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Caro leitor,

A

campanha eleitoral de 2014 está em curso com a cara de sempre: maniqueísmo em vez
de proposições. Neste cenário, em que se busca antes de tudo desconstruir o oponente,
a figura do advogado revela-se indispensável àquilo que chamam “blindagem”, ou seja,

impedir que o candidato cometa algum ilícito a lhe comprometer a candidatura. Também cabe ao
advogado levar às falas judiciais os responsáveis por ataques caluniosos, propaganda antecipada,
abuso de poder.
Para a reportagem de capa desta edição, a Revista da CAASP ouviu dois dos mais renomados
especialistas em Direito Eleitoral do Brasil: Alberto Rollo e Sílvio Salata. Também fomos saber como os
partidos se organizam internamente para a disputa eleitoral no campo jurídico. Uma das conclusões
da matéria é que nesse ramo não se aceitam amadores.
Vencedor de muitas eleições, o senador Pedro Simon mostra na entrevista que nos concedeu porque
é considerado exemplo de político independente. Fala sobre personalidades públicas que admira e
que detesta, recorda erros e acertos dos governos Collor, Itamar, FHC, Lula e Dilma. Identificado com
a ética na política, afirma que o mensalão foi o maior caso de corrupção desde a redemocratização do
Brasil, mas não se esquece de outros casos tenebrosos, os quais não chegaram ao desfecho judicial
merecido.
Na seção “Saúde”, a Revista da CAASP traz matéria didática sobre obesidade e orienta sobre como
vencer esse mal quase epidêmico. Em “Parceria”, a reportagem relata a experiência de advogados que
cresceram na profissão a partir de cursos no exterior, e mostra os convênios da Caixa de Assistência
que abrem a porta da globalização aos operadores do Direito.
A genialidade de Gabriel García Márquez e dos seus “Cem Anos de Solidão” está analisada com
maestria na seção “Cultura”. Na mesma vinheta, alentada crítica é feita ao filme “O Vento Será tua
Herança”, de Stanley Kramer, película marcada por um espirituoso embate entre evolucionismo e
criacionismo.
Em “Opinião”, o criminalista Tales Castelo Branco brinda a advocacia com artigo sobre a “Lei dos
Remédios”, mais atual do que nunca.

Boa leitura.
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Drogas: os riscos
de liberalizar

O

secretário nacional de Drogas do
Uruguai, Julio Heriberto Calzada, veio
ao Brasil para participar de debate na
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado. Provocado pelo senador
Cristóvam Buarque, disse que, sim, talvez a
legalização da maconha em seu país faça
aumentar o número de usuários, mas associada
a outras políticas públicas nas esferas cultural e
social modificará os padrões de consumo e levará
ao êxito na redução dos mesmos. O que se sabe,
por ora, conforme informou o secretário, é que
o Uruguai reduziu a zero o número de mortes
relacionadas ao comércio de maconha desde que
as novas regras entraram em vigor. Nosso vizinho garante acesso legal à cannabis se cultivada em
até seis pés por moradia ou nos chamados “clubes de cultivo”. A droga também pode ser adquirida
mediante um sistema de registro controlado pelo governo.
A iniciativa uruguaia serviu para nos chamar às falas: e o Brasil, o que fará em relação às drogas?
De minha parte, a expectativa é de que sigamos pelo caminho oposto ao do nosso vizinho. E a
primeira razão é de ordem médica. Especialistas como o professor Ronaldo Laranjeira, psiquiatra
da Universidade Federal de São Paulo, alertam para o fato de que a maconha é – sim, senhor –
extremamente maléfica ao organismo humano. Age no córtex cerebral, dificultando o raciocínio
e a concentração, e no hipocampo, provocando perda de memória. Estima-se que os usuários
frequentes da cannabis corram risco dobrado de desenvolver depressão e transtorno bipolar, e
tenham probabilidade três vezes e meia maior de se tornarem esquizofrênicos. A chance de um
usuário de maconha sofrer com transtorno de ansiedade é multiplicada por cinco em relação ao não
usuário.
Os defensores da flexibilização legal do consumo da maconha, como o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, dizem que a regulação cortaria o vínculo entre traficantes e consumidores
e facilitaria aos dependentes graves acesso a tratamento médico. FHC também costuma citar os
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exemplos de 17 estados americanos e de países como Holanda e Israel, onde vigoram programas de
fornecimento de maconha medicinal a pacientes com esclerose múltipla, ansiedade ou que sofram
dos efeitos colaterais da quimioterapia.
Considero frágeis tais argumentos e tenho sérias dúvidas quanto ao sucesso da liberalização nesses
países. Além do que, a recomendação médica é restrita a uma parcela das substâncias químicas
presentes na planta, as quais devem ser processadas e ministradas mediante rígidos critérios e em
casos muito especiais. Transportando-nos de volta ao Brasil, imagino ainda mais difícil obter ganhos
socioeconômicos por tornar a maconha legalizada. O governo se responsabilizaria pelo plantio,
colheita, empacotamento e distribuição, com sua notável correção e eficiência? Ou a produção/
comercialização seria transferida à iniciativa privada? Os tributos incidentes sobre o consumo se
tornariam fonte importante de receita para o governo? E os traficantes de hoje? Por certo largariam
o crime e passariam a ser responsáveis trabalhadores.
De todo modo, parece que o debate sobre a erva começa a se encaminhar após o advento uruguaio.
Ainda mais nociva à saúde que a maconha, a devastadora cocaína, aspirada ou em sua forma mais
cruel – em pedra, a ser queimada e fumada – também está na praça, ofertada abundantemente.
O crack vicia de pronto e mata em pouco tempo. Antes disso, alija do convívio familiar e social,
marginaliza, degrada. Alentada reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo”, publicada no início de
junho, demonstrou que 194 cidades paulistas têm “alto problema” decorrente do consumo de crack.
Os guetos de dependentes antes restritos às metrópoles agora pipocam em pequenos e médios
municípios do interior, na maioria dos quais a rede pública de saúde é deficitária e os profissionais
não são preparados para cuidar desses pacientes.
Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz indicou que 0,8% da população brasileira usa crack
regulamente. É isso mesmo: 1,6 milhão de brasileiros fumam crack! Em São Paulo, divergências
filosóficas entre o Governo Federal e o Governo do Estado impedem o aprimoramento do tratamento
dos dependentes. Enquanto o primeiro prefere a atenção domiciliar, com acompanhamento nos
Centros de Atenção Psicossocial, o segundo opta por internações, às vezes compulsórias, em
hospitais especializados e comunidades terapêuticas.
O descompasso prejudica. Seria pedir demais que se chegasse a um denominador comum, como
forma de fortalecer a luta contra essa droga tão cruel?

Fábio Romeu Canton Filho
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“A presidente Dilma não tem
jogo de cintura”
Aos 84 anos, Pedro Simon fala de política misturando
ceticismo e indignação. O senador gaúcho é assim mesmo:
cético – “não haverá reforma política se depender do
Congresso Nacional” – e indignado – “nunca se viu no
Brasil um esquema de costura tão diabólico em termos de
busca do mal quanto o mensalão”.
Minutos antes de conceder esta entrevista ao editor da
Revista da CAASP, Paulo Henrique Arantes, Simon
assinou uma representação contra a presidente Dilma
Rousseff por conta da compra da refinaria de Pasadena
pela Petrobras, contrariando a orientação de seu partido,
o PMDB, que não só compõe a base do governo como
ocupa a vice-presidência da República. “Eu defendo a tese
de que o PMDB deveria ter candidato próprio a presidente
da República. Time que não joga não tem torcida”, prega,
confirmando sua notória independência. Para ele, a
presidente da República “está desgastada e não tem jogo
de cintura” suficiente para as negociações políticas.
Um dos raros políticos brasileiros cuja imagem associase a preceitos morais verdadeiros e não a um moralismo
hipócrita, Pedro Simon não tem – nunca teve – papas na
língua. Odiado e jamais esquecido por Fernando Collor,
na entrevista a seguir ele exalta o caráter de Itamar Franco
e não poupa Fernando Henrique Cardoso: “Todas as
denúncias contra o governo dele foram engavetadas pelo
senhor Geraldo Brindeiro”.

