíram do nada. Se elas 
começaram a ganhar certa relevância, é porque 
entram dentro de um movimento de surdez da 
política brasileira em relação à necessidade de 
ampliação de suas pautas”, pondera.

A chamada tática black bloc nasceu na Alemanha, nos anos 80, inicialmente em protestos antinucleares. 
“É um movimento autônomo, que prega a ação direta, vez por outra uma ação mais violenta, outras 
inadequadas. O movimento em si não deve ser criminalizado – há equívocos políticos, mas não 
crimes”, defende Safatle. “Quiseram utilizar um acontecimento infeliz (a morte do cinegrafista Santiago 
Andrade) para impor uma pauta baseada na criminalização das manifestações populares. Os autores 
do disparo do rojão contra o cinegrafista devem ser punidos, não há o que discutir quanto a isso. Mas 
outras mortes sequer foram discutidas pela imprensa”, salienta.

De qualquer modo, a proximidade da Copa do Mundo faz soar o alerta máximo. O ministro da 
Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Fernando 
Grella Vieira, e do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, chegaram a alguns pontos consensuais 
quanto ao tratamento que deve ser dado aos protestos de rua, e um projeto de lei resultará disso, 
contemplando, entre outras coisas, a proibição do uso de máscaras em manifestações, a adoção de 
regras unificadas para todas as polícias e permissão para que policiais detenham, antes de protestos, 
aqueles que portem armas brancas, como paus e pedras.

Afoito, para não dizer oportunista, o senador 
Jorge Viana, do PT do Acre, propôs a aprovação 
urgente de um projeto de lei de 2011, que na 
prática enquadraria as manifestações mais 
tórridas, digamos assim, no crime de terrorismo. 
Sobre a questão, é esclarecedor ler o trecho 
a seguir, transcrito de artigo publicado pelo 
desembargador aposentado Wálter Fanganiello 
Maierovitch, fundador do Instituto Giovanni 
Falcone de Ciências Criminais, em sua coluna 
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Safatle: “Há um profundo descolamento entre a classe 
política e a população”.

Veja Online

Quebradeira pode servir como justificativa do governo 
para militarizar o entorno dos estádios durante a Copa.
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na revista Carta Capital: “Não são igualmente 
terroristas os chefões e os integrantes de 
organizações pré-mafiosas tipo PCC. A propósito, 
no caso do PCC e dos black blocs, cujos integrantes 
formam uma associação delinquencial específica, 
a resposta está tipificada no novo artigo 288-A do 
Código Penal e as sanções variam de quatro a oito 
anos de reclusão. Quanto ao terrorismo, ainda 
não temos na legislação um tipo penal. E são 
aterrorizantes os projetos legislativos em curso, pois 
englobam ilegitimamente movimentos sociais”. 

Parênteses - No mês de março, em meio a tantos pleitos sérios, necessários e urgentes a serem feitos 
aos nossos governantes, meia dúzia de saudosos da ditadura organizaram em algumas capitais do 
país uma reedição da Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade, que em 1964 deu uma espécie 
de carta branca civil ao golpe militar. O que eles queriam agora? A volta dos militares. O fiasco da 
marcha rediviva consagrou a democracia.

Despreparo fardado

Salvo uma ou duas autoridades da própria corporação – e o colunista/cineasta Arnaldo Jabor, que 
depois se retratou – ninguém profere palavras elogiosas à Polícia Militar por sua atuação durante as 
manifestações de rua iniciadas em junho de 2013.  Nem poderia ser diferente. Só entre os jornalistas 
vitimados pela PM paulista, pode-se citar Giuliana Vallone, da Folha de S. Paulo, atingida no olho 
por bala de borracha; Wagner Magalhães, do Portal Terra, que apanhou de cassetete; Sérgio Silva, 
da agência Futura Press, que perdeu um olho após um tiro de bala de borracha; e Adriano Lima, do 
Brazil Press, alvejado na testa por bala de borracha. No Rio de Janeiro, o fotógrafo Yasuyoshi Chiba, 
a Agência France Presse, foi espancado a cassetete, e o cinegrafista Paulo Roberto, da TV Record, 

foi agredido com spray de pimenta. No 
Distrito Federal, os fotógrafos Fábio 
Braga, da Folha de S. Paulo, e Ueslei 
Marcelino, da agência Reuters, foram 
atacados por cães da polícia. Todos 
estavam trabalhando.

“A polícia tem que acompanhar e 
proteger os manifestantes e coibir o 
vandalismo, e ela não tem conseguido 

CMI

Confronto anunciado: manifestantes pacíficos acabam 
encurralados.
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Mingardi: “A polícia não consegue indiciar os autores da violência”.
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a segunda parte, principalmente”, afirma o cientista político Guaracy Mingardi, da Fundação Getúlio 
Vargas, especialista em segurança pública e análise criminal. “Não basta deter o manifestante se a 
polícia não consegue indiciar os autores dos atos violentos nem coletar provas”, acrescenta. E vai 
além: “A polícia sabe como se comportar, mas isso não significa que o faça. Ela atua da mesma forma 
que atuava na época da ditadura, ou seja, de forma inadequada para mediar um conflito social”.

De outra parte, o especialista acredita que haja investigações em curso sobre os black blocs, cujos 
resultados virão à tona mais cedo ou mais tarde.

Mingardi, que foi subsecretário nacional de Segurança Pública no segundo Governo Lula, prevê 
que os protestos durante a Copa do Mundo não serão tão radicalizados quanto se cogita. “A coisa 
amainou”, nota, mas alerta: “Se a polícia exagerar, vai pegar fogo”.

A Revista da CAASP enviou uma série de perguntas ao secretário de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, Fernando Grella Vieira, a respeito das questões tratadas nesta reportagem, seguindo 
orientação da assessoria de imprensa da Pasta. Passados alguns dias, a assessoria informou que ele 
não poderia responder às indagações.

 

Depois da bem sucedida atuação nas 
manifestações de junho de 2013, que 
conseguiram provocar o congelamento da 
tarifa de ônibus em São Paulo, o Movimento 
Passe Livre mergulhou no que seus militantes 
chamam de trabalho subterrâneo, com 
reuniões em escolas, contatos com outros 
movimentos sociais e participação em eventos 
na periferia. O resultado desse trabalho pôde 
ser visto numa reunião a céu aberto com o 
secretário municipal dos Transportes de São Paulo, Jilmar Tatto, em que se discutiu a política do 
setor para a cidade. “Nenhum plano de transporte será bem sucedido se não for resultado de 
debate com a população que usa o ônibus”, diz Mayara Vivian, 24 anos, estudante de Geografia 
da USP, que integra o Movimento Passe Livre desde a sua fundação, em 2005.

“Faixa exclusiva não é política de transporte, é pintar o chão e dizer que por ali passa só 
ônibus. Continuamos em desvantagem: é uma faixa para o ônibus, duas ou três para os carros”, 
acrescenta. O MPL se define como movimento social, não político. 

// Tudo começou com eles
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Movimento Passe Livre abriu a temporada de protestos.
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Horizontalidade é palavra-chave para entender a estrutura do movimento. Não tem um chefe, 
um presidente, alguém que se defina como líder. As decisões são tomadas conjuntamente, em 
assembleias. Mas o número de participantes, o local e a frequência com que se reúnem só os 
participantes podem saber. “O raio X do movimento é um assunto interno, sobre isso nós não 
falamos”, afirma Mayara.

Os estudantes que participam do Passe Livre são críticos à atuação das entidades tradicionais 
do movimento estudantil. “Viraram empresas de carteirinha, vivem disso. Não falam em nome 
do povo, não têm vínculo com os estudantes. Há num evidente descolamento da base”, diz 
Mayara. Nessa avaliação, não escapa nenhuma entidade. “A UNE, a Ubes, a UEE, estão todas nas 
mãos de estruturas político-partidárias carcomidas”, avalia ela, evitando citar nomes. O PC do 
B, que integra as bases do Governo Federal e da administração Fernando Haddad na cidade de 
São Paulo, é o partido com maior penetração nessas entidades.

“Somos anticapitalistas”, define Mayara. A diferença entre eles e os militantes socialistas 
tradicionais é que o Movimento Passe Livre não acredita na eficácia do que no passado se 
chamava de “vanguarda revolucionária”, isto é, um grupo de pessoas que vai à frente das massas 
para conduzir o processo de transformação política. Com essa prática, algumas correntes 
políticas consideram existir o risco do movimento ser usado para propósitos tanto da esquerda 
quanto da direita.

“Não acredito nisso, a população pode sim ser orientada e decidir seus próprios caminhos, ser 
protagonista da sua história”, diz, citando um exemplo do que ela considera ignorância dos 
políticos tradicionais. “O governador Geraldo Alckmin, quando houve manifestação no metrô, 
disse que havia alguém por trás desse movimento. Isso é próprio de quem acha que a político 
tem alguns líderes e o resto é um bando de cordeirinhos. Não é assim”, afirma.

O Movimento Passe Livre também não poupa Dilma Rousseff, que recebeu seus representantes 
no Palácio do Planalto e teve que ouvir que seu governo não está preparado para dialogar com 
movimentos sociais.

O congelamento da tarifa de ônibus é uma conquista do MPL, eles admitem, mas o que 
querem é muito mais do que passagem gratuita ou barata. “Nós lutamos para que a pessoa 
possa viver integralmente a cidade. Nenhuma política pública funciona se o transporte não for 
considerado como direito essencial do cidadão. No papel é, mas, na prática, é tratado como 
um negócio, com um objetivo principal: gerar lucro. É uma lógica capitalista. O transporte é 
fundamental para a educação: como chegar à universidade, se é muito caro? É fundamental 
para a saúde: como chegar ao hospital se não há dinheiro para o ônibus? É fundamental para o 
lazer e a cultura: como chegar ao Ibirapuera se a passagem de ônibus da família somada custa 
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mais que uma feira? Você pode ter peças de teatro ou concertos gratuitos à vontade, mas se o 
cidadão da periferia não puder chegar lá, do que adianta? A exclusão permanece.”

Mayara vai de bicicleta para a universidade e trabalha como garçonete em um restaurante na 
Vila Madalena. Ela não recebe nada do movimento, que se financia com venda de camisetas, que 
custam entre R$ 20,00 e R$ 25,00, além de arrecadação com eventos e contribuições voluntárias. 
Ela diz que o Movimento Passe Livre não aceita doação de partidos nem de políticos. “Quem 
paga a banda escolhe a música. Queremos permanecer independentes”, explica.

Foi com essas contribuições que, no dia 23 de março, o MPL ajudou a organizar um festival no 
Jardim Capela, no final da avenida M’Boi Mirim, periferia de São Paulo, oportunidade em que se 
tentou unir diversão e conscientização. Foram alugados brinquedos para crianças e músicos se 
ofereceram para tocar. “Esse é o nosso movimento que a imprensa não vê, e só cobre quando 
nós interditamos a rua. Tudo começa bem antes”, conta.

Festivais como o de M’Boi Mirim são semente de manifestações que estão sendo planejadas 
para a época da Copa do Mundo. “Nós somos do movimento ‘Não Vai Ter Copa’. A Copa é 
a materialização dessa lógica capitalista de uso da cidade. É para poucos. Vamos protestar 
porque se gastou muito dinheiro, quando falta em outros setores, como saúde, educação e 
transporte”, afirma.