Revista da CAASP - Gostaria que o senhor citasse três ou quatro parlamentares com os quais
conviveu nesta Casa e que, na sua opinião, honraram a democracia brasileira.
Pedro Simon - Doutor Ulysses Guimarães, pelo conjunto da obra. Ele foi presidente da Câmara,
presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente do MDB. Ele foi o grande condutor do
Congresso e da sociedade brasileira na luta pela redemocratização. O “Senhor Diretas”, como era
chamado, realmente teve uma atuação fantástica, com pronunciamentos importantes, corajosos.
Enfrentou os generais, chamando-os de gorilas. Foi um homem excepcional.
Teotônio Vilela, que já doente saiu da Arena, veio para o MDB e encampou a defesa da anistia dos
presos políticos, emocionando o Brasil inteiro. Eu acho que é difícil encontrar alguém na história que
tenha subido tão alto na grandeza da coisa pública quanto Teotônio Vilela.
Mário Covas. Foi um homem brilhante em todos os sentidos. Deputado federal, senador, líder na
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Constituinte, governador. Homem de uma seriedade, de uma responsabilidade e de uma capacidade
de ação muito grandes. Um orador perfeito, fazia seus discursos de improviso e não cometia um erro
sequer.
Josaphat Marinho. Ele, praticamente sozinho, fez o Código Civil. Um homem de muita dignidade.
Um orador brilhante. Quando seu mandato estava no final o Antônio Carlos (Magalhães) e outros
questionaram as possibilidades de reeleição dele, e disseram que ele teria de fazer algumas
concessões. Ele não aceitou.
Há políticos dessa estirpe na legislatura atual?
Um senador brilhante, competente, capaz, é Roberto Requião, do Paraná. Foi um governador muito
bom e é um senador excepcional. Há também esse rapaz que está entrando agora, do Amapá,
Randolfe Rodrigues. Me lembro quando ele entrou, o primeiro discurso que fez foi como candidato
de oposição a (José) Sarney à Presidência do Senado, sem nenhuma condição de ganhar. No entanto,
ele produziu uma peça que fez o próprio Sarney se levantar e ir abraçá-lo. Esse rapaz vai longe.
O senhor estreou na política como vereador em Caxias do Sul em 1958, pelo PTB. Como era e
como foi ao longo da vida seu relacionamento com Leonel Brizola?
Eu comecei como militante universitário, no Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, fui dirigente
da UNE (União Nacional dos Estudantes) e fui vereador em Caxias do Sul. Eu era do PTB, o mesmo
partido do Brizola, mas dentro do partido eu tinha uma admiração profunda pelo senador Alberto
Pasqualini, um nome que infelizmente ficou no tempo, porque faleceu muito cedo, mas foi um
grande ideólogo do trabalhismo no Brasil, o homem que estruturou a ideia do trabalhismo. Meu
grupo era mais ligado a ele. O Brizola já representava outro movimento, que era por uma política de
resultados. Ele era jovem, foi deputado estadual muito cedo, foi prefeito de Porto Alegre. Eu não era
contra ele, mas também não era a favor.
O senhor tem saudade do antigo MDB?
Eu sempre cito o MDB. Eu fui contra a extinção do MDB, porque achava que os partidos deveriam
permanecer os mesmos até a Constituinte. Convocada a Constituinte, aí se extinguiriam todos os
partidos e se criariam outros a partir dela. Mas criou-se essa série enorme de partidos e até hoje
isso só foi piorando. Estamos com 30 partidos e, se for analisar, o próprio PT, que há 20 anos era um
belíssimo partido, hoje está fragmentado em ala disso, ala daquilo.
Hoje, o que temos de pior no Brasil é o sistema partidário.
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É mais difícil ser da base do governo Dilma ou do
governo Lula?
Quando a Dilma assumiu, eu fui várias vezes à tribuna
para defendê-la. Ela demitiu cerca de seis ministros que
cometeram irregularidades. Ela os demitiu sem pestanejar.
Mas aí ela começou a sofrer resistências, começaram a
pedir “volta Lula”, ela começou a ter problemas. Fizemos até
um movimento a favor da Dilma para ela poder governar,
fazer o que era certo, cortar o que estava errado sem ter
de fazer troca de ministério por favor, troca de emenda por
voto. Mas, infelizmente, não deu. O governo da Dilma hoje
é um governo igual ao do Lula – tira um, bota outro.
A presidente Dilma está desgastada e não tem aquele jogo “O PMDB deveria ter candidato próprio
a presidente”
de cintura que tinha o Lula. Ela não está acostumada a ficar
até de madrugada discutindo, debatendo. Ela está fora do seu local. Ela tem um estilo de governar e
de agir, e é obrigada a fazer um tipo de política que não se identifica com ela.
O senhor vê risco de o PMDB abandonar o governo nas eleições?
Eu não sei. Eu defendo a tese de que o PMDB deveria ter candidato a presidente da República. Time
que não joga não tem torcida.
O PMDB chegou a ter todos os governadores, menos Sergipe. Chegou a ter 60% da bancada da
Câmara, o mesmo no Senado, e no entanto não tem um candidato a presidente da República. Nessas
condições, o PMDB vai se esvaziando.
Por outro lado, as alianças são feitas no Brasil... veja essa com o PT. É difícil. O PT não quer uma aliança,
uma troca de ideias, de pensamentos. É dar cargo, cinco ou seus ministérios, um mais sem graça que
o outro. Não há um conjunto para governar. Então, a situação do PMDB é muito triste. E a situação do
próprio PT é delicada, porque estão começando a perceber que ele quer ganhar tempo para chegar
à próxima legislatura e fazer mais de cento e tantos deputados.
O senhor acaba de assinar uma representação contra a presidente Dilma por conta do caso
Petrobras-Pasadena. O que o vice-presidente Michel Temer, que é presidente licenciado do seu
partido, lhe diria – ou lhe dirá – sobre isso?
Eu acho que o Michel Temer está desempenhando muito bem um papel muito importante. A Dilma
não tem jogo de cintura para dialogar, e ele está fazendo o diálogo com o presidente da Câmara,
com o presidente do Senado, com bancada na Câmara e com a bancada no Senado.
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O que o Temer me diria? “Vamos devagar, Simon, porque a situação está complicada.”
O senhor tem afinidade com o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha?
Nunca tive nenhuma convivência com ele. Conheço sua atuação, sua capacidade de costura, mas
nunca tive uma conversa maior com ele.
O senhor se notabilizou, ao longo de sua carreira política, por uma postura inflexível contra a
corrupção, mesmo quando envolvendo correligionários. Qual o maior caso de corrupção no
Brasil desde o início da redemocratização até hoje?
Não tenho dúvida de que é o mensalão. Foi um caso que envolveu muita gente, durante muito tempo.
Felizmente, a população teve a oportunidade de ver desenrolar-se uma apuração da Polícia Federal que é subordinada ao ministro da Justiça, que era do PT -, que foi à Procuradoria Geral da República
- cujo procurador-geral também é indicado pelo presidente da República, do PT – e que chegou ao
Supremo. Houve muito mérito nisso. A maioria dos ministros do Supremo tinha sido indicada por um
presidente da República pertencente ao PT e fizeram um julgamento da maior importância.
Os fatos ali apurados foram muito sérios. Nunca se tinha visto no Brasil, até então, um esquema de
costura tão diabólico em termos de busca do mal.
O senhor acha que o resultado final do julgamento do mensalão, as condenações, as penas,
estão de acordo? O senhor está mais para Joaquim Barbosa ou para Luis Roberto Barroso?
Eu estou mais para Joaquim Barbosa. O Joaquim ficou um ano e meio se esmiuçando no caso, e o
Barroso chegou para votar. Eu vejo muito mais consistência no voto do Joaquim.
No caso do presidente do Supremo, eu vejo o homem culto, competente, responsável, e vejo também
o temperamental, o que acaba soando mal. Mas eu faço a distinção entre o cidadão, com sua história,
seu estudo, e os seus equívocos de temperamento que às vezes acontecem.estou longe de dizer que
já podemos colher resultados, mas há uma parte da polícia interessada nessa melhora.
O senhor foi um dos expoentes da CPI do impeachment do presidente Fernando Collor e também
integrou a CPI dos “Anões do Orçamento”. Os desfechos desses dois casos o satisfizeram?
No caso do impeachment, nós tivemos força para levar adiante aquele debate. A comissão do
impeachment era mal vista, a começar pelo Doutor Ulysses. Ele me procurou e disse assim:
“Simon, está louco? Foi uma CPI que levou ao suicídio do Getúlio, e foi outra CPI que culminou nos
acontecimentos que levaram à cassação do Jango. Nós levamos um tempo enorme para construir
uma democracia, temos o primeiro presidente...”. Mas nós conduzimos a CPI com tal grandeza, com
tal seriedade, com tal responsabilidade, que fizemos daquilo talvez um dos mais altos momentos do
Congresso Nacional. O Congresso saiu-se muito bem na questão do impeachment.
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“Quem criou o Plano Real foi Itamar
Franco”

Assumiu a presidência da República o senhor Itamar Franco,
com a cassação do presidente Collor. Nas conclusões da CPI do
impeachment apareceram as denúncias do Pedro Collor contra
o PC Farias, relatando coisas terríveis. Depois surgiram coisas
horríveis contra empreiteiras e contra parlamentares. No final,
a coisa parecia não ter fim. Então decidimos desmembrar, fazer
a CPI dos parlamentares e, por escrito, nos comprometemos a
fazer depois a CPI das empreiteiras. Dessa CPI dos parlamentares
foi que nasceu a CPI dos “Anões do Orçamento”, que resultou na
cassação de vários parlamentares. Só que a CPI das empreiteiras
eu não consegui criar. Nenhum presidente e nenhuma maioria
parlamentar me deixou criar. Há três pedidos meus de CPIs de
empreiteiras e do sistema financeiro que não saíram.
O hoje senador Fernando Collor parece nutrir um ódio
especial pela sua pessoa, não?

Ele está no direito dele, pois eu fui um dos principais responsáveis por sua cassação.
O que o senhor acha da Lei 12.846, que pune empresas corruptoras de agentes públicos?
Não consigo me aprofundar, não sei quais serão as consequências. É uma lei muito genérica.
Sinceramente, não tenho um ponto de vista da execução, porque ainda não começou. As intenções
eu acho que são boas.
O senhor foi líder do governo Itamar Franco. O senhor acha que se faz justiça ao presidente
Itamar ?
O Itamar tinha suas esquisitices, digamos assim. Mas, na minha opinião, foi um grande presidente.
Foi de uma seriedade, de uma moral... foi ele quem criou o Plano Real. O Fernando Henrique era
ministro da Fazenda dele. Quem assinou o Plano Real, quem deu força ao Plano Real, que executou
o Plano Real foi o Itamar Franco.
Não existe uma vírgula contra a honestidade ou a honra do governo Itamar Franco. Pelo contrário:
ele foi transparente. Na época dos “Anões do Orçamento” surgiu uma denúncia envolvendo seu
chefe da Casa Civil, Henrique Hargreaves, que renunciou imediatamente e veio depor como simples
cidadão, provando que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Concluído isso, ele voltou
ao governo.
Então, um governo sinceramente digno, correto e decente foi o do presidente Itamar Franco.
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E o governo seguinte, do presidente Fernando Henrique Cardoso?
Nos oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso, todas as denúncias feitas foram engavetadas
pelo procurador-geral da República, senhor Geraldo Brindeiro. Ele não denunciava, não pedia o
arquivamento, não baixava diligências. Deixava na gaveta, daí ser chamado de “engavetador-geral
da República”. No governo do Fernando Henrique houve a CPI do sistema financeiro, o caso MarkaFonte Cindan, o caso da privatização da Vale do Rio Doce - tudo ficou na gaveta dele.
O Fernando Henrique fez coisas boas. Ele consolidou o Plano Real, fez muitas coisas positivas, mas
teve aspectos negativos. Um deles foi esse Brindeiro, que foi o procurador. Outro caso foi a votação da
emenda da reeleição. Na primeira revisão da Constituinte, o presidente Itamar afirmou que era contra
a reeleição, e o Fernando Henrique também disse: “Eu sou contra, eu sou contra!”. No seu governo, o
Fernando Henrique apresentou a emenda da reeleição, e ela foi escandalosamente comprada.
Quando o deputado Roberto Jefferson denunciou o mensalão, em alto e bom som no
Congresso, o senhor foi surpreendido ou aquela metodologia de cooptação já era, de certa
forma, conhecida?
Não me passava pela cabeça que aquilo podia ser verdade. Mas, na realidade, ele apresentou os
fatos e, quando ele apresentou aqueles fatos, as coisas se fecharam. Na hora, eu fiz um elogio grande
ao Jefferson. Eu disse: “Olha, não há dúvida da sua participação no episódio, não há dúvida de que
o senhor é corresponsável, o senhor participou, o senhor é autor. Mas tenho de reconhecer que o
senhor está prestando um serviço ao país”.
A que o senhor atribui as manifestações de rua de 2013 e as que persistem até hoje?
Em primeiro lugar, é um fator mundial. Hoje, a televisão, os meios de comunicação, as redes sociais...
no Egito, eles se movimentaram de tal maneira que em quadro dias derrubaram o presidente da
República, um ditador que estava lá havia não sei quanto tempo. Então, as redes sociais estão
funcionando.
Em junho do ano passado, elas foram vitais para a aprovação da emenda que determina que o
parlamentar processado não pode concorrer à reeleição. Isso é muito significativo: o Congresso
votou e votou bem por causa do povo, dos jovens na rua. Não passava pela cabeça de ninguém que
nós íamos mexer nessa questão.
Outra ocasião foi no mensalão. Foram para a rua, cercaram o Congresso Nacional, cercaram o Supremo,
e eles foram condenados. Essas duas votações eu considero da maior importância e significado.
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Agora, o aparecimento desses mascarados me impressiona.
Eu os vi quebrando vidraças no Rio de Janeiro, e aqui, na
frente do Palácio do Itamarati, também querendo quebrar
as vidraças, e a polícia de braços cruzados. Esses homens...
não sei o que eles querem, mas sua atuação é negativa.
Outra coisa que me chama a atenção é, nesta altura dos
acontecimentos, aos 50 anos do golpe de 64, estarem
convocando caminhadas com Deus, pela Pátria... eu levei
um susto quando eu vi o chamamento. O que há por trás
disso? O que significam esses movimentos?

“As poucas mudanças foram feitas
pelo Supremo”

Acho que temos de estar preparados para dar a resposta.
A nova Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade parece a reedição exata do movimento
golpista de 64 em sua face civil.
E é. E usando o nome da igreja de novo. Eu acho isso um absurdo.
De que tipo de reforma o Brasil precisa? Precisamos de uma democracia mais direta, como
defendem alguns?
A classe política não quer fazer a reforma, lamentavelmente. Se depender do Congresso Nacional,
não sai reforma. As poucas coisas que aconteceram, por exemplo, a perda de mandato por troca de
partido, foi o Supremo quem fez, porque se dependesse do Congresso não sairia absolutamente
nada. As poucas coisas estão sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu acho que a grande caminhada dos jovens neste ano, à margem da eleição, deve ser a da reforma
política. E isso só acontecerá por meio do debate da sociedade. De nossa parte aqui, eu não acredito.
E quais os pontos principais que o senhor reformaria?
Eu terminaria com a presença do sistema financeiro nas campanhas. Campanha tem que ser feita
só com dinheiro público, não pode haver empreiteiras em campanhas – isso é um escândalo, uma
imoralidade. A eleição de parlamentares tem de ser por voto distrital. Nós não podemos ter 30
partidos: precisamos de um número limitado de partidos, cada um com seu conteúdo, com sua
ideologia. As coligações tem que ser verticais: o PMDB não pode estar com o PT para presidente, para
governador com o PSDB, para prefeito com outro partido - isso é uma anarquia que precisa terminar.
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As campanhas na televisão têm que ser ao vivo, não podem ser feitas pelas grandes empresas de
marketing. O que se vê hoje são marionetes e não o cidadão que está em campanha. Nos Estados
Unidos, quem decide a eleição são os debates ao vivo entre os candidatos.
Os debates políticos brasileiros eram mais interessantes quando tinham menos regras, não?
Sim, mas de qualquer forma não dá para fazer debate com 10 candidatos.
O Prêmio Nobel de Economia e colunista do New York Times Paul Krugman esteve num ciclo
de palestras no Brasil, e elogiou nossa economia pelo baixo desemprego, relação dívida/PIB
satisfatória, bom volume de reservas em dólar e inflação há mais de 10 anos abaixo do teto da
meta. O senhor concorda com ele?
Eu acho que a coisa está caminhando, apesar de alguns problemas. Por exemplo, hoje há esse
problema da Petrobras, que nos deixou muito alarmados. O problema é que o governo mistura
eleição com sua condição de governo. Esse negócio de reeleição com o presidente no cargo é uma
coisa difícil.
Muita gente fala que o preço da gasolina e o preço do transporte hoje são subsidiados, e que
terminada a eleição nós vamos pagar dobrado. Mas eu, com toda sinceridade, acho que não dá
para dizer que o país esteja na contramão. Nós estamos caminhando. Eu acho que o emprego é um
indicador importante, assim como a diminuição da pobreza, que é uma realidade.
A OAB mantém o peso institucional que a caracterizou no combate à ditadura?
Eu não tenho dúvida disso. Entre OAB, ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e CNBB (Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil), a que tem permanecido é a OAB. Eu me lembro, lá atrás, nas horas mais
dramáticas do regime militar, nas Diretas Já, foi a OAB quem saiu na frente. Eu sou seu admirador
inconteste, e ela mantém essa bandeira de respeitabilidade no Brasil inteiro.
O senhor será mais uma vez candidato a cargo público?
Acho que não.
Qual foi o momento mais difícil da sua vida política?
Foi em 1964, quando esvaziaram a classe política no Rio Grande
do Sul e eu, de repente, quando percebi, em meu primeiro
mandato como deputado, era presidente do partido. Tive
de fazer o enfrentamento e minha vida mudou 180 graus. Eu
tinha uma vida de advocacia pela frente, pretendia ser um bom
advogado, um bom professor universitário. Mas a casa caiu, eu
comecei uma corrida e até hoje não parei.