O MPL não se julga inovador, mas acredita que a tal horizontalidade poderá levar a mudanças 
mais radicais do que em outros períodos. Cuidadosos ao falar, seus membros evitam críticas 
à tática black bloc, para eles um fetiche da imprensa. “Não houve nenhuma conquista social 
sem que antes alguém protestasse de maneira enfática e enérgica, sem que alguém colocasse 
fogo em alguma coisa”, diz ela, aparentemente endossando o vandalismo, para em seguida 
ressalvar: “Mas somos absolutamente contra a violência gratuita”.
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Manifestações de indignação contra serviços públicos de péssima qualidade: democracia e legitimidade.
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São Paulo é uma cidade em que, quando ao 
cair da tarde chove um pouco além da média, 
boa parte dos trabalhadores não consegue 
voltar para casa. Ônibus, metrô e trens 
superlotados e excesso de veículos particulares 
nas ruas constituem a rotina. O caos urbano e 
a revolta com o transporte público paulistano 
compuseram o estopim das manifestações 
populares em junho de 2013, Movimento Passe 
Livre à frente, que depois se alargaram ao ponto 
de perderem o foco. Mas, afinal, existem medidas 
viáveis para esta metrópole em termos de mobilidade? Jaime Lerner diz que sim.

“Vivemos um falso debate, em que se coloca a simples expansão metrô como solução para o 
transporte público em São Paulo. Construir uma rede completa de metrô é impossível, demoraria 
muito”, afirma o arquiteto e urbanista criador do BRT (Bus Rapid Transit), sistema que tornou o 
transporte público de Curitiba modelo para várias cidades do mundo, entre as quais Los Angeles, 
Seul, Cidade do México e Bogotá. 

Três vezes prefeito de Curitiba e duas vezes governador do Paraná, Lerner levou sua proposta ao 
prefeito Fernando Haddad, no fim de 2013. “Ele gostou”, é tudo que o arquiteto tem a dizer do 
encontro por enquanto. “Também apresentamos o projeto para as empresas de transporte, mas 
a negociação política para implantação não nos pertence”, frisa.

 “Fizemos um projeto dando aos ônibus uma performance de metrô. O futuro está na superfície, 
mas não bastam faixas pintadas: é preciso mostrar que o automóvel não é a solução”, explica. 
Segundo Lerner, o BRT paulistano seria composto de pistas exclusivas, fisicamente bem separadas 
e dotadas de um mecanismo de embarque rápido – em menos de um minuto. “O custo de uma 
linha de BRT, por quilômetro, é 50 vezes menor que o de uma linha de metrô, mas é preciso 
coragem para implantar. A mentalidade é que pista exclusiva exige ampliação da faixa destinada 
ao automóvel – as coisas não são assim. As pessoas têm que preferir o transporte público, e isso 
só vai acontecer quando lhes for dada uma opção melhor”, discorre.

Na avaliação de Jaime Lerner, ao demarcar os corredores de ônibus como fez, o prefeito Fernando 
Haddad demonstrou reconhecer o transporte público como prioridade, “mas se ficar nisso, nada 
vai se resolver”. “O sistema público de transporte tem de ser pensado como um todo. É fundamental 
uma rede completa, combinada”, assinala. “Eu defendo para São Paulo a implantação rápida de 
um a três eixos de BRT, para que a população confira a qualidade”.

Lerner: “ A negociação política não nos pertence”.

WEB
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Há anos a explicação mais aceita para a causa da depressão é a de que no cérebro dos deprimidos 

ocorreria diminuição da produção de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, 

responsável por regular o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, 

a sensibilidade à dor, os movimentos e as funções intelectuais. Os medicamentos utilizados no 

tratamento da depressão têm a função de aumentar as concentrações cerebrais de serotonina. Além 

da predisposição genética, um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da 

depressão são os episódios traumatizantes, conforme explica o psiquiatra João Baptista Breda, que 

há anos atende advogados na sede da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo).

“Na maioria dos casos, são os traumas familiares, de perda, os responsáveis por desencadear a 

depressão. Mas, um dos fatores da atualidade que deve ser considerado é o estresse em relação ao 

trabalho”, salienta Breda.

Todos estamos sujeitos a ficar tristes. A tristeza é um fenômeno psicológico natural do ser humano. Já 

a depressão é um estado patológico. As diferenças entre uma e outra são bem demarcadas, segundo 

Breda. “A tristeza tem duração limitada, tem a fonte detectada com mais facilidade pelo paciente 

e seus familiares, e não nos impede de reagir com alegria se algum estímulo agradável surgir. A 

depressão costuma afetar a pessoa por dias, meses, e vem acompanhada da falta de interesse 

por qualquer atividade, de modo a prejudicar a rotina social do paciente”, explica o psiquiatra.  A 

depressão pode ser leve, moderada ou grave. 

Uma doença maior 
que a tristeza

Reportagem de Karol Pinheiro

Em 2013, a Organização Mundial da Saúde (OMS) produziu um vídeo 
para ajudar pessoas que sofrem ou conhecem alguém que sofra do “mal 

do século”. No vídeo, de quatro minutos, um homem conta sua história 
de convivência com o cachorro que interfere em sua vida ao ponto de 

anulá-lo completamente. Pensamentos ruins não lhe saem da cabeça. A 
figura de um cachorro negro foi a metáfora que a OMS encontrou para 

descrever os sintomas e males causados pela depressão e a importância 
de se buscar ajuda. O filme surgiu paralelamente ao Plano de Ação 

para a Saúde Mental 2013-2020, que traz dados alarmantes. Até 2020, 
a depressão deverá se tornar um dos três principais gatilhos para a 
morte ou a incapacitação, ao lado do infarto e do acidente vascular 

cerebral (AVC). Hoje, 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com 
esse transtorno emocional e pelo menos um terço delas não tem 

acompanhamento médico.
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Homens e mulheres de qualquer 
faixa etária podem ser atingidos 
pela depressão. Porém, as mulheres 
parecem ser as vítimas favoritas 
da doença. O sexo feminino passa 
por vários processos hormonais 
durante a vida: o início dos ciclos 
menstruais, a gravidez, o parto e, 
por último, a menopausa. Tudo isso 
implica alterações na produção 
dos hormônios femininos e torna 
a mulher mais vulnerável. Breda 
acredita, contudo, que o preconceito 
tenha papel determinante na 
questão: “É possível que a incidência de mulheres depressivas 
pareça maior que a de homens por elas terem menos resistência 
a procurar tratamento”. Para o especialista, ser acometido por 
uma doença emocional ainda é visto como sinal de fraqueza.

Por não se reconhecer nessa condição, a maioria das pessoas 
deprimidas demora a procurar ajuda. É comum atribuir a 
depressão a um mau momento da vida, ignorando tratar-se 
de uma doença que exige tratamento.  Cabe à família ajudar 
na identificação dos sintomas. O individuo deprimido deixa 
de ser o que era, vive desanimado e indisposto, não sente 
prazer em atividades das quais sempre gostou, tem sono e 
apetite alterados, pensa sempre negativamente, torna-se 
desmazelado com a higiene.

A melhor forma de se diagnosticar a depressão é com uma 
minuciosa anamnese. Exames laboratoriais são requisitados 
apenas para verificar as doses de medicamentos necessárias 
para o tratamento de cada caso. O diagnóstico precoce, que 
nem sempre é possível, ajuda a preservar a qualidade de vida 
do paciente. 

Na fase de tratamento, mais uma vez o apoio da família 
é primordial. “Os familiares devem compreender que a 

O filme “I had a black dog” (Eu tive um 
cachorro negro, em tradução livre) pode 
ser assistido em http://migre.me/iuJuI .
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Breda: “Traumas familiares 
podem desencadear a depressão”.
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incapacidade de reagir do paciente é uma das características da doença. Portanto, não devem deixar 
aflorar um sentimento de frustração pelo paciente não conseguir reagir de imediato”, orienta João 
Baptista Breda. O tratamento da depressão muda conforme o estágio da doença. Além de seções 
com psiquiatra, medicamentos são incorporados para regular a disfunção bioquímica provocada 
pelo estado depressivo. Esses como outros medicamentos provocam efeitos colaterais, mas um bom 
especialista consegue calibrar os efeitos de maneira a promover a melhora significativa do paciente. 
A depressão é uma doença crônica. Portanto, alguns pacientes precisam tomar remédios durante 
anos; outros, pela vida toda, para que não sofram recaídas.

Infelizmente, não há fórmula para prevenir a depressão. Como medida de bom senso, vale adotar 
hábitos de vida saudáveis e aprender a lidar com os problemas, dificuldades e conflitos de maneira a 
não permitir que estes nos abalem demasiadamente.

Novas descobertas 

Quatro pesquisas – três em São Paulo e uma Tel Aviv, Israel – prometem revolucionar o tratamento 
da depressão. Em São Paulo, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital do Coração e o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP estão testando o uso de estimuladores elétricos contra a 
depressão, a fibromialgia e a dependência de crack. 

O procedimento em teste é indolor e invasivo. Dois eletrodos são conectados a um marcapasso 
colocado na testa do paciente, região do nervo trigêmeo, que passa pela mandíbula, maxilar 
e próximo aos olhos. Os eletrodos são responsáveis por enviar ondas elétricas até áreas do 
sistema nervoso que regulam o comportamento. A principal vantagem da técnica, segundo seus 
pesquisadores, é apresentar menos efeitos colaterais que os medicamentos. Catorze pacientes com 
depressão moderada recebem esse procedimento de modo experimental. Nos próximos meses, 
mais 70 pessoas serão recrutadas.  

Os primeiros resultados do estudo sugerem que a depressão poderia estar ligada a um problema 
nas sinapses, estruturas que permitem que uma célula nervosa transmita impulsos elétricos ou 
químicos a outra célula nervosa ou não, em vez de 
ser causada — como se acredita até o momento — 
pela falta de serotonina. O gene denominado CHL1, 
é o “responsável” pela criação de sinapses cerebrais. 
Segundo os especialistas, cada pessoa tem diferentes 
níveis de expressão do CHL1. Quando seu nível é baixo, 
a criação de sinapses se reduz e maior é a chance de o 
paciente desenvolver um quadro depressivo. 
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Segundo Noam Shonrom, diretor do Laboratório de Sequenciamento do Genoma da Universidade 

de Tel Aviv, a descoberta pode significar uma “revolução” no tratamento da depressão, já que a 

adaptação da medicação ao paciente é um processo lento, baseado em tentativa e erro. Em entrevista 

à BBC, Shonrom disse acreditar que dentro de alguns anos “os medicamentos poderão ser feitos sob 

medida para cada paciente com base em um simples exame de sangue”, o que aumentaria a eficácia 

do tratamento. 

 

No ambiente de trabalho, a pessoa com depressão pode 
se atrasar ou faltar com frequência, não consegue produzir 
como antes e não se sente competente para realizar 
determinadas atividades. Em alguns casos, o trabalhador, 
a empresa e o médico chegam à conclusão de que o 
melhor é afastar o profissional. Para não ficar desamparado 
financeiramente, ele deve requisitar auxílio-doença à 
Previdência Social. A advogada trabalhista Leopoldina de 
Lurdes Xavier esclarece dúvidas sobre o assunto. 

Revista da CAASP – Qual o procedimento para requerer 
ao auxílio-doença?

Leopoldina – O requerimento do auxílio-doença 
e o agendamento da perícia médica podem ser feitos pelo telefone 135 ou pelo  site da 
Previdência Social (http://www.previdencia.gov.br/). Para que seja beneficiado, o trabalhador 
deve ser avaliado por um perito médico da Previdência Social, que atesta a necessidade de 
afastamento, bem como determina o tempo em que o trabalhador ficará afastado recebendo 
o benefício. Enquanto isso, o segurado tem garantida a sua estabilidade no emprego até 12 meses 
depois de receber alta.