Candidato de novo? “Acho que não.”
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Sem advogado não
há justiça. Nem
campanha eleitoral
Reportagem de Paulo Henrique Arantes

O

Tribunal Superior Eleitoral definiu o dia 6 de julho de 2014 como data de início da propaganda
eleitoral com vistas às eleições de outubro. Na prática, não só a campanha está em curso
desde o começo do ano como os advogados dos partidos já trabalham intensamente, quiçá
diuturnamente. No dia 20 de maio, a ministra Laurita Vaz, do TSE – atendeu a uma ação movida pelo
PSDB e suspendeu o programa do PT veiculado uma semana antes, o qual dava cores apocalípticas
a governos passados – por entender que o mesmo pregava a continuidade do governo petista.
Campanha eleitoral antecipada, portanto.
Um exemplo paulista, também em maio. Candidato do PMDB a governar o Estado de São Paulo, o
presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, surgiu em rádio e
TV apregoando suas realizações à frente da entidade empresarial. O Tribunal Regional Eleitoral não
aceitou representação do Ministério Público Eleitoral contra a propaganda dita institucional, por não
a enxergar como antecipação de campanha.
Em 11 de dezembro de 2013, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.891/13, que promove
uma minirreforma eleitoral. A principal novidade deu-se pela inclusão do Artigo 36-B na Lei das
Eleições (9.504/97), o qual estabelece o seguinte: “Será considerada propaganda eleitoral antecipada
a convocação, por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do
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Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de
radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda
política ou ataques a partidos e seus filiados ou instituições”.
Em 1º de maio de 2014, Dilma saudou o Dia do Trabalhador em
cadeia de rádio e TV. No entender dos partidos de oposição,
ela fez propaganda política ao anunciar correção na tabela
do Imposto de Renda e aumento de 10% nos pagamentos do
programa Bolsa Família. DEM, PSDB e PPS foram ao TSE contra
a presidente-candidata. Até o fechamento desta edição, o
Tribunal não se manifestara a respeito.
Esses são três dos casos judiciais recentes, dentre os mais visíveis,
relacionados com uma campanha eleitoral que, oficialmente,

Salata: “É preciso extirpar do processo
eleitoral o abuso de poder”

ainda nem começou. O fato é que as eleições de 2014 já mobilizam inúmeros profissionais do
Direito que, Brasil afora, assessoram milhares de candidatos a deputado estadual, deputado federal,
senador, governador e presidente da República, políticos que serão escrutinados por 141,8 milhões
de brasileiros no próximo dia 5 de outubro.
“Se compararmos com o que ocorria há 32 anos, quando iniciei meu trabalho no campo do Direito
Eleitoral, vamos perceber que essa área cresceu muito. Hoje existe um mercado muito grande, até
em razão do enrijecimento da legislação relacionada às campanhas eleitorais, sobretudo na questão
do financiamento e da propaganda. A regra vem endurecendo para se evitar o abuso”, observa o
advogado Sílvio Salata, cujo escritório, em São Paulo, é um dos mais requisitados por candidatos e
partidos em anos eleitorais.
Há muito atuante na Comissão de Direito Eleitoral da OAB-SP, Salata considerou o pronunciamento
da presidente Dilma Rousseff no Dia do Trabalhador um exemplo de “abuso do poder político para
influenciar na campanha, à medida que os demais participantes do processo eleitoral não têm a
mesma oportunidade de entrar em rede nacional durante o horário nobre”. No entender de Salata,
é preciso “extirpar do processo eleitoral brasileiro a prática de abuso do poder em todos os sentidos,
sobretudo o uso dos veículos de comunicação social”. Nesse sentido, o advogado considera que
jornais e revistas que privilegiem este ou aquele candidato ou partido em seu noticiário cometem
ilícito eleitoral. “Um jornal pode assumir sua preferência por determinada candidatura no editorial - e
só no editorial. Não pode expandir sua opinião para o noticiário - isso configura um ilícito eleitoral
passível de ser reconhecido como abuso em veículo de comunicação social”, explica.
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Visão semelhante tem Alberto Rollo, outro advogado de renome quando se trata de direito e eleição.
Atual presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-SP, Rollo diz que os veículos de imprensa
ganharão credibilidade se apontarem seus candidatos preferidos, e mais ainda se essa preferência
declarada não comprometer a elaboração das matérias noticiosas, que devem simplesmente respeitar
os fatos. Dizendo-se ele próprio não partidário do PT, considera o “antipetismo” da revista “Veja” um
mau exemplo de comportamento da mídia, principalmente em ano eleitoral. “A revista ‘Veja’ é a coisa
mais anti-PT que se possa imaginar, mas publica uma porção de coisas sem procedência, e nunca
contra outros partidos. Situação típica é esta da compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras:
Arquivo OAB-SP

eles colocaram tudo em manchete, enquanto sobre a corrupção
em empresas aqui de São Paulo (caso Metrô/CPTM/Alstom/
Siemens) falaram baixinho, publicaram com letras pequenas, num
cantinho”, critica o advogado.
Talvez seja na internet, entretanto, que o “serviço sujo” eleitoral
seja mais visível, e nesse aspecto as redes sociais são imbatíveis.
No Facebook, por exemplo, abundam “memes” desqualificando
grosseiramente candidatos de todos os partidos e todas as cores
ideológicas. Sites dedicam-se a produzir conteúdo calunioso a
gerar repercussão via rede social. Há mentiras absurdas, ofensas
pessoais, fotos-montagem primárias. Sabe-se da existência de
profissionais contratados exclusivamente para criar peças desse
tipo. Os advogados precisam estar atentos e saber como agir.

Rollo: liberdade na internet não
justifica “serviço sujo”

Para Alberto Rollo, a liberdade inerente à internet não justifica tal comportamento. Em linguagem
prática, ele diz como o candidato denegrido, por meio do seu advogado, deve agir: “Vá a um cartório
e peça para o funcionário acessar a internet na página em questão e reproduzir o que está ali,
registrando data e horário. Com a devida certidão, você entra na Justiça contra o responsável pelo
site, blog, conta no Facebook ou seja que for. Vá para cima e processe como se o conteúdo estivesse
em um jornal”.
Silvio Salata afirma conhecer casos de candidaturas efetivamente prejudicadas pela internet, e,
nessa esfera, diagnosticou outro problema: “Não obstante atuando rapidamente, em alguns casos
eu senti uma certa demora para o cumprimento da ordem judicial, passando-se até 36 horas sem o
cumprimento da liminar. Isso gera um dano irreversível a uma campanha eleitoral”.
Nenhum advogado que pretenda atuar em Direito Eleitoral pode deixar em segundo plano os meios
de comunicação, onde, afinal, se concentram os maiores esforços de partidos e candidatos. Nas
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campanhas do Século XXI, palanques e comícios preservam o charme, mas não a eficiência. Tanto que
as coligações partidárias visam, antes de tudo, a aumentar o tempo de exposição no Horário Eleitoral
Gratuito. “Nós temos um regime político-eleitoral que segue o modelo representativo proporcional.
Quer dizer, o partido que tem o maior número de deputados exerce maior atividade parlamentar e
tem maior horário tanto na propaganda partidária quanto na propaganda eleitoral. Ampliam-se os
tempos dos que têm bancadas mais numerosas”, explica Sílvio Salata.
O raciocínio lógico leva à constatação de que o sistema é conservador, pois, pelas regras em vigor, se
o partido com mais parlamentares tem mais tempo no Horário Eleitoral Gratuito, será privilegiado a
cada pleito e se manterá como partido com mais parlamentares. Trata-se de um círculo vicioso, mas
que pode ser quebrado com a instituição da cláusula de barreira, que limitaria o número de siglas
existentes, como tem defendido a OAB-SP. “O Horário Eleitoral é absolutamente desequilibrado.
Deveria haver menos partidos, e esses partidos teriam tempos iguais, independentemente do
número de deputados”, assinala Alberto Rollo. “Hoje temos 32 partidos que recebem dinheiro
público, por meio do Fundo Partidário. Pois bem, amanhã eu coleto alguns milhares de assinaturas
e crio um partido político. Passo a presidi-lo, pego o dinheiro do Fundo e vou viajar com a família”,
ironiza. Salata corrobora: “No ano passado, aproximadamente R$ 400 milhões foram distribuídos
nas cotas do Fundo Partidário. Tem gente que recebe isso e não aplica no partido. O que temos
visto hoje, sobretudo em São Paulo, é que a grande maioria dos partidos tem suas contas de rotina
desaprovadas por causa da aplicação equivocada do Fundo Partidário”.