Qual o prazo de validade do auxílio? 

O auxílio-doença previdenciário só deixa de ser pago quando o segurado recupera a capacidade 
e retorna ao trabalho ou quando se transforma em aposentadoria por invalidez.  Mas a 
Previdência realiza avaliações periódicas com o trabalhador afastado.

Para receber o auxílio-doença é preciso ter contribuído com a Previdência Social?
 
Sim. Para ter direito ao benefício, é preciso ter contribuído com a Previdência Social por, no 
mínimo, 12 meses. 

// Depressão e trabalho
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Como funciona o processo de afastamento?

No caso dos trabalhadores com Carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo 
empregador. A Previdência Social se responsabiliza a partir do 16º dia de afastamento do 
trabalho. O auxílio-doença consiste numa renda mensal de 91% do salário de beneficiado na 
empresa.

E no caso do profissional liberal, o que fazer?

Para os demais segurados, inclusive o doméstico, a Previdência paga o auxílio desde o início 
da incapacidade e enquanto a mesma perdurar. Já o contribuinte individual (entre eles, o 
empresário, o profissional liberal, os que trabalham por conta própria), entre outros (facultativo, 
especial, individual e avulsos), recebem da Previdência o período integral do afastamento, a 
partir da data do requerimento. 

A depressão pode ser configurada como doença ocupacional adquirida? 

Sim. Se os laudos médicos comprovarem que a doença foi adquirida em função de uma atividade 
do trabalho ou de um trauma dentro desse ambiente, é considerada uma doença ocupacional, 
passível de indenização por parte do empregador ao empregado.

É possível pedir afastamento por doença dentro do contrato de experiência?

Contrato de experiência não perde sua natureza jurídica de contrato por prazo determinado, 
cuja principal particularidade é a preservação incondicional de seu término, prefixado pelas 
partes contratantes.

No caso de uma pessoa com depressão entrar no INSS para pedir auxílio-doença e não 
conseguir o benefício, o que ela deve fazer?

A INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é bastante relutante a dar o auxílio-doença ao 
trabalhador que sofre de doenças emocionais. Isso ocorre porque, apesar de existir um decreto 
que configura os quadros de saúde que requerem o afastamento - e a depressão é uma delas 
- os peritos ainda negligenciam as doenças emocionais como incapacitantes. Por outro lado, 
temos o fator econômico, que limita bastante a Previdência. Mas, caso o trabalhador tenha seu 
pedido negado e sinta-se injustiçado, deve procurar o Judiciário e levar em mãos o laudo de um 
médico particular descrevendo que está incapacitado para o trabalho e comprovar o seu tempo de 
contribuição.
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Oferta especial
para Advogados

Preço especial

R$ 599,00

Adaptador Wi-Fi incluso
Imagem: resolução XGA

Ideal para: apresentações com 
imagens, gráficos e tabelas

Impressão, Digitalização, Cópia
Velocidade: até 35 ppm

Conexão: Wi-Fi
Secagem instantânea

Velocidade: 20 ppm (P&B) 
e 12 ppm (Colorido)

Tipo: Cama Plana - Simplex
Tecnologia: Read Scan LED

Resolução máxima: 4800 dpi

Scanner GT 1500 Multifuncional Monocromática 
Tanque de Tinta M205

Projetor PowerLite X24+

02 cartuchos Pretos (T140120-BR)
01 cartucho Cyan (T140220-AL)

01 cartucho Magenta (T140320-AL) 
01 cartucho Amarelo (T140420-AL)

Multifuncional TX 620 FWD
Impressão, Digitalização, Cópia, Fax

Impressão Duplex para maior mobilidade
ADS - Alimentador de Folhas Soltas

+
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As luzes se apagam, e uma voz se ouve do alto falante: “Agrademos por escolherem o teatro 

como lazer e cultura. Desejamos a todos um bom espetáculo”. O burburinho cessa, abrem-

se as cortinas do Teatro Augusta, e o cenário aparece diante dos olhos pequenos de uma 

plateia formada na maioria por crianças. Do teto caem bolas de sabão. No centro do palco, dois 

peixes de cor laranja com listas brancas conversam sobre o primeiro dia de aula. O espetáculo, Nemo, 

é uma adaptação de um famoso filme da Disney.

No mesmo horário de um domingo de chuva em São Paulo, outros 120 teatros da cidade estão com 

suas poltronas quase todas ocupadas, com espetáculos para todos os públicos, do infantil Nemo à 

comédia adulta O Amante do Meu Marido. 

“São Paulo é a capital cultural do País”, diz Tiago Pessoa, diretor de Nemo. “Dizer que falta público para 

o teatro em São Paulo é reclamar de barriga cheia”, acrescenta.

Reportagem de Joaquim de Carvalho

São Paulo, terra de artes 
e espetáculos
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Tiago nasceu em Salvador, onde fez faculdade de 

artes cênicas. Há 11 anos, então no Rio de Janeiro, foi 

aluno em dois renomados cursos de teatro -Tablado 

e Cal - e participou do do sitcom A Diarista e da novela 

Cobras e Lagartos, ambas produções da Rede Globo. 

Tiago também foi produtor teatral no Rio de Janeiro, 

cidade que ainda é considerada referência cultural 

do Brasil. Mas ele diz que, em termos de público para 

os espetáculos, o Rio de Janeiro perde de longe para 

São Paulo. 

“Nem se compara”, garante. “A diversão no Rio é praia 

e, por isso, nós ficávamos rezando para que chovesse. 

Só assim é que conseguíamos lotar os teatros”, conta.

Há quatro anos, Tiago trocou de cidade e descobriu que em São Paulo é possível ganhar algum 

dinheiro com artes cênicas. Na montagem de Nemo, a Pessoa Produções, que Tiago fundou com 

a mãe, Isabel, investiu R$ 60 mil, sem ter recorrido a incentivos fiscais, como a Lei Rouanet. A peça 

estreou em agosto de 2013, e até dezembro todas as apresentações tiveram casa lotada. “Infelizmente, 

tinha gente que ia embora sem conseguir ingresso”, diz. O Teatro Augusta tem capacidade para 300 

pessoas. A peça já se pagou, e os produtores já contabilizam algum lucro, que será usado em outras 

produções. 

Além de comprar os direitos da Disney e remunerar os responsáveis pelo cenário, figurino, música, 

iluminação e divulgação, que inclui assessoria de imprensa, a Pessoa Produções remunera seis atores, 

entre eles Delídia Duarte, que “rouba” algumas cenas no papel de Dory, o divertido peixe que ajuda 

o mal humorado Marley a procurar seu único filho, Nemo.

Peixinho havia sido capturado por um mergulhador e levado para uma loja, que o revendeu para 

uma menina estranha, que não sabe brincar e quase mata o indefeso Nemo, muito bem interpretado 

por uma menina de 12 anos, Larissa Lessa, que faz parte do elenco do SBT. 

“Em São Paulo, é possível viver do teatro”, conta Delídia, atualmente em cartaz com duas peças e 

participando de grupos que fazem pequenas montagens em festas infantis. Nascida no Paraná, Delídia 

Tiago Pessoa: “ São Paulo é a capital cultural do país”.
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viveu no interior paulista antes de se mudar para São Paulo e se formar no Teatro Escola Macunaíma. “Não 
me arrependo da carreira que escolhi”, conta ela, depois de tirar fotos e dar autógrafos para dezenas de 
crianças, na saída da peça.

Essa interação entre público e atores é uma marca de algumas 
companhias de teatro, que procuram tornar o espetáculo um 
evento agradável antes e depois da apresentação. No teatro 
infantil, essa interação é mais forte. “Estamos investindo no 
futuro e preparando o público de amanhã”, explica Tiago. Mas, 
para lotar uma casa de espetáculos, o ambiente amigável não 
basta. “É preciso ter qualidade. Uma peça com atores ruins, 
cenários desleixados e mal dirigida prejudica todo o segmento”, 
afirma.
 
Sem citar nomes, ele conta que recentemente se apresentou 
com A Era do Gelo, outra peça da companhia em cartaz, num 
teatro em São Caetano do Sul. A casa tem capacidade para 1.200 
lugares, mas o público da peça não passou de 400 pessoas. 
Quando procurou saber por que havia tantos lugares vazios na plateia, soube que, algumas semanas 
antes, outra companhia tinha se apresentado lá. A casa lotou, mas espetáculo infantil, considerado 
ruim, decepcionou o público. Na vez de A Era do Gelo, muitos não quiseram ir, com medo uma nova 
frustração.

Separar o joio do trigo na produção teatral é um trabalho que, em cidades como Nova York, cabe 
à crítica teatral. Mas, no Brasil, são poucos os que buscam na crítica uma referência para a compra 
de ingressos. Mas, ainda que houvesse esse hábito, os críticos não são considerados pelos artistas 
suficientemente preparados para avaliar as produções. Por essa razão, as peças de maior público são 
sempre aquelas que contam com um ator famoso no elenco. E fama, no Brasil, significa fazer parte 
do elenco televisivo da Rede Globo.

Por essa razão, as companhias procuram sempre escalar alguém famoso no elenco, ainda que ele 
não tenha o mesmo talento de um artista dedicado exclusivamente ao teatro. “Se não tiver um ator 
de mídia no elenco, é impossível obter patrocínio das empresas, mesmo com Lei Rouanet”, salienta 
Tiago.

Muitas salas, muitas peças

Com ou sem patrocínio, as produções teatrais aumentaram nos últimos anos em São Paulo, e a 
realidade é que existe fila de espera nos teatros da capital. Não apenas de público, mas de peças 
prontas para entrar em cartaz.
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São Paulo tem, atualmente, mais de 120 teatros, sem 

contar os espaços de qualidade abertos nas escolas 

municipais conhecidas pela sigla CEU, onde todos 

os fins de semana há pelo menos uma apresentação 

patrocinada pela Prefeitura. Famosos como Fernanda 

Montenegro e Marisa Orth já se apresentaram, por 

exemplo, na favela de Paraisópolis.

Há trinta anos, a cidade tinha 50 teatros. Na década 

de 90, o número de salas saltou para 80. Na virada do 

século, passou de 100 e, em 2010, chegou a 120. O 

número de peças em cartaz é de duas por endereço. 

Há, portanto, 240 peças de teatro e musicais em cartaz 

atualmente na capital.

Para as companhias de teatro, o público poderia ser 

bem maior se o paulistano tivesse para o cenário 

cultural da cidade o mesmo olhar que os turistas. 

“Quem mora em São Paulo se acostumou a olhar para o lado negativo da cidade, como transporte 

ruim e falta de segurança. Já quem vem de fora tem o olhar diferente. Vê o que é bom”, diz a contadora 

Roseane Alves Ferreira, nascida em São Paulo.

No dia 30 de março, ela estava na plateia de Nemo, no encerramento de um fim de semana dedicado 

ao teatro. No sábado à tarde, ela assistiu à peça A Era do Gelo, também no teatro Augusta, e, à noite, 

foi ao Ruth Escobar, onde riu bastante com a comédia O Amante do Meu Marido.

A iniciativa do fim de semana teatral foi da colega de trabalho e amiga Samara de Mendonça, 

contadora e estudante de Direito. Samara veio de Belém, no Pará, há mais de dez anos e aqui aderiu 

ao roteiro cultural. “Não troco esta cidade por nada”, declara. “A maioria dos paulistanos não sabe o 

que está perdendo. Tem peça para todos os gostos, musical também.”