Defender ou atacar?
A multa por campanha eleitoral antecipada varia entre R$ 5 mil e R$ 25 mil, o que em parte explica
a conduta de certos candidatos, que veem no retorno eleitoral que a infração lhes proporciona algo
bem mais significativo que o valor despendido por eventual punição. “Existe um negócio chamado
custo-benefício. É inadmissível que as multas sejam as mesmas para o candidato a presidente da
República e para o candidato a vereador em Quixeramobim. A punição deveria ser em conformidade
com o número de habitantes envolvidos em cada eleição”, salienta Alberto Rollo.
Em tal contexto, em que algumas campanhas orientam-se pelo custo-benefício a que Rollo se
referiu, Sílvio Salata ressalta o papel do advogado atuante na área: “Temos que buscar, isto sim, o
aperfeiçoamento do processo eleitoral, para que isso traga estabilidade do Estado Democrático de
Direito. A desestabilização do processo eleitoral sempre ocorre em prejuízo da democracia, esta
democracia cuja conquista custou tão caro ao Brasil”.
Ninguém ainda mensurou se os advogados contratados para trabalhar em campanhas eleitorais
passam mais tempo defendendo o cliente ou buscando detectar ilícitos do adversário, mas supõe20 // Revista da CAASP / Junho 2014

que as ações de ataque e defesa equivalham-se. “Atualmente, se você entra com 10 processos contra
o seu adversário, a tendência é ele entrar com 10 processos contra você. Normalmente, os dois
perdem os 20 processos e têm de pagar multas imensas à Justiça”, destaca Rollo.
“Eu me preocupo com o meu candidato, o meu cliente. Procuro blindá-lo juridicamente para que
não sofra consequências drásticas”, afirma Salata. “O advogado tem que defender seu cliente. Agora,
muitas vezes essa defesa pode ser colocada no aspecto objetivo de o advogado ter de propor
uma ação contra o outro candidato”, ressalva, e acrescenta: “Deixar o candidato/cliente precavido,
preparado para o debate político, já é uma forma de boa atuação jurídica na campanha eleitoral”.

Ficha Limpa e “democracia” cubana
Comemorou-se – mídia, população em geral – o
advento da Lei da Ficha Limpa como um passo
decisivo contra a corrupção, ou ao menos contra
a presença de candidatos corruptos no cenário
político-eleitoral brasileiro. Na realidade, e à luz do
Direito, a norma é falha.
“Eu fui um dos primeiros advogados a se baterem
contra a Lei da Ficha Limpa, pelo afogadilho, a pressa
com que se aprovou uma lei em ano de eleição,
violentando-se o princípio da anualidade e às vésperas de convenções partidárias”, lembra Sílvio
Salata, dizendo-se inconformado com o enquadramento de candidatos na Ficha Limpa antes do
trânsito em julgado dos respectivos processos: “É a violação do princípio de presunção de inocência
do acusado. Quer dizer, ele se torna inelegível com uma condenação de segundo grau quando, na
instância extraordinária, pode ser absolvido”.
Para Alberto Rollo, a Lei da Ficha Limpa tira do povo o direito de escolher em quem votar. “O poder
emana do povo, e a Ficha Limpa é restritiva. Essa restrição vai ao encontro da ‘democracia’ cubana, que
é sensacional: os chefes decidem quais são os candidatos possíveis e se tira do povo o direito de votar
em quem ele quer”, compara Rollo, em ácida ironia. “Com a Ficha Limpa, não temos o povo decidindo,
temos o togado decidindo, e ultimamente o togado tem decidido de forma excessivamente rigorosa,
fazendo o papel que os dirigentes cubanos fazem nas eleições de lá”.
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Financiamento e corrupção
Não são poucos os casos de corrupção noticiados que envolvem financiamento de campanhas
eleitorais. O caixa 2 impera, quase que abertamente. A posteriori, vêm os favorecimentos a doadores. A
discussão sobre o modelo ideal de custeio das campanhas está lançada. “Eu defendo o financiamento
privado, por pessoas físicas e jurídicas, de modo muito controlado”, observa Alberto Rollo. A razão para
tal posicionamento é a certeza de que, estabelecido o financiamento público, as doações privadas
continuarão ocorrendo, só que por baixo do pano. Seria uma espécie de caixa 2 generalizado. “Com
o financiamento aberto é possível coibir as fraudes nas campanhas eleitorais. Com o financiamento
fechado, ninguém vai precisar contar para quem deu dinheiro”, acredita o advogado.
Para Sílvio Salata, o financiamento público penalizaria ainda mais o Tesouro. A solução brasileira
para coibir o caixa 2, no seu entender, pode se dar por outro caminho. “A legislação brasileira vem
endurecendo, exigindo as prestações de contas. Eu nunca tinha visto aqui um curso de prestação de
contas de campanha, e em 2008 eles começaram a surgir. Eu confesso que nós, advogados, tínhamos
uma dificuldade muito grande para fazer prestação de contas e entregá-la no prazo de 30 dias para
a Justiça Eleitoral. Nessas prestações de contas é que estão embutidos os abusos, onde se montam
subterfúgios para formular o caixa 2”, detalha.
De qualquer modo, a Justiça Eleitoral no Brasil peca pela falta de especialização, problema que urge
correção. “A magistratura na Justiça Eleitoral é temporária, portanto não consegue se especializar.
Acredito que especialização na Justiça Eleitoral, hoje, só exista por parte dos advogados”, avalia Salata.
“É preciso fazer com que na Justiça Eleitoral entrem juízes que realizaram concursos específicos na
área do Direito Eleitoral”, defende Rollo.
O recado dos dois mestres do Direito Eleitoral aos jovens advogados que pretendam militar nessa
área é o mesmo: estudem muito, especializem-se. “Temos um grande campo, o mercado é intenso.
Temos de exigir de cada um dos colegas uma participação consciente”, frisa Sílvio Salata. “Hoje,
há vários cursos de Direito Eleitoral, alguns muito bons e baratos, como os oferecidos pela Escola
Superior de Advocacia da OAB-SP, a ESA”, sugere Rollo.
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// Partidos prontos para o combate

A

briga vai ser boa. Os partidos montam suas estruturas eleitorais com especial cuidado
na parte jurídica. Na última eleição presidencial, o PSDB gastou R$ 1,8 milhão com
atividades jurídicas, ante R$ 119 milhões de gastos globais de campanha. “Para esta

eleição ainda não temos como fazer qualquer projeção, pois as contratações só são permitidas
após

o

registro

das

candidaturas”, afirma o
deputado federal Carlos
Sampaio,

coordenador

jurídico da sigla.
Segundo
partido

Sampaio,
do

o

candidato

Aécio Neves “tem por
diretriz cumprir as regras
eleitorais e agir de forma transparente. Assim, a atuação do departamento jurídico é muito
mais voltada a coibir as práticas ilegais dos seus adversários do que se defender de demandas
judiciais ou qualquer outra forma de questionamento de suas ações”. No fechamento desta
edição, o candidato tucano processava responsáveis por perfis na internet que o associavam ao
consumo abusivo de álcool e outros hábitos ainda menos recomendáveis. Também denunciava
suposta ação orquestrada, por meio virtual, afirmando que ele estaria sendo processado em
Minas Gerais pelo desvio de R$ 4 bilhões da área da saúde, quando era governador do Estado.
A postura do PSDB quanto ao atual Horário Eleitoral Gratuito é crítica. “Este é um tema que
precisa ser melhor debatido pelos partidos políticos e pela sociedade brasileira, pois é um
equívoco que a forma atual de distribuição não garanta uma condição minimamente justa de
concorrência entre os partidos no Congresso Nacional”, diz Carlos Sampaio.