Depois de descobrir a São Paulo cultural, Samara faz questão de convidar as amigas, a maioria de 

São Paulo. Roseane aceitou o convite e diz que suas opções de lazer mudarão daqui para frente. 

“Sentada no teatro, descobri que sou uma privilegiada. É muito melhor do que ficar em casa vendo 

TV ou na internet. Ou mesmo ir à balada”, diz. Por esse “privilégio”, pode se pagar pouco ou muito, 
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Fernanda e Marisa: exibições em Paraisópolis.
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\\PARCERIA

dependendo de como se pretende adquirir o ingresso. Na bilheteria, paga-se até R$ 150 pela entrada 

num teatro de alto padrão. Na internet, aliada hoje do teatro, existem promoções em sites de compra 

coletiva, como o Groupon, onde os ingressos podem custar bem menos. 

Na peça Nemo, por exemplo, o ingresso na bilheteria sai por R$ 50,00. Nas promoções pela internet, 

o ingresso custa R$ 15,90. Recentemente, numa de suas peças, a Pessoa Produções vendeu 1.800 

entradas em apenas dois dias. “Isso ajuda a alavancar o teatro e damos a oportunidade para um 

público que não costuma assistir às peças”, diz Isabel, mãe e sócia de Tiago. A venda antecipada gera 

outra vantagem às companhias: dinheiro antecipado, ainda que o ingresso custe bem menos que na 

bilheteria, é mais barato do que os juros dos empréstimos bancários.

Advogados têm vantagens – Para os advogados, a CAASP oferece Talão Cheque-Teatro, cuja 

aquisição garante 12 ingressos de teatro gratuitos ao advogado, desde que leve um acompanhante, 

o qual ganhará 50% de desconto no preço da entrada. “Para nós, é interessante ter na plateia 

profissionais como os advogados. Eles são formadores de opinião, e se ficarem satisfeitos farão 

propaganda espontânea da peça, e outras pessoas acabarão vindo ao teatro”, diz Tiago.

Outra parceria da CAASP na área de espetáculos teatrais e congênenres, no âmbito do Clube de 

Serviços, é com a Bilheteria.com. Por meio de um hotsite personalizado, a empresa disponibiliza 

informações detalhadas sobre peças teatrais, parques temáticos, passeios e eventos com descontos 

que podem chegar a 60%.  Todas as parcerias da CAASP nesse campo estão listadas e descritas em 

www.caasp.org.br.

Na antiga Grécia, onde o teatro nasceu, os artistas se apresentavam ao ar livre e um homem rico 

patrocinava as produções. Mais tarde, o teatro foi para as escadarias da igreja e o mecenas continuou 

bancando as peças. Na era da informação, ainda sobrevive a modalidade de patrocínio cultural, mas 

cada vez mais o teatro busca no público a sua principal fonte de financiamento. No Século XXI, o 

mecenas é você.

 O cinema também está presente no Clube de Serviços da CAASP. Na sede e nas Regionais da 

entidade, os advogados podem comprar ingressos para a rede Cinemark por apenas R$ 13,00, 

no caso dos filmes em exibição nas salas convencionais; ou R$ 18,00, para as exibições em 3D.
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Linha Facial Firmadora de Romã

A verdadeira beleza é percebida por meio de um 
olhar, um sorriso, uma atitude. 

Também é expressa pelo estado da pele. 

A Linha Facial Firmadora de Romã atenua os 
sinais da idade, deixando a pele firme e radiante.

*Resultados obtidos após 28 dias de uso regular. Ingredientes naturais 
de cultivo ecológico com eficácia comprovada dermatologicamente.

Serum Firmador de Romã

Eficácia comprovada em testes dermatológicos
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Regeneração ativa para uma pele naturalmente duradoura

Redução das rugas 29%*
Renovação celular 23%*
Aumento da hidratação 39%*

Em harmonia com o ser humano e a natureza

Primeira marca do Brasil a receber o Natrue: selo 
internacional que valida os produtos genuinamente naturais.

Sem parabenos. Sem aditivos sintéticos. Sem óleo mineral ou 
silicone. Não testamos em animais.

Cosméticos disponíveis na farmácia da CAASP
Local: CAASP sede, Rua Benjamin Constant, 55 – Centro

Serum Firmador de Romã
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Advogada, atriz 
e poetisa

\\PERFIL

“É que quando eu cheguei por aqui, eu nada 
entendi”. A elocução de “Sampa”, consagrada 
canção de Caetano Veloso, esboça muito 

bem o que a advogada Enedina do Amparo Alves 
sentiu ao desembarcar, sozinha, na maior cidade do 
país, em 2012, aos 37 anos. “Sem dúvida São Paulo é 

a cidade das oportunidades, mas também é a cidade que, se você não tomar cuidado, te engole e te 
vomita”, descreve. Desde que chegou a São Paulo, ela sofre de Síndrome do Pânico.

Enedina nasceu em Ipiaú, no interior da Bahia. Sua primeira vinda a São Paulo foi em 1990, aos 15 anos, 
quando trabalhou por três anos como babá. “Foi um período que eu prefiro fingir que não vivi. Vim para 
cá com a promessa de voltar a minha cidade com dinheiro e, no fim, voltei sem dinheiro e estava havia 
três anos sem estudar”, resume. 

Em 1994, aos 19 anos, Enedina deixou novamente a Bahia, então com destino  ao Guarujá, no litoral paulista, 
onde trabalhou como zeladora. Aos 21 anos, casou-se. Dois anos depois, divorciou-se. Completou o ensino 
médio. Deixou o trabalho de zeladora e tornou-se atendente em uma grande rede de supermercados, na 
qual ficou por pouco tempo. “Eu vivia a reclamar com os superiores das injustiças e da discriminação que 
via acontecer ali. Durante um período precisei me afastar do trabalho por causa de uma LER (lesão por 
esforço repetitivo) e, quando voltei,  me demitiram”, recorda. Foi durante esse período de afastamento que 
o Direito entrou na vida de Enedina.

“Optei pelo Direito por conta do teatro”, confessa Enedina.  A formação técnica como atriz viria só em 
2010, pelo curso de Artes Cênicas do Senac  de Santos, mas desde os nove anos ela já se dedicava às artes 
dramáticas. “Foi o senso crítico desenvolvido graças ao teatro que me inspirou a buscar justiça, os direitos 
humanos, o Direito”, salienta. 

Em 2005, aprovada no vestibular, Enedina conquistou bolsa integral no curso de Direito da Universidade 
Ribeirão Preto, campus Guarujá. Os anos de faculdade foram difíceis. Desempregada, ela ia à faculdade 
de bicicleta. Formou-se em 2009. Depois de aprovada no Exame de Ordem, inscreveu-se na Assistência 
Judiciária e começou a advogar.

Em 2011, com o intuito de adquirir experiência na profissão, conseguiu emprego em um escritório 
especializado em Direito Trabalhista, em Santos. “Mesmo formada, trabalhei recebendo salário de 

Cristovão Bernardo

Enedina do Amparo Alves, assistida pela CAASP
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estagiária. Eu estava necessitada na época, não tinha experiência. Por outro lado, eu tinha a vontade 
e a desenvoltura para lidar com o trabalhador”, lembra. No escritório, a demanda de trabalho era 
enorme, e Enedina acabou tendo de abdicar da Assistência Judiciária, que lhe complementava a 
renda. No fim de 2012, deixou o escritório e partiu de novo para São Paulo. “Enquanto estive no litoral, 
sofri o estigma de ser nordestina, mão de obra barata. Na faculdade, a negra bolsista”, desabafa. 

Na capital, morando no apartamento do irmão, Jayme, Enedina começou a apresentar os sintomas 
da Síndrome do Pânico. “Eu colocava esparadrapo no olho mágico da porta, porque imaginava que 
havia alguém me olhando, tinha pesadelos com a minha morte, chorava muito”, conta. 

Foi nessa época conturbada que a CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), que ela 
já conhecia, passou a ter papel fundamental na vida de Enedina. Recebida pelo setor de Benefícios 
da entidade, ela teve suas solicitações de auxílio mensal e odontológico atendidas, depois da análise 
do seu caso pelas assistentes sociais da entidade. Há um ano ela recebe auxílio mensal em dinheiro, 
odontológico e cartão-alimentação. “Essa atenção que a Caixa dá ao advogado é importante. Foi 
graças a ela que hoje tive minha autoestima elevada e pude permanecer em São Paulo”, registra. 

Enedina segue com o tratamento da Síndrome do Pânico com João Baptista Breda, médico psiquiatra 
que atende há anos no consultório da sede da CAASP. “Há algumas semanas, fui a mais uma consulta 
e fiz um balanço do meu quadro. No começo eu chegava ao consultório chorando, hoje é bem mais 
tranquilo. O tratamento me ajudou a me encontrar nesta cidade”, diz.

Com o tratamento dando resultados, Enedina tenta voltar ao mercado de trabalho. Para isso, fez 
cartões de visitas, que distribui em quase todos os lugares aonde vai. O trabalho de “formiguinha” já 
dá resultado: “Comecei a distribuição dos meus cartões em setembro do ano passado, e já obtive o 

retorno de três clientes”, comemora. “Espero que em breve eu 
possa deixar de ser assistida da CAASP, para que a entidade 
possa atender outros colegas e quem sabe, ajudá-los a se 
reerguer como está me ajudando”, anseia. 

Até sua paixão pelo teatro renasceu. Em 2013, a atriz Dina 
Alves, nome artístico da advogada Enedina Alves, participou 
da Virada Cultural em São Paulo como estátua viva da rainha 
egípcia Nefertiti. Recebeu menção honrosa da OAB pela 
poesia ”Jogo da batata quente para empresário ler em horas 
livres”, que fala sobre trabalhadores acidentados no trabalho. 
Em 2014, os trabalhos artísticos continuam, ela se prepara 
para viver a cangaceira Maria Bonita na próxima Virada 
Cultural 2014. 
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Dina Alves em cena.
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Monteiro Lobato 
e a saga do 
Jeca Tatu

Por Luiz Barros*

Com dois lançamentos neste mês, um para a leitura 
adulta – Contos Completos –, outro de sua insuperável 
coleção infantil – Reinações de Narizinho –, a obra de 

Monteiro Lobato segue viva e atual, desafiando o tempo. Mas é 
a edição eletrônica de seus livros, iniciada em 2012 com Urupês 
no formato e-book, que melhor sintoniza o autor com o Século 
XXI. Afinal, a permanente atualidade de Lobato, pode-se dizer, 
vem do fato de ele ter sido, em sua complexidade, como homem e como autor, um conservador que 
nutria ideias e atitudes de vanguarda, a par de autêntica paixão pela inovação.

Polêmico, e incomparável polemista ele mesmo, Monteiro Lobato se indispôs com o Movimento 
Modernista de 1922 antes mesmo que este se configurasse, pela crítica impiedosa que fez em 1917 
a Anita Malfatti. O artigo “Paranóia ou mistificação”, publicado por Lobato no jornal O Estado de São 
Paulo, repudiando a exposição da pintora que voltara de anos de estudos no exterior foi, de certa 
forma, o estopim da Semana de Arte Moderna de 1922, pois em torno da figura de Malfatti, em 
apoio e desagravo, reuniram-se os artistas que vieram a consagrar a Semana de 22 como um marco 
revolucionário nas artes brasileiras.

Porém essa revolução já começara antes, dela fazendo parte e sendo um dos pioneiros o próprio 
Monteiro Lobato, por vezes considerado “pré-modernista”. Em geral, porém, ele não é classificado 
em escolas literárias específicas nos manuais de história da literatura brasileira e, por vezes, sequer 
é mencionado a despeito de sua inegável importância como contista de primeiro time, inovador 
na linguagem e temática; um regionalista singular, que rompe com o romantismo para enxergar de 
forma realista e crítica o país e a gente brasileira.

No que se refere às interligações entre Monteiro Lobato e o modernismo, fato indubitável é que o 

Jeca Tatu de Lobato, personagem de Urupês, primeiramente publicado em jornal em 1914, precede 

Macunaíma de Mario de Andrade em quase 15 anos, eis que o romance-símbolo do modernismo é 

de 1928.

Se o refrão do Macunaíma de Mário diante da vida é “Ai que preguiça!”, a resposta do Jeca Tatu 
de Lobato para qualquer sugestão que se lhe faça de melhoria de vida é “Não paga a pena”. Essa 

O escritor, polêmico por natureza.
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analogia de traços psicológicos do herói sem nenhum caráter 
da raça com o caboclo do Vale do Paraíba decadente do ciclo do 
açúcar e do café é parte apenas da similaridade das obras que deve 
ser apontada, não obstante as marcantes diferenças entre elas.

Uma das diferenças é que o retrato da nacionalidade pintado 
por Mário de Andrade é ficcional, satírico e simbólico, enquanto 
Monteiro Lobato, afinal, busca ser realista – embora use de humor 
e de recursos expressionistas, exagerando as figuras da realidade 
para melhor evidenciar suas características.

Na visão lobatiana do homem como produto do meio, a indolência do Jeca é fruto da mandioca, 
principalmente, “por ser um pão já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas 
brasas. Não impõe colheita nem exige celeiro. O plantio se faz com um palmo de rama fincada em 
qualquer chão. Não pede cuidados. Não a ataca a formiga. A mandioca é sem vergonha”. Diante da 
facilidade de alimento, o Jeca se entrega à preguiça.

Jeca Tatu, como dito, surge em Urupês, texto primeiramente publicado em 1914 no jornal O Estado 
de São Paulo e, posteriormente, incorporado ao primeiro livro de Lobato, de que serve como título, 
em 1918. 

Guardadas as proporções históricas, o livro Urupês foi talvez um dos maiores best sellers da literatura 
brasileira em todos os tempos. Promovendo uma edição independente, na primeira impressão o 
autor produziu 1.000 exemplares, com a expectativa de vendê-los em cinco anos. Passados três anos 
apenas, em 1921, as vendas haviam superado 21.000 exemplares e, em 1925, 30.000 exemplares. Com 
isto, não apenas Monteiro Lobato consagrava-se como escritor como, igualmente, revolucionava 
o mercado livreiro brasileiro, tornando-se em poucos anos influente editor, atuante por muitas 
décadas, sendo a fundação da Cia. Editora Nacional a mais conhecida de suas iniciativas editoriais. 

O livro é uma coletânea de contos, em geral histórias de 
caboclos com finais trágicos. No entanto, especificamente 
Urupês não é um conto. Esse texto que empresta o nome ao 
volume e traz à vida Jeca Tatu poderia ser considerado um 
ensaio, ou antes, um manifesto. Nele, citando nominalmente 
José de Alencar no primeiro parágrafo, Monteiro Lobato 
explicitamente rompe com o romantismo, decretando 
a seguir a morte de Peri, “incomparável idealização dum 
homem natural como o sonhava Rousseau”. 

Mazzaropi, o Jeca Tatu do cinema.
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Adiante denunciará que esse indianismo de outrora se transmutara em “caboclismo”, sendo então 
moda e sinal de fidalguia declarar-se a ascendência cabocla. Mas Lobato, num floreio de linguagem 
que por vezes se permitia, diz que os verdadeiros ancestrais seriam os degredados (“um dos 
quatrocentos de Gedeão trazidos por Tomé de Souza num barco daqueles tempos”) – e essa é a 
introdução que usa para a arrasadora descrição da raça que o Jeca Tatu representa: “... entre as raças de 
variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de 
tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. 
Feia e sorna, nada a põe de pé”.

Com Jeca Tatu, Monteiro Lobato alcança a consagração e lança-se ao centro turbulento das polêmicas 
de raça e da nacionalidade, para daí não mais sair, nem mesmo postumamente. 

Ainda que em sua crítica e denúncia o autor deplore a forma de viver do Jeca e utilize sátira em sua 
caracterização, o que seria inevitável em especial pelo jeito manhoso e solerte que atribui ao tipo, 
Lobato não nutre raiva ou desprezo pelo caipira indolente e ignorante que descreve, o único que “ao 
meio da natureza brasílica [...] não fala, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive...” E, 
ao inteirar-se de conhecimentos de saúde pública relacionados a verminoses, Monteiro Lobato dirá 
sobre o Jeca Tatu, no prefácio à 4ª edição de Urupês, em 1919: “Está provado que tens no sangue e 
nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, 
inerte. Tens culpa disso? Claro que não.”

Outros momentos marcantes merecem destaque para compreender-se como Jeca Tatu, a partir livro 
best seller lançado em 1918, acaba por incorporar-se tão profundamente ao imaginário nacional. 

Em 1924 Monteiro Lobato escreve, para o laboratório 
Fontoura, o folheto propagandístico Jeca Tatuzinho, 
promovendo hábitos sanitários e de higiene e o uso 
de medicamentos para o combate de doenças como o 
amarelão e outras. Estima-se que mais de 100 milhões de 
cópias do folheto tenham sido distribuídas até 1982, data do 
centenário do nascimento do escritor, segundo a globo.com, 
sendo também a historieta considerada a peça publicitária 
mais bem sucedida da história da propaganda brasileira. Jeca 
Tatu deixava de ser um estereótipo sociológico apresentado 
literariamente ao mundo intelectual por um escritor e 
iniciava sua carreira como personagem popular.
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Décadas depois, Jeca Tatuzinho inspira o ator e cineasta Mazzaropi. O filme Jeca Tatu, de 1959, é um 
dos maiores campeões brasileiros de bilheteria, vendendo 8 milhões de ingressos e mantendo-se 
na liderança por longo tempo, para somente ser superado, na década de 1970, por Dona Flor e Seus 
Dois Maridos, com 10 milhões de ingressos vendidos. Outros seis filmes de Mazzaropi incluem-
se entre as grandes bilheterias do cinema nacional; aqui temos de novo o Jeca a fincar raízes e 
firmar sua popularidade na cultura nacional. Seu segredo, para Paulo Emílio Sales Gomes, um dos 
pioneiros estudiosos de cinema no Brasil, foi “tocar o fundo arcaico da sociedade brasileira e de 
cada um de nós”. Foi também o que fez Monteiro Lobato.

Mas o Jeca de Mazzaropi cativa, também, porque o cinema apimentou a personalidade do Jeca 
Tatu e suas histórias, explorando vantajosamente para a comédia os traços solertes e maliciosos 
do tipo descrito por Lobato. O Jeca de Mazzaropi parece corporificar as artes e feitos de Pedro 
Malasartes, o malandro ancestral que originado no folclore português até recentemente vicejava 
na cultura valeparaibana.

* Luiz Barros é escritor e jornalista

 
Formado em Direito nas Arcadas, Monteiro Lobato foi promotor público na cidadezinha de 
Areias até receber do avô, por herança, a Fazenda São José do Buquira, localizada onde hoje é o 
município que leva o seu nome, no caminho para Campos do Jordão. De sua longínqua fazenda 
não se afasta, contudo, do mundo intelectual da capital, escrevendo cartas e posteriormente 
artigos para o jornal O Estado de São Paulo. Com o lançamento do livro Urupês, Monteiro Lobato 
consagra-se como escritor.

“O Veredicto”, clássico de Lumet, 
reafirma a soberania do júri

O argumento do filme de tribunal O Veredicto (1982), de 
Sidney Lumet, é o erro médico, mas o seu tema central é 
a dignidade humana – e a capacidade de redenção do ser 

humano. A situação inversa é igualmente examinada pelas lentes do 
cineasta: a decadência pela imoralidade. 

O advogado Frank Galvin (Paul Newman), sujeito deprimido, bêbado 
e decadente, atua em ação judicial contra importante hospital, com 
vistas a obter indenização à família de uma mulher posta em estado 
vegetativo por conta de negligência de dois renomados doutores. No 
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entanto, sem provas disso, o caso é tido como inviável de ir a julgamento. Trata-se de um daqueles 
típicos casos que, no sistema americano, se destinam à resolução via acordo entre as partes, que, 
do lado institucional, envolvem ainda, além do hospital, a arquidiocese de Boston, mantenedora do 
hospital, e, indiretamente, uma seguradora.

A conjuntura desfavorável completa-se face ao fato de que o hospital e os médicos são defendidos 
por poderosa banca, comandada por um ardiloso advogado, que em seu agir não mede esforços 
nem se refreia nos métodos, perfeitamente articulado com o estamento judiciário. 

Porém, ao fotografar sua cliente na enfermaria do 
hospital para, conforme suas palavras, “chantagear” 
a arquidiocese para obter maior valor no acordo, 
Frank Galvin experimenta profunda epifania. Em sutil 
simbolismo criado pelo diretor Lumet, à medida que 
as imagens da mulher paralisada no leito aparecem 
nas fotos polaroide que o advogado batera, revelam-
se à sua consciência – a interpretação de Paul Newman 
demonstra – o amplo significado de todo o drama e a 
trama em que está envolvido; e a perfeita compreensão de que é o único defensor do destruído ser 
humano à sua frente. 

Galvin não aceita o acordo e decide levar o caso a júri. Intensifica-se o seu calvário pessoal e profissional, 
amenizado apenas pela lealdade do amigo e parceiro Mickey Morrissey (Jack Warden), que atua 
como seu investigador. O filme segue uma narrativa linear, construída de forma convencional a partir 
de um roteiro baseado no arquétipo da justiça que se alcança pela pureza e incansável batalha dos 
marginalizados, em contraposição à prepotência e à falta de escrúpulos dos poderosos.   

A redenção é dada pelo veredicto, que, ao reafirmar a soberania do júri, confere a redenção não 
apenas ao advogado e a outros personagens, como a todo o sistema judiciário tão severamente 
criticado pelo próprio filme.

Em 1957, Sidney Lumet, nascido em 1924, já filmara Doze homens e uma sentença, um dos mais 
conhecidos clássicos de tribunal, em que a ação desenvolve-se inteiramente na sala de deliberação 
dos jurados centrando-se no drama da decisão pela sentença. Em O Veredicto, o verdadeiro 
personagem central é também o júri, que, de forma independente aos ritos, confere sentido ao 
drama e à narrativa. Mas, nesse caso, o júri é um personagem oculto.

James Mason e Paul Newman: talentos 
antagônicos.
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Lumet é um “diretor de atores”, estilo de trabalho em que 

a direção comanda o elenco de forma direta e incisiva, 

obtendo o melhor e exatamente o que deseja de cada 

artista. No filme, Paul Newman é o protagonista único, 

tendo a seu lado um invejável elenco de coadjuvantes, 

destaque seja feito a seu par romântico, Charlotte 

Rampling, e ao principal antagonista, James Mason. 