Da militância à profissionalização – Após quase 12 anos instalado no Palácio no
Planalto, o PT mudou muito, como é sabido. E mudou também na montagem de sua estrutura
jurídica de campanha. “Ao longo do tempo a organização partidária evoluiu da militância
jurídica de quadros partidários para a profissionalização por meio de escritórios contratados,
mas sempre prestigiando a abordagem técnica que se tornou referência nos Tribunais Eleitorais”,
descreve Márcio Silva, assessor jurídico da sigla junto ao TSE.
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“Desde as primeiras eleições gerais das quais participou, o Diretório Nacional do PT adotou
a prática de divulgar manuais a dirigentes e filiados para uniformização de procedimentos e
divulgação de jurisprudência, que já é tradicional na cultura político-partidária e importante
ferramenta de atuação”, relata Silva.
O PT não soube informar à Revista da CAASP o percentual de gastos do partido com atividades
jurídicas em relação às despesas eleitorais totais. De acordo com a Secretaria Nacional de
Finanças da sigla, tais dados constam da prestação de contas referente à campanha de 2010,
que se encontra no TSE. Indagado se o partido despende mais energia em defesa de seus
candidatos ou na detecção de ilícitos de seus adversários, Silva respondeu que “cada eleição
apresenta peculiaridades que determinam essa equação”, e ressaltou que, “no que diz respeito
às ações de propaganda, candidatos de oposição tendem a uma campanha mais agressiva, o
que enseja reação de quem se vê atacado”.
No entender de Márcio Silva, a atual legislação eleitoral carece de reformas. “O Legislativo
precisa enfrentar a questão das fontes e limites de financiamento de campanha em caráter
definitivo. A caracterização de propaganda extemporânea e os limites impostos à propaganda
institucional partidária têm se revelado anacrônicos”, avalia.
Com coligações que garantem o maior tempo em rádio e TV à presidente Dilma Rousseff, com
larga vantagem sobre os escassos minutos dos demais candidatos, o PT é a favor do Horário
Eleitoral Gratuito nos moldes atuais.

Proteção aos candidatos

– “Nós trabalhamos numa linha de dar mais proteção aos
nossos candidatos, fazer com que eles respeitem as determinações do Tribunal Regional
Eleitoral, que hoje são muito maiores do que num passado recente”. A descrição é do secretáriogeral do PP em São Paulo, Jesse Ribeiro.
Braço direito do deputado federal Paulo Maluf, Ribeiro diz que muitos candidatos ainda não
têm conhecimento dessas novas exigências, principalmente no tocante à prestação de contas,
daí a necessidade de orientação profissional. “Hoje, para a felicidade dos partidos, conta-se
com profissionais de grande experiência na Lei Eleitoral, que nos ajudam sobremaneira para
que se respeitem os preceitos legais, para que não se cometa nenhuma irregularidade durante
o período eleitoral”, observa.
Essa assessoria profissional, segundo Jesse Ribeiro, custa ao Diretório Estadual do PP, em média,
R$ 15 mil mensais durante uma campanha eleitoral. “O custo total, no entanto, depende do que
acontece, da quantidade de ações judiciais necessárias. Quando há casos excepcionais, como
impugnações, o gasto é bem maior”, assinala.
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O novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, José Antônio Dias Toffoli, assumiu
defendendo a Resolução 23.396/13 do TSE, que obriga a Polícia Federal e o Ministério
Público Eleitoral a solicitar autorização ao Judiciário para instaurar inquéritos penais
eleitorais. “Não se trata de impedir a investigação de crimes eleitorais, mas de impedir
que a investigação fique na gaveta. Na medida em que haja passagem pelo Judiciário, o
juiz eleitoral autoriza e põe uma capa no processo. Com a autorização judicial, a imprensa
vai poder saber se o promotor foi atrás do problema ou se engavetou”, disse Toffoli ao site
“Brasil Post”.
No Supremo Tribunal Federal, contudo, o presidente do TSE foi vencido. No dia 21 de
maio, o plenário do STF suspendeu cautelarmente a resolução, em ação proposta pelo
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para quem os dispositivos questionados
seriam incompatíveis com os princípios da legalidade, do acusatório e da inércia da
jurisdição. O relator, ministro Luís Roberto Barroso, entendeu que as investigações de
crimes eleitorais devem ser orientadas pelo Ministério Público, “não sendo admissível que
autoridades judiciais determinem o rumo das investigações,
em prejuízo da sua própria neutralidade”.
Em conformidade com Barroso votaram os
ministros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio
Mello, Luiz Fux, Teori Zavascki, Rosa Weber,
Carmem Lúcia, Ricardo Lewandowski e
Celso de Mello. Foram contra a suspensão
Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Toffoli: voto vencido no Supremo

Eugênio Novaes

da Resolução 23.393/13 os ministros
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// Candidato não é sabonete

O

eleitor está cada vez mais
desconfiado

e

de

GT

“

olhos

abertos, portanto urge a

necessidade de discursos pontuais
e substantivos. Chega ao fim o
denominado

‘candidato-sabonete’,

apresentado como um verdadeiro
produto para o consumo de massa, cuja
imagem era construída por intermédio
de efeitos cosméticos e publicitários”.
Seremos todos mais felizes – e o Brasil
será melhor, certamente – se o jornalista
Gaudêncio Torquato, autor do trecho
acima, estiver correto. Professor titular
da Escola de Comunicações e Artes
da USP e consultor político, Torquato

Torquato: “O discurso eleitoreiro está saturado”

aposta no amadurecimento do eleitor
brasileiro, o que aos poucos nos salvaria da discurseira eleitoral vazia e do artificialismo que se
veem na maioria dos candidatos. “O discurso eleitoreiro no país está saturado. As campanhas têm
sido tomadas pelo marketing do simulacro, da dissimulação. As massas eleitorais, envolvidas
emocionalmente, começam a rejeitar o espetáculo de promessas, alguma razoáveis, outras
mirabolantes”.
Gaudêncio Torquato, que é membro do Conselho Editorial da Revista da CAASP, acaba de lançar
o livro “Novo Manual de Marketing Político”, em que ensina a prática do marketing político sem
que se descambe para o tal “marketing cosmético”, tão nítido na propaganda eleitoral. “Esse
marketing assemelhado a pastel de feira (muito vento e mínima substância) consegue ainda,
depois de anos de continuidade e felicidade de profissionais inescrupulosos, contribuir para a
autoconfiança do povo? Infelizmente, sim. Mas pouco a pouco começa a ser desmistificado”,
acredita o autor.
Torçamos para que ele esteja certo.
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Os caminhos para
vencer a obesidade
Pela primeira vez desde 2006,o percentual de brasileiros com excesso de peso
parou de aumentar. Foi o que revelou a pesquisa Vigitel 2013 (Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico),
divulgada em maio pelo Ministério da Saúde e que ouviu 53 mil adultos
nas 26 capitais, além do Distrito Federal. Conforme a sondagem, 50,8%
da população brasileira apresentam sobrepeso, contra 51% em 2012.
Desses, 17,5% são obesos. Em contrapartida, a taxa de mortalidade por
complicações diretamente relacionadas à obesidade triplicou em um período
de dez anos, como revelado em abril pelo Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (Datasus). Em 2001, 808 óbitos tiveram a doença
como uma das causas. Em 2011, último dado disponível, o número passou
para 2.390 - um crescimento de 196%.
Reportagem de Karol Pinheiro

Q

ual o limite entre uma pessoa com sobrepeso e uma pessoa obesa? Com um cálculo
simples e rápido, é possível responder a essa pergunta. O Índice de Massa Corpórea (IMC),
reconhecido com referência pela Organização Mundial da Saúde, é um importante indicador
da obesidade. Trata-se de uma fórmula em que o peso, em quilos, é dividido pelo quadrado da altura,
em metros. O resultado dessa conta classifica as pessoas com peso normal (IMC de 18,4 a 24,9),
sobrepeso (25 a 29,9), obesidade grau I (30 a 34,9), obesidade grau II (35 a 39,9) e obesidade grau III
ou obesidade mórbida (IMC acima de 40).
Homens e mulheres não engordam da mesma forma. Eles costumam apresentar gordura concentrada
na região do abdome, que em excesso caracteriza um quadro de obesidade visceral. A gordura visceral
é perigosa, pois favorece o surgimento de doenças metabólicas, como diabetes, e cardiovasculares.
Já as mulheres, até a fase do climatério, acumulam gordura principalmente no culote, nas nádegas
e nas pernas. Essa gordura é chamada de gordura subcutânea. Ela prejudica menos o metabolismo
que a gordura visceral, mas é mais difícil de perder. O IMC não distingue esses dois tipos de gordura.
“O IMC não deve ser o único parâmetro para definir os riscos relacionados à obesidade. Outros
fatores, como, por exemplo, circunferência abdominal acima de 90 centímetros para homens e 80
centímetros para mulheres, que caracteriza a obesidade visceral, são muito importantes e também
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caracterizam obesidade, mesmo que o IMC do paciente não sugira que ele é obeso”, alerta o
endocrinologista Márcio Mancini, chefe do Grupo de Apoio à Obesidade e Síndrome Metabólica do
Hospital das Clínicas da USP.
No caso de crianças e adolescentes, reconhecer um quadro de obesidade exige observação cuidadosa,
pois o IMC considerado normal varia com a idade. Para isso, os médicos usam gráficos de crescimento
infantil estabelecidos pela OMS, em que os dados estão separados por sexo e faixas etárias. Mancini
percebe um comportamento equivocado e persistente dos pais brasileiros em relação à saúde de
seus filhos. “Ainda hoje, há pais que acreditam que criança gordinha é criança saudável. Comumente,
os pais só percebem a obesidade de seus filhos quando essa já está completamente instalada”,
lamenta o especialista.
O tratamento da obesidade infantil deve ser iniciado o quanto antes, para que se diminuam as
chances de a criança tornar-se um adulto obeso e desenvolver problemas característicos da doença.
“As chances de uma criança obesa que não recebe tratamento chegar à fase adulta com obesidade
mórbida é de 90%. Daí a importância de se investir no tratamento logo na infância”, salienta Mancini.

Uma jornada difícil

Fonte: Ministério da Saúde

O tratamento da obesidade exige dedicação e paciência. Envolve não só a perda de peso, mas também
a correção dos fatores de risco para outras doenças. “A ideia de um tratamento que consiga reduzir
o peso corporal de indivíduos obesos a valores considerados normais vem sendo substituída por
condutas que levam a um objetivo menos ambicioso e realista. Isso porque nem sempre é possível
chegar ao peso normal, mas é possível reduzir em muito os fatores de risco para outras doenças”,
explica Marcio Mancini.
O tratamento pode incluir participação de endocrinologista, nutricionista, psicólogo e/ou psiquiatra
e cardiologista, entre outros especialistas, a depender das condições do paciente. A reeducação
alimentar deve ser personalizada, bem como orientação de atividade física regular. Muitas vezes é
necessário o uso de medicamentos.
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Hoje, existem no Brasil apenas dois medicamentos
contra obesidade liberados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): o
orlistat, que atua no intestino e impede que 30%
das gorduras ingeridas em cada refeição sejam
absorvidas pelo organismo, e a sibutramina,
que age no sistema nervoso central, provocando
no paciente a sensação de saciedade. Em 2011, a
Anvisa baniu do mercado brasileiro os remédios
para emagrecer à base de anfetaminas. De
acordo com a Agência, estudos comprovaram Mancini: metas realistas são fundamentais
que os medicamentos anfepramona, femproporex e mazindol tinham baixa eficácia na perda de
peso e ofereciam elevados riscos à saúde dos pacientes.
Quando todos os tratamentos clínicos mostram-se ineficazes, o último caminho é a cirurgia bariátrica,
procedimento de alta complexidade. Mas os critérios para a realização da operação são rigorosos.
Em geral, o IMC do indivíduo deve ser maior ou igual a 40, ou maior ou igual a 35 quando houver
doenças associadas - como hipertensão, diabetes e males articulares – em níveis não-controláveis.
Caso o indivíduo tenha índice de massa corporal acima de 50, recomenda-se a perda de 10% de seu
peso antes da cirurgia, para que não haja grandes riscos durante o procedimento. Antes de se decidir
pela cirurgia bariátrica, são imprescindíveis consultas com os especialistas antes mencionados. A
fase pré-operatória pode levar até dois meses.
Quatro modalidades de cirurgia bariátrica são autorizadas no Brasil: a redução do estômago com
desvio intestinal (bypass gástrico), a derivação bileopancreática, a gastrectomia vertical e a banda
gástrica (a introdução de balão intragástrico não é considerada uma cirurgia bariátrica). O bypass
gástrico é o procedimento mais efetuado. A técnica consiste em reduzir o estômago e desviar o
caminho do alimento para o intestino, o que diminui a produção de substâncias responsáveis
pela fome e libera os hormônios que provocam saciedade e reduzem a produção das substâncias
responsáveis pela fome. “As demais técnicas também são utilizadas, mas têm indicação restrita, para
casos especiais, como pacientes que são soropositivos e que, caso sejam submetidos à técnica do
bypass gástrico, podem vir a desenvolver Aids, realiza-se a gastrectomia vertical”, explica o cirurgião
Sizenando Lima Júnior, que já realizou mais de 4.400 cirurgias bariátricas.
“O gatilho da obesidade é a comida e ela não voa para a boca. O paciente não pode acreditar que,
por conta da operação, ele não precisará mudar seu comportamento ou então que sua genética
será reprogramada. Engana-se quem pensa que a cirurgia é um caminho fácil para perder peso”, frisa
Sizenando. Segundo ele, na cirurgia de redução de estômago, método bypass gástrico, o estômago,
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que é do tamanho de uma mão, é reduzido ao tamanho
de um polegar. A paciente do sexo feminino terá de
aprender a se alimentar com no máximo 1.200 calorias
diárias e os homens com até 1.800 calorias. Isso equivale
a pelo menos duas refeições (almoço e jantar) de 300
gramas e, no intervalo dessas refeições, ingestão de
alimentos pouco calóricos como cenoura, tomate, pêra
ou banana. As consultas com a equipe multiprofissional
após a realização da cirurgia bariátrica devem ser
periódicas para sempre.
O Sistema Único de Saúde (SUS) realiza a cirurgia
bariátrica e também a cirurgia plástica reparadora do
abdome, barriga e costas, para retirada dos excessos
de pele decorrentes do emagrecimento. Mas a espera

Sizenando: cirugia bariátrica não é caminho fácil

é longa: há no Brasil, de acordo com estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM), quatro milhões de indivíduos com indicação para cirurgia de redução de
estômago. E existe outro problema a agravar a situação. “Pressupõe-se que o paciente que vai para a
cirurgia teve falência do tratamento clinico. Ocorre que é exatamente esse tratamento clínico que o
SUS não oferece”, denuncia Márcio Mancini.

Para reduzir a incidência
Duas entidades internacionais de promoção à saúde, a ConsumersInternationale a Federação Mundial
de Obesidade, uniram-se, em maio, para pedir aos governos que regulem o setor de alimentação de
forma semelhante à já feita com a indústria de cigarro. Ou seja, no verso das embalagens de alguns
alimentos, imagens estampariam os malefícios causados pela obesidade. Além de um controle
mais rígido da propaganda de alimentos, as instituições pedem que os governos promovam a
alimentação saudável e abulam todos os alimentos e bebidas que contenham gorduras trans. Para
tanto, propõem aos governos que revejam os preços desses alimentos, aumentem seus impostos e
alterem seus padrões de regulação.
No Brasil, o Ministério da Saúde e a Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), que tem
cerca de 18 mil colégios associados, assinaram um acordo em 2012 com o objetivo de incentivar
a oferta de lanches de baixa caloria e alto valor nutritivo, com vistas a diminuir a incidência da
obesidade infantil.
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Em maio deste ano, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)
baixou uma resolução classificando como abusiva toda propaganda que tente persuadir a criança a
consumir produtos cuja publicidade explore desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas
sonoras infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis de apelo infantil. Associações
de anunciantes, emissoras, revistas, empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis
criticaram a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do Conanda para legislar
sobre publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. O
debate sobre a validade da resolução também envolve a questão de como serão aplicadas punições,
o que torna a questão ainda mais complicada e intensifica a disputa jurídica sobre ela.
Para o endocrinologista Márcio Mancini, o caráter multifatorial da obesidade deve ser levado
em conta. Até fatores urbanísticos contribuem com a obesidade. “Ausência de parques públicos
ou parques mal conservados, falta de ciclovias, calçadas esburacadas e altos índices de violência
interagindo com fatores como comportamentos alimentares e problemas fisiológicos, metabólicos
e genéticos, têm um papel importantíssimo na elevação das nossas taxas de obesidade”, observa.

// Uso de estimulantes alimentares tornou jovem obesa
Hulda Rode nasceu em Ceilândia, Distrito federal. Aos sete anos era uma criança magra. Os pais,
na tentativa de fazer a filha ganhar peso, passaram a administrar-lhe estimulantes alimentares.
Resultado: Hulda começou a ganhar peso e não parou mais. Aos 24 anos, pesava 120 quilos e
acumulava uma série de problemas de saúde.
A alimentação de Hulda na infância e na adolescência era baseada em carnes e massas. Doces
e biscoitos recheados também tinham lugar garantido. Mesmo praticando natação, ciclismo e
patinação, seu peso não regredia.
Na fase adulta, iniciou uma série de tratamentos médicos para perder peso. “Fazia dieta e
tomava inibidores de apetite como fremproporex, anfepramona e sibutramina. Fiz academia e
hidroginástica, mas em nada tive sucesso”, conta.
Os problemas de saúde atrelados à obesidade logo começaram a surgir: pré-diabetes, apneia
do sono, taquicardia, inflamação nas articulações, dores nos ossos, episódios de cólica renal.
“Por conta da obesidade, minha rotina era cansativa. Por causa da apneia e da tarquicardia, eu
dormia sentada para evitar a sensação de sufocamento”, recorda. Por conta de situações como
essa, desenvolveu um quadro de depressão.
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Em 2009, a morte de um amigo em decorrência de complicações da obesidade fez Hulda
dar uma guinada. “Eu decidi, naquele momento, que iria buscar um procedimento cirúrgico.
Eu tinha receio de morrer jovem e de entrar para as estatísticas de pessoas que falecem por
obesidade mórbida”, conta. Tomada a decisão, ela buscou acompanhamento médico e seguiu
à risca os trâmites da fase pré-cirúrgica. Teve de perder 10 quilos antes da cirurgia, que foi
realizada no dia 23 de março de 2010.
Hoje, Hulda pesa 62 quilos. “Como quase tudo de forma dosada, mas excluí totalmente bebida
alcoólica. Foi um processo de escolha, e benefícios compensam as faltas”, diz. A maior evolução
na dieta de Hulda foi a inclusão de frutas e verduras, que não faziam parte de sua rotina
alimentar.
O médico já liberou Hulda para realizar a cirurgia plástica, mas o preço é alto: R$30 mil. O plano
de saúde contratado por Hulda não oferece cobertura integral do procedimento. Consultora de

Arquivo pessoal Hulda Rode

marketing, ela guarda parte dos seus vencimentos para realizar a operação.