Com um antagonista deste porte, o diretor facilmente 

consegue que Mason, interpretando o advogado do 

hospital e dos médicos, roube de Newman o protagonismo quando contracenam, como convém à 

narrativa, o que, no entanto, não seria possível não fosse o diapasão dado ao personagem central 

desde o início do filme. Aliás, é fantástica a atuação do astro Paul Newman como alcoólatra: verossímil, 

realista – em absoluto contraste com as interpretações caricaturais e ridículas tão populares em 

programas humorísticos de TV. (Luiz Barros)

O diretor Sidney Lumet: comando absoluto do 
elenco.
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Campanha de Vacinação contra  Gripe 2014

A partir de 14 de abril, realiza-se a Campanha CAASP de Vacinação 
contra Gripe 2014. Trata-se de uma ação itinerante que percorre 
todas as subseções da OAB-SP - o cronograma de imunizações 

está publicado no site da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo 
(www.caasp.org.br). Em 2013, mais de 35 mil pessoas foram vacinadas, entre 
advogados, estagiários, cônjuges e dependentes. Mais uma vez, a vacina 
será gratuita para advogados e cônjuges com mais de 60 anos. Advogados, 
estagiários e seus dependentes com até 59 anos pagarão R$ 40,00. Para os 
agregados (avós, sogros, enteados), o preço da vacina é R$ 45,00.

 “A participação da advocacia na Campanha contra Gripe vem crescendo 
ano a ano. Buscamos um novo recorde em 2014”, concita o presidente 
da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. “A Caixa prossegue privilegiando a 
medicina preventiva, consagrada no mundo inteiro como a forma mais barata e eficaz de se cuidar 
da saúde”, salienta o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva Júnior (Foto).

Como nas edições anteriores, na Campanha de Vacinação contra Gripe 2014 será aplicada a vacina 
trivalente, que imuniza contra os dois tipos de gripe sazonal e também contra o tipo H1N1. Por ser 
produzida com vírus inativo, pode ser administrada com segurança. A vacina contra gripe só não 
pode ser ministrada a indivíduos com histórico de reação alérgica a qualquer dos componentes do 
imunobiológico ou a ovo. De modo geral, podem surgir reações locais como dor leve, vermelhidão 
ou endurecimento no local da aplicação e, na pior das hipóteses, febre baixa. Como ocorre com 
todas as vacinas, o início da proteção dá-se entre o décimo e o décimo-quarto dia após a aplicação.

A gripe, causada pelo vírus Influenza, é uma doença altamente contagiosa, transmitida por gotículas 
respiratórias que facilmente se disseminam no meio ambiente. Como muitas vezes não se pode 
evitar o contato com pessoas infectadas, a solução mais eficaz é tomar a vacina, indicada pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde) como maneira efetiva de se prevenir contra a doença. “Mesmo a 
gripe comum – e não apenas a H1N1, chamada de gripe suína - apresenta taxa de mortalidade. Além 
disso, é uma doença determinante da ausência ao trabalho”, alerta Sizenando Ernesto de Lima Júnior, 
consultor- médico da CAASP.

Advocacia saberá quanto economiza na CAASP

Nos últimos quatro anos, os descontos concedidos aos advogados nas farmácias da CAASP 

somaram R$ 105 milhões. A informação foi dada pelo presidente da Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho (foto), durante a 7ª Conferência 

Regional da Advocacia, realizada em São José do Rio Preto no dia 21 de fevereiro. Ao falar para a 
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plateia que lotava o auditório da Casa da Advocacia local, sede 

da 22ª Subseção da OAB-SP, Canton usou o exemplo da área 

farmacêutica da entidade para demonstrar de que maneira 

a anuidade paga à Ordem retorna para os advogados sob a 

forma de serviços e benefícios. Segundo o dirigente, em breve a 

CAASP lançará um sistema de medição ininterrupta, atualizado 

em tempo real, informando os descontos acumulados nas 

farmácias e livrarias da entidade ao longo do ano.

“Apenas em 2013, os descontos nas livrarias da Caixa de 

Assistência totalizaram R$ 9,7 milhões”, afirmou Canton. Em seu 

pronunciamento, o presidente da CAASP descreveu todo o leque 

de serviços prestados aos advogados paulistas, cujos custos são, majoritariamente, assumidos pela 

entidade assistencial. “A anuidade retorna várias vezes para o advogado”, assinalou, mencionando 

os subsídios às campanhas de saúde preventiva: “Vacinar-se contra a gripe em uma clínica particular 

não custa menos de R$ 150,00. Na última campanha de vacinação da Caixa, o advogado pagou R$ 

40,00 para imunizar-se”.
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Novo “Roteiro de Benefícios e Serviços”

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo lançou, 

durante a 8ª Conferência Regional da Advocacia, realizada em 

São João da Boa Vista no último dia 21, a nova edição do “Roteiro 

de Benefícios e Serviços”, livreto que contém a descrição dos setores e 

atividades da instituição. “Muitos colegas ainda desconhecem os serviços 

da mais alta relevância que a Caixa presta em todo o Estado. Com as 

informações desta cartilha, ficam claras as vantagens de se usufruir de 

tudo que a CAASP oferece”, afirmou em seu discurso o presidente da 

Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho. O “Roteiro de Benefícios 

e Serviços” estará à disposição da advocacia, gratuitamente, em todas as 

suas unidades (sede, Regionais e Espaços CAASP).

A 8ª. Conferência Regional da Advocacia reuniu na Sociedade Esportiva Sanjoanense advogados de 

Aguaí, Caconde, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa 

Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São 

Sebastião da Grama, Tambaú e Vargem Grande do Sul. O evento foi coordenado pelo secretário-geral 

da OAB-SP, Caio Augusto dos Santos.
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A promoção de livros escolares realizada nas livrarias da CAASP de 2 
de janeiro a 28 de fevereiro de 2014 trouxe uma economia de R$ 
150.013,98 para a advocacia paulista. O resultado é a somatória dos 

descontos – de 15% em cada compra – concedidos aos advogados no período 
para que adquirissem as obras necessárias ao ano letivo de seus filhos. Um 
total de 11.687 volumes foram vendidos, ante 8.187 no ano passado.

“A política de descontos que a Caixa de Assistência pratica em suas livrarias 
proporcionou à advocacia, em 2013, uma economia de R$ 9,7 milhões, 
somando-se os descontos regulares em títulos jurídicos e da literatura em 
geral e também as promoções especiais”, afirma o presidente da CAASP, 
Fábio Romeu Canton Filho. 

“No caso específico dos livros escolares, trata-se de uma iniciativa que marca o início do ano letivo 
das crianças, cuja finalidade é amenizar o impacto financeiro que todos sofrem quando vão comprar 
o material escolar dos filhos”, observa o secretário-geral da Caixa de Assistência, Sergei Cobra Arbex 
(foto). “Além disso, ao comprar seus livros na Caixa, o colega não apenas ganha o desconto, mas 
fortalece sua entidade de classe”, afirma Sergei.

As livrarias da CAASP propiciam ao advogado aprimoramento cultural e profissional e, ao mesmo 
tempo, economia. O acervo literário da entidade abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas 
áreas do Direito, além dos mais vendidos da literatura em geral. Recentemente, algumas iniciativas 
modernizaram o setor livreiro da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo: na seção 
Livraria Infantil, os advogados encontram obras infanto-juvenis para seus filhos, as quais podem ser 
adquiridas com os mesmos descontos aplicados aos livros jurídicos; além disso, a entidade passou 
a providenciar livros escolares mediante encomenda, de modo a facilitar a compra de material 
escolar no início do ano letivo. A seção de Novos Mercados de Trabalho, disponibiliza títulos de áreas 
emergentes do Direito, para além das frentes clássicas do universo jurídico.

Economia de R$ 150 mil em livros escolares

Compras na loja virtual crescem 35%

A CAASP Shop (www.caaspshop.com), loja virtual da Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo, registrou crescimento significativo em 2013, tanto no quesito número de 
acessos quanto em volume de pedidos e total de itens vendidos. Foram 505.324 as visitas à 

CAASP Shop no ano passado, ante 436.085 em 2012 – aumento de 15,88%, portanto. Já os pedidos 
cresceram 32,88%, saltando de 19.394 para 25.770. O total de itens comercializados avançou 35%, 
de 113.497 para 154.082. “Os percentuais comprovam o acerto da Caixa de Assistência ao criar e 

 Arquivo CAASP



Abril 2014 / Revista da CAASP // 49

manter ativa a loja virtual”, afirma o secretário-geral da 
CAASP, Sergei Cobra Arbex, responsável pelo setor de 
e-commerce da entidade.  “Nosso público, os advogados, 
espera de suas entidades de classe justamente isto: 
um relacionamento pautado pela credibilidade e pela 
modernidade”, acrescenta.

Segundo o presidente da Caixa de Assistência, Fábio 
Romeu Canton Filho, “o sistema de vendas pela internet 
complementa o processo de descentralização dos 
serviços da entidade”. Por meio da loja virtual, a CAASP 
leva sua livraria e sua farmácia aos advogados de todo 
o Estado, indistintamente, possibilitando a aquisição de produtos sem necessidade de locomoção. 
Na CAASP Shop os profissionais inscritos na OAB-SP podem comprar livros jurídicos pelos mesmos 
preços praticados nas instalações físicas da Caixa de Assistência, ou seja, com descontos de 25%, 
em média. Os itens de drogaria e perfumaria seguem os mesmos valores de custo praticados nas 
farmácias da Caixa, com um adendo: medicamentos que exijam prescrição médica não podem ser 
comercializados por meio virtual. 

No tocante aos livros, o número de pedidos à loja virtual aumentou 58,80% em 2013, em comparação 
com o ano anterior. Foram 10.373 pedidos no ano passado, contra 6.532 em 2012. Já as encomendas 
de farmácia subiram de 12.862 para 16.208 – crescimento de 26,01%.

A política de preços nas farmácias da Caixa

Todos os itens farmacêuticos disponíveis nas 
farmácias da CAASP (Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo) são vendidos pelo 

preço de custo – a entidade não acrescenta nenhum 
centavo ao valor que paga aos fornecedores. 
Assim, comprar remédios na Caixa de Assistência 
costuma ser mais barato que em outras drogarias. 
No caso dos medicamentos genéricos, mais de mil 
apresentações têm preços até 80% menores que 

os do varejo farmacêutico em geral, como consequência de negociações com os laboratórios. O 
benefício é reconhecido pelos advogados.

“O preço na Caixa é sempre inferior ao das demais drogarias, principalmente quanto aos genéricos. Sempre 
que posso propago isso aos colegas, porque é uma grande verdade”, diz o advogado Jorge Massad.
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“O preço na CAASP é menor do que em qualquer outra farmácia, mesmo quando utilizamos cartões 
fornecidos por laboratórios para determinados produtos”, afirma Antônio Carlos Bonfim, advogado 
que frequenta a farmácia central da Caixa de Assistência.

“Minha avó tem 92 anos. Um dos remédios que ela toma custa entre R$ 140,00 e R$ 180,00 em outras 
farmácias. Aqui (na CAASP), sai por R$ 88,00”, conta a advogada Deborah Hussni. “Não existe farmácia 
mais barata do que a da CAASP”, enfatiza.

Segundo Ari Scimini, que utiliza os serviços da Caixa de Assistência desde 2004, “os descontos dados 
pela CAASP são muito interessantes”. O advogado recomenda: “Os colegas que ainda não conhecem 
das farmácias da Caixa têm de conhece-las, pois vão ganhar muito com os descontos oferecidos”.

Ocasionalmente, determinados medicamentos podem estar mais caros na CAASP em comparação 
com outra farmácia. A resposta à indagação sobre o porquê disso acontecer, já que a Caixa vende 
tudo a preço de custo, é simples: as grandes redes praticam preços diferentes entre suas lojas, por 
isso um produto vendido abaixo do custo numa determinada loja tem o prejuízo compensado 
por outra, onde o mesmo produto é vendido por um preço elevado. Some-se a isso o fato de tais 
drogarias serem varejistas e também atacadistas, ou seja, compram diretamente dos laboratórios e, 
assim, obtêm condições especiais de pagamento. 

Na verdade, as redes de drogaria oferecem promoções pontuais, levando o cliente, ao final da compra, 
a perceber que gastou mais do que deveria. Nenhum varejo farmacêutico concede aos seus clientes 
as mesmas vantagens que a CAASP proporciona aos advogados, oferecendo todos os produtos – 
de A a Z - por preço de custo, não agregando quaisquer gastos indiretos, como manutenção das 
instalações e com pessoal

Espaço CAASP Tatuapé já funciona em novo endereço

A nova Casa da Advocacia e o novo Espaço CAASP do Tatuapé já estão em funcionamento. O 
endereço é Rua Antonio Macedo, 95, Parque São Jorge. O presidente da 101ª Subseção da 
OAB-SP, Leopoldo Lima, destaca o ganho em acessibilidade e conforto proporcionado pelo 

novo imóvel. No Espaço CAASP de Tatuapé os advogados dispõem de livraria, serviço de encomenda 
de medicamentos e acesso a todos os demais benefícios oferecidos pela entidade assistencial. Um 
novo consultório odontológico também está sendo montado no local. 

“A Caixa está fisicamente presente em todas as subseções da OAB-SP, e permanece atenta às 
necessidades de modernização e melhorias em cada uma delas”, afirma o presidente da CAASP, Fábio 
Romeu Canton Filho.

A localização da nova Casa da Advocacia do Tatuapé é privilegiada - o Fórum Regional do Tatuapé fica a 
poucos metros dali. “O antigo imóvel não contava com elevador, rampa de acesso ou estacionamento. 
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Esse problema e outros não existem mais”, observou Leopoldo Lima. O dirigente espera um aumento 

da procura pelos serviços da Caixa de Assistência: “O ganho de espaço proporciona atendimento 

a um maior número de advogados. Não deixamos de investir no conforto, o que ajuda a manter a 

qualidade dos serviços”. 

Livraria em Jales - Mantendo sua política de descentralização e otimização de serviços, a Caixa de 

Assistência dos Advogados de São Paulo inaugurou no dia 9 de abril sua 38ª livraria, instalada no 

Espaço CAASP de Jales, que funciona dentro da Casa da Advocacia local. “A chegada da livraria da 

CAASP à subseção demonstra a vontade da atual diretoria de manter uma entidade descentralizada 

e cada vez mais próxima do advogado, esteja ele onde estiver”, destaca o presidente da 63º Subseção 

da OAB-SP, Aislan de Queiroga Trigo. 

Segundo o dirigente, a livraria da CAASP atenderá tanto os advogados de Jales quanto os de 

municípios vizinhos, que eram carentes desse serviço. A livraria corporativa mais próxima a Jales 

ficava na Regional da CAASP de São José do Rio Preto, a 150 quilômetros dali. 

Gimba agora integra o Clube de Serviços
A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, por meio do Clube de Serviços, acaba de firmar 

parceria com a loja virtual de artigos de escritório, papelaria e informática Gimba. A partir de agora, 

os profissionais do Direito inscritos na OAB-SP podem adquirir mais de 15 mil produtos com desconto 

de até 10% e condições especiais de pagamento. “Criamos um hotsite especial para esta parceria. 

Ele é semelhante ao site oficial do Gimba, mas exibe preços já com descontos”, afirma a gerente de 

e-commerce da empresa, Luiza Severo.

Na loja virtual, além de artigos de papelaria o advogado encontra produtos de informática, destaque 

para os escâneres, essenciais para os escritórios de advocacia em tempos de processo eletrônico. N0 

Gimba há 16 tipos de escâner, das principais marcas do mercado (Epson, Dymo, HP e Iris). 

O Gimba também oferece à advocacia uma novidade do mercado: um escâner desenvolvido 

exclusivamente para cartões de visita, de pequenas dimensões e que se torna uma agenda de 

contatos. Um aparelho desse tipo custa entre R$ 300 e R$550 (preço sem desconto).

O convênio CAASP-Gimba conta um sistema exclusivo de compra para os advogados. Basta localizar 

no site da CAASP (www.caasp.org.br) o banner da parceria e clicar para ter acesso a uma ficha 

cadastral. Preenchida a ficha e acionado o botão de envio, o advogado receberá um link de acesso à 
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Parceria CAASP - MD Treinamentos

A Caixa de Assistência dos Advogados de 
São Paulo (CAASP), por meio do Clube 
de Serviços, acaba de firmar convênio 

com a MD Treinamentos. O primeiro evento 
contemplado pela parceria é o curso motivacional 
“Poder e Transformação”, de 16 a 18 de maio, no 
Hotel Ninety (Alameda Lorena, 521, São Paulo). 
Em vez dos R$ 1.200 mil usuais, os advogados 
paulistas pagarão R$ 900,00, valor que pode ser 
parcelado em até três vezes no cartão de crédito 
ou em seis vezes por boleto bancário ou cheques programados.

O contato para informações e inscrição deve ser feito pelo telefone (11) 3969-1717 ou pelo e—mail 
contato@mdtreinamentos.com.br. Não há necessidade de hospedagem no hotel, tampouco número 
mínimo de participantes. A MD disponibiliza algumas vagas para interessados em participar do 
primeiro dia de curso sem custo algum. Entre em contato e entenda o processo de seleção.

“Trata-se de mais uma parceria que segue uma das linhas prioritárias da Caixa, que é disponibilizar 
à advocacia oportunidades de evoluir pessoal e profissionalmente”, afirmou o presidente da Caixa de 
Assistência, Fábio Romeu Canton Filho, durante a assinatura do convênio, no último dia 20 de março (foto). 

No treinamento “Poder e Transformação” os participantes vivenciam técnicas de autoconhecimento, 
superação de limites, comunicação, autoestima, harmonia nos relacionamentos, liderança e decisão, 
administração de tempo e metas, inteligência emocional entre outras que podem ser utilizadas na 
vida vida e no trabalho.

O acordo entre a CAASP e a MD Treinamentos assegura desconto de 25% aos advogados inscritos 
na OAB-SP nas demais jornadas motivacionais da empresa, entre os quais estão “Transformação e 
Riqueza”, “Transformação e Juventude”, “Superando Limites & Conquistando Sonhos”, “Oratória”, 
“Vendas com PNL” e palestras sobre “Liderança e Atitude” e “Planejamento Financeiro” e 20% para 
atendimentos individuais na clínica MD.

página específica da parceria. O pagamento pode ser feito em até 12 vezes sem juros via cartão de 

crédito das bandeiras Visa, MasterCard, boleto bancário à vista ou a prazo - esta última opção apenas 

para compras efetuadas por pessoas jurídicas. Na capital o frete é gratuito para pedidos acima de R$ 

100,00 e de peso inferior a 25 quilos.
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Torneio de Tênis em São José do Rio Preto
A Caixa de Assistência dos Advogados de São 

Paulo realizou em São José do Rio Preto, nos dias 

29 e 30 de março, seu primeiro evento esportivo 

de 2014: o 10º Torneio Aberto de Tênis OAB/CAASP, 

com patrocínio do portal de compras via internet 

“Compra Certa”. Nas quadras da sede campestre 

do Automóvel Clube, 35 advogados de diversas 

regiões do Estado disputaram troféus em quatro 

categorias. 

“Estou muito feliz e até surpresa com minha 

conquista. Temos que bater palmas para a CAASP, 

que nos possibilita, em eventos como este, fazer 

amizades com colegas de outras comarcas”, 

comemorou Sueli Serrete, campeã da categoria 

feminina. Advogada em Santos, ela venceu na final 

Estela Frigeri, de São José do Rio Preto. Entre os 

advogados de 20 a 39 anos, o campeão foi Eduardo 

Cardoso, de São Paulo. O vice-campeonato ficou 

com Rafael Costa, de Birigui. Na categoria que 

reuniu advogados de 40 a 49 anos, o primeiro lugar 

foi conquistado por Rodrigo Aued, que na final derrotou Fábio Saicali. Ambos são de São José do 

Rio Preto. O primeiro lugar entre os advogados com mais de 50 anos ficou com Mairton Cândido, de 

Catanduva, que havia conquistado o mesmo troféu no ano passado. Odair Callegari, de Birigui, foi o 

vice-campeão da categoria.

“O tênis é um esporte consagrado pela advocacia, como demonstrou este torneio em São José do 

Rio Preto. Em 2014, teremos outras oito competições deste tipo, na capital e em diversas regiões do 

interior”, antecipou Célio Luiz Bitencourt, diretor responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer 

da CAASP. O secretário-geral da Caixa de Assistências, Sergei Cobra Arbex, também compareceu 

10º Torneio Aberto de Tênis. “É muito importante promover a união da classe por meio do esporte”, 

ressaltou Sergei. Prestigiaram o evento a presidente da Subseção de São José do Rio Preto da OAB-

SP, Suzana Quintana, e os conselheiros seccionais Odinei Bianchin e Luiz Donato Silveira.
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Principal e Master de Futebol: Centro e Lapa/Pinheiros
são campeões

O Estádio “Dr. Jayme Pinheiro Ulhôa Cintra”, 
em Jundiaí, abrigou no dia 5 de abril, 
as finais da 18ª. Copa Master e da 31ª. 

Copa Principal da OAB-CAASP, que consagraram, 
respectivamente, os times de Lapa/Pinheiros e do 
Centro. As torcidas fizeram a festa da advocacia nas 
arquibancadas do belo campo do Paulista Futebol 
Clube.

No primeiro jogo, a final da Copa Master, Lapa/
Pinheiros lutou muito para vencer Jabaquara/Diadema 
por 1 a 0, gol marcado por Ilson Visconti Júnior ainda 
no primeiro tempo, de falta. “Foi um campeonato muito 
difícil, mas para este ano conseguimos montar um 
time muito forte”, afirmou o autor do gol do título. “A CAASP está de parabéns pela organização”, 
acrescentou. 

“Passamos grandes sufocos, disputamos partidas dificílimas, tanto nesta final quanto nas semifinais 
e nas quartas. Vamos comemorar muito este título, que é merecido e recompensa nosso esforço”, 
disse Vander Giordano, capitão da equipe campeã.

Derrotada na final da Copa Master, Jabaquara/Diadema terminou sua jornada por cima. Além de 
conquistar o vice-campeonato, teve o artilheiro da competição, Lene Araújo Lima, com 16 gols, além 
da defesa menos vazada, com sete gols sofridos em 14 jogos.

Na decisão da Copa Principal, em 90 minutos de uma disputa repleta de lances emocionantes, o 
Centro acabou vencendo a equipe do Guarujá por 3 a 0. “Somos um grupo de amigos. Somos mais 
de 20 advogados para os quais o mais importante é a amizade e a união”, declarou Marcelo Felipe 
Soares, capitão do Centro. “Estamos muito felizes. Fizemos uma campanha impecável. Esta é a vitória 
de um objetivo, é uma vitória da nossa união”, salientou Wladimir Cassani, patrono do Centro, equipe 
que já venceu 16 vezes as copas de futebol OAB-CAASP, somadas as conquistas nas categorias 
Principal e Master.