Três fases da vida de Hulda
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Advocacia globalizada

Reportagem de Joaquim de Carvalho

N

o último dia 23 de abril, a advogada Elizabeth Broglio desembarcou no aeroporto de
Guarulhos com algumas malas e compras feitas nos Estados Unidos. Mas a bagagem mais
importante para ela não era visível às pessoas que por ali circulavam - a bagagem cultural.
Elizabeth tinha estado em Nova York e Washington, num tour jurídico-cultural que tem atraído cada
vez mais brasileiros, particularmente advogados paulistas, graças a uma parceria firmada pela Caixa
de Assistência dos Advogados de São Paulo.

Arquivo pessoal E. Broglio

“Visitamos a Suprema Corte de Manhattan e eu tive uma demonstração de como funciona a Justiça
americana. Gostei tanto que já estou pensando em fazer outros cursos nos Estados Unidos”, diz a
advogada, que no Brasil atua no Direito Empresarial.
Na Suprema Corte de Manhattan, Elizabeth e mais vinte advogados brasileiros foram recebidos
pelo coordenador criminal, Jorge Reveel, que realizou uma palestra para
explicar como funciona o sistema judiciário americano. “Eu também
pude assistir a uma sessão de julgamento. Era um caso de homicídio, que
envolvia latinos. Me chamou a atenção a forma como o perito apresentou
as provas. A linguagem era objetiva e tudo foi colocado com uma clareza
que, infelizmente, nem sempre vemos na Justiça brasileira”, comenta
Elizabeth.
Ao deixar a Suprema Corte, o grupo de brasileiros posou para fotografias.
Elizabeth lembra que muitos se sentiam como personagens do seriado
Law and Order. “Vimos num caso real como é a Justiça americana. Parecia
um caso mostrado na televisão. Parabéns à CAASP por proporcionar este
tour nos Estados Unidos. Gostei bastante”, diz a advogada.
No centro, Elizabeth Broglio
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Além da visita à sede da Justiça de Manhattan, os brasileiros foram à sede da ONU e receberam
ingressos para espetáculos em Nova York. Alguns advogados, como Elizabeth, foram a Washington,
que fica a 360 quilômetros dali. O passeio começou no dia 15 de abril. “Foi uma semana de um
verdadeiro banho de cultura, com enfoque para os temas jurídicos”, afirma.
Durante os sete dias nos Estados Unidos, os brasileiros ficaram hospedados no Hotel Pennsylvania,
ao lado da Times Square. Pelo passeio, organizado pela Best Brazil Tour, os advogados inscritos na
OAB-SP pagaram US$ 3.499 - 10% menos que o preço normal do pacote. O desconto foi dado graças
a uma pareceria entre a CAASP e a Best Brazil Tour.
Novo tour jurídico-cultural já está programado para 21 de novembro, com volta prevista para nove
dias depois, dia 30. Além da visita à Corte de Manhattan, os advogados poderão aproveitar o “Black
Friday”, a maior liquidação do mundo, com descontos expressivos. É uma boa oportunidade para
iniciar o contato com a cultural jurídica americana e, ao mesmo tempo, fazer as compras de Natal.

US Legal Practice e o Legum Magister
O passeio organizado pela Best Brazil Tour é apenas um aperitivo no universo de atividades no
exterior proporcionadas pela CAASP, por meio do Clube de Serviços. Em San Diego, a California
Western School of Law oferece um verdadeiro banquete de conhecimento.
Cursos como o US Legal Practice, cuja primeira edição de 2014 está programa para 17 a 27 de junho,
acontecem durante o ano todo. Os custos são 10% mais baixos para os advogados que usarem o
Clube de Serviços da CAASP.
Com transporte e hospedagem, o pacote custa entre US$ 4.990 e US$ US$ 7.550, dependendo do
hotel escolhido e do tempo de permanência, que se pode se estender de dez para 23 dias.
Em entrevista à Revista da CAASP, a vice-presidente do programa de intercâmbio da faculdade, Carla
McEwen, observou que os cursos nos Estados Unidos, mesmo os de curta duração, são “fundamentais
para qualquer profissional que queira estar um passo à frente no mercado de trabalho” (leia entrevista
no fim desta matéria).
“A globalização é um caminho que não tem volta”, lembrou ela, citando uma frase do ex-presidente
do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto. “Todo o tipo de intercâmbio, relações e comércio
internacional exige suporte legal. Hoje em dia, as chances de você se confrontar com um processo
legal estrangeiro é grande, tornando-se essencial para o desempenho das suas funções advocatícias
ter conhecimento jurídico internacional de alta qualidade”, diz Carla.
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Carla McEwen é brasileira e graduou-se em São Paulo,
antes de se mudar para os Estados Unidos e se habilitar
para advogar em território norte-americano.
Para quem quiser se aprofundar mais no conhecimento
das leis nos Estados Unidos, cursos de curta duração
podem gerar créditos para o chamado LlM – Legum
Magister –, o correspondente ao mestrado no Brasil.
Segundo George Niaradi, presidente da Comissão
de Relações Internacionais da OAB-SP e assessor de

California Western School of Law, na parceria da CAASP

Assuntos Institucionais da CAASP, o LlM é requisito básico para quem quiser obter a licença para
advogar nos Estados Unidos. “Existem brasileiros, como a Carla McEwen, que se formaram aqui e
foram advogar nos Estados Unidos. Eles passaram por esse caminho”, destacou Niaradi.
O LlM é o curso que pode durar até um ano e meio. Na California Western School of Law, o LlM
custa US$ 27.000. Os cursos de curta duração, como o US Practive Legal, são bem mais em conta. A
instituição cobra entre US$ 1.450 e US$ 2.800.
Carla McEwen diz que a parceria com a OAB-SP-CAASP tem dado ótimos resultados. “Do meu ponto
de vista, é indiscutível que a OAB -SP sempre esteve um estágio acima em todas as coisas. Para
formatar nossos cursos, nós ouvimos a Ordem e a CAASP sobre as necessidades dos advogados
brasileiros”, contou.
O número de brasileiros matriculados no US Legal Practice ainda é relativamente pequeno se
comparado com países da Europa, da Ásia e o Chile, paises que mantêm com a California Western
School of Law um programa de muitos anos. “Agora o nosso foco é o Brasil. Organizamos uma
estrutura para recebermos os brasileiros da melhor forma possível”, conta Carla.

Experiência mundo afora
Para George Niaradi, a globalização dos negócios tem estimulado a matrícula de brasileiros. “Ainda
não dá para falar que o mercado de serviços jurídicos é globalizado. Isso vai acontecer, e eu acho que
nesta geração. Mas o que já existe é a necessidade de conhecer como funciona a Justiça em outros
países. Neste sentido, o que a CAASP está oferecendo é de grande importância”, afirma.
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Niaradi estudou na França e na Itália. É
professor universitário e um grande defensor
da maior interação entre a OAB-SP e a CAASP
e instituições estrangeiras. “O Brasil é cada vez
mais importante nas relações internacionais, e
o advogado é peça-chave para que haja esta
integração”, acredita.
O esforço de Niaradi para abrir espaço aos
brasileiros em instituições no exterior é
reconhecido pela vice-presidente da California
Western School of Law. “Nossos cursos não

George Niaradi: “O advogado é peça-chave nas relações
internacionais”

teriam obtido êxito sem a participação do dr. George Niaradi”, afirma Carla McEwen.
Niaradi também intermediou a parceria entre a CAASP e a Canadá Intercâmbio, para o aperfeiçoamento
do inglês em cursos voltados para os profissionais de Direito. No segundo semestre do ano passado