“O vice-campeonato é uma vitória, pois, depois de 10 anos disputando o campeonato, chegamos 
à final. No ano que vem estaremos com força renovada”, destacou o capitão do time do Guarujá, 
Raphael Nicoletti Siqueira. “Nossa vontade está acima das dificuldades”, destacou. A equipe do 
Guarujá reúne também advogados de Praia Grande, São Vicente, Cubatão e Ribeirão Pires.

No alto, os campeões do Master, Lapa/
Pinheiros. Embaixo, a vice-campeã Jabaquara/
Diadema.
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O artilheiro da 31ª. Copa Principal é Mauri Romano, de São 
Bernardo do Campo, com 13 gols. Jabaquara/Diadema teve a 
defesa menos vazada (oito gols sofridos em 11 jogos).

Para Célio Luiz Bitencourt, diretor responsável pelo 
Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, as decisões 
da 18ª. Copa Master e da 31ª. Copa Principal de Futebol 
configuraram “uma festa maravilhosa, verdadeira promoção 
de saúde e confraternização entre colegas advogados”. O 
dirigente parabenizou os participantes dos campeonatos de 
futebol, “pelo empenho e pelo sentimento de amizade que 
predominou durante toda a jornada”.

As novas edições dos campeonatos de futebol organizados pela Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo já têm data para começar. No dia 12 de abril têm início a 32ª. Copa Principal e o 15º. 
Campeonato Estadual de Futebol OAB-CAASP. No dia 26 de abril, será dada a largada da 19ª. Copa 
Master de Futebol.

Os advogados do Centro (no alto): 
mais uma vez campeões. Embaixo, os 
vice-campeões, do Guarujá.
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\\\\OPINIÃO

O Código de Processo Civil e a 
Justiça brasileira - Perspectivas 

de avanços e retrocessos

Em 26 de março de 2014 a Câmara dos Deputados aprovou o 

Projeto de Lei n. 8046/2010, oriundo do Senado Federal, que 

institui o Código de Processo Civil, revogando o vigente CPC 

de 1973.

O Projeto será enviado de volta ao Senado Federal para apreciação 

das emendas aprovadas pela Câmara dos Deputados. Somente depois das considerações do Senado 

é que será remetido à Presidência da República para sanção.

Melhorar a legislação do País é sempre providência salutar e bem-vinda, pois a todos interessa a 

existência de leis constitucionais e adequadas à realidade brasileira e, no caso específico do processo 

civil, que atendam às garantias constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do 

processo (CF 5.º LXXVIII).

Equívoco muito comum entre nós é pretender modificar a legislação como que, num passe de mágica, 

essa mudança per se fosse capaz de alterar a natureza e a realidade das coisas. Não é com mudança 

de legislação, apenas, que serão melhoradas as condições da Justiça brasileira e da duração razoável 

do processo, bem como a qualidade da prestação jurisdicional pelos juízes e tribunais do País.

Leis nós temos muitas. E boas. Mas sua aplicação e/ou efetividade é que sofrem das mazelas culturais, 

econômicas e sociais próprias de um País em desenvolvimento e que está caminhando a passos 

lentos para a estabilização das instituições democráticas.

Exemplo disso são o Código de Defesa do Consumidor (L 8078/90) e a Lei da Ação Civil Pública (L 

7347/85), diplomas excepcionais que têm prestado relevantes serviços à cidadania brasileira, mas 

que, de outra parte, têm-se mostrado relativamente inefetivas por conta da deficiência de manejo 

por todos aqueles que devem se servir dessas leis. Falamos de advogados, membros do Ministério 

Público, magistrados em geral, órgãos da Administração Pública e procuradores públicos. Daí a razão 

pela qual quer-se empreender reforma no CDC e na LACP. O problema não é de deficiência da lei, 

mas de aplicação e efetividade da lei. Em suma, o problema é, enfim, cultural.

por Nelson Nery Júnior
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No caso do CPC o cenário é um pouco diferente, mas a gênese é assemelhada. Há um problema 
grave de estoque de autos no Poder Judiciário tout court, o que vale dizer que há demora excessiva 
na solução dos casos submetidos ao exame dos juízes e dos tribunais.

Pensou-se num novo CPC que privilegiasse a questão do estoque de autos e a hierarquia dos tribunais 
sobre os juízos singulares.

Essa visão em meu modo de ver é, em princípio, distorcida, porque ataca o efeito mas não a causa. 
Porque há um número excessivo de processos, tomam-se medidas para diminuir esse número. O 
problema é de outra ordem, nomeadamente, de natureza cultural. O exemplo vem de cima. O primeiro 
a descumprir a Constituição e as leis é o Poder Público. Ele não cumpre o pacto social e, como esse 
nefasto mau exemplo, os particulares também não cumprem suas avenças, gerando judicialização 
dos problemas daí advindos. Caso o Poder Público cumprisse a Constituição e as leis, tomando a 
iniciativa de decidir ex officio questões cristalinas sobre as quais não há dúvida, a diminuição de 
demandas seria sensível e ocorreria automaticamente. Não só o Poder Público descumpre a CF 37 
caput, agindo contra a boa-fé objetiva – por exemplo, deixando de decretar de ofício a prescrição 
das pretensões governamentais quando essas já se encontrarem extintas – como ajuízam ações com 
pretensões extintas, que são acolhidas por parcela do Poder Judiciário!!

O Projeto de Lei n. 8046/2010 obedece à pauta dos tribunais superiores, vale dizer, foi elaborado 
para desafogar os escaninhos principalmente do STF e do STJ, sem que se tivesse privilegiado o 
jurisdicionado, o povo, destinatário final da prestação jurisdicional. Não se perguntou para o povo 
se ele quer a extinção de recursos ou a dificuldade em admitir-se recurso para qualquer tribunal, 
ou se o povo quer que seu direito constitucional de ação (CF 5.º XXXV) seja obstaculizado por 
decisão liminar que julga improcedente sua pretensão, fazendo coisa julgada material, quando essa 
pretensão contrariar súmula de tribunal!!

Em meu entender o povo deveria ter sido consultado, de nada valendo a afirmação de que o projeto foi 
aprovado na “Casa do Povo”, que é a Câmara dos Deputados. Estou falando de democracia verdadeira 
e não de democracia formal. Não se faz um Código de Processo Civil para atender interesses apenas 
de tribunais.

A questão da hierarquia é ainda mais aguda, pois quer-se instituir o autoritarismo do processo com o 
denominado “direito jurisprudencial”, termo que coloco entre aspas porque entendo ser pejorativo, 
porquanto não pode existir num País que adota como fundamento o Verfassungsstaat (CF 1.º caput), 
jurisprudência vinculante seja de que tribunal partir essa “determinação”. O CPC de 1973, aprovado 
durante o regime da ditadura militar era e é ideologicamente democrático; o novo CPC, com a 
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\\
instituição de obediência hierárquica dos juízos aos tribunais, com a instituição de súmula vinculante, 

súmula impeditiva de recurso e outros recursos assemelhados, será um código ideologicamente 

autoritário. Mais uma vez estaremos diante de um “estado democrático de direito” virtual, de uma 

democracia com punhos de renda.

Quanto ao mais, naquilo que o Projeto traz de melhoria dos institutos processuais só pode receber 

elogios pois, repito, ninguém pode colocar-se contra a melhoria da legislação. Mas isso é varejo. 

No atacado, o Código será autoritário, instalará a ditadura dos tribunais e descumprirá o já tão 

menoscabado direito de ação, garantia constitucional (CF 5.º XXXV) que deverá ser tratado como 

cláusula de algodão, porque de pétrea parece que não terá mais nenhum vestígio.

Boa sorte ao jurisdicionado brasileiro. É o que posso humildemente desejar.

*Nelson Nery Júnior é advogado e consultor jurídico, professor titular das faculdades de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)

OPINIÃO



Abril 2014 / Revista da CAASP // 59



 60 // Revista da CAASP / Abril 2014

\\\\PALAVRA DO LEITOR \\\\\\
MICHEL TEMER (1)

Foi com grande desprazer que li a entrevista com o Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da República 
(Revista da CAASP, edição número 9). A única conclusão a que cheguei, face a toda verborragia que 
lhe é peculiar, é que o PMDB, na pessoa do Dr. Temer, é responsável pelo caos instalado no Brasil. E 
esta não é apenas a minha opinião, mas das milhares de pessoas que estão protestando. Dizer que 
o PMDB não é um partido fisiológico é o mesmo que dizer que o Lula não sabia de nada. Aliás, uma 
característica deste governo petista é fazer de conta que tudo está ótimo. Nós, eleitores, não somos 
tão estúpidos como o Dr. Temer supõe, pois sabemos que ele controla outros partidos menores. 

A geração do Dr. Temer faz parte de uma classe política que vitima o Brasil todos os dias, já que cuida 
de seus próprios interesses, e que na próxima eleição vai ser extinta. Finalmente, de que adianta 
festejar a inclusão do artigo 133 na Constituição Federal se continuamos a ser violados em nossas 
prerrogativas, continuamente humilhados em todas as repartições públicas e fóruns? 

A questão da criminalização pela violação parece mais um mote de campanha política. Quem é que 
vai prender o delegado ou o juiz que violar as prerrogativas do advogado? Sugiro outro expediente: 
cinco anos de quarentena para o agente que violar as prerrogativas do advogado apuradas num 
processo de desagravo. Na reincidência, 10 anos. 

É de conhecimento público que todos os juízes, desembargadores, promotores e delegados, quando 
se aposentam, viram nossos colegas. Inclusive festejados pela OAB na entrega da Carteira da Ordem, 
mesmo quando sabidamente desrespeitavam os advogados. Aguardem para ver, quando o ministro 
Joaquim Barbosa se aposentar, a festa que será a entrega de sua Carteira. Será que ele vai chegar ao 
escritório no início do horário comercial ou vai acordar só depois das 11 horas? 

Álvaro dos Santos Filho
MICHEL TEMER (2)

Foi uma ótima entrevista (com o vice-presidente da República, na Revista da CAASP, edição número 9).

José Salomão Fernandes

REFORMA POLÍTICA

Sensacional a matéria sobre a reforma política (Revista da CAASP, edição número 9), só com papas. 
Seguindo as prescrições dos próprios debatedores, a OAB-SP, a CAASP (Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo), a AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) e o IAB (Instituto dos 
Advogados Brasileiros) poderiam marcar inúmeras assembleias públicas para tratar de tão palpitante 
assunto.

Milton Gurgel Filho
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Gostaria de poder contribuir relatando minha experiência em decorrência de ser acometido de AVC 
hemorrágico dia 27 de dezembro de 2001, durante o exercício da profissão (tema tratado na seção 
“Saúde” da Revista da CAASP, edição número 9). Fui salvo sem sequelas ou limitações . Entendo que o 
tema merece muita atenção e deve ser tratado de forma clara e objetiva. Por exemplo, ensinando-
se como evitar o estresse que suportamos em nosso dia a dia . Ademais, daria sugestão para que as 
faculdades ministrassem a matéria “comportamento emocional” ou similar, pois ninguém imagina 
que poderá ser vítima de AVC hemorrágico, enfarte etc. O AVC hemorrágico ou mesmo a isquemia 
cerebral muitas vezes não vêm precedidos de nenhuma sintoma, são raros os que indicam suspeitas 
e cuidados preliminares.

Arnaldo Nunes Martins Neto
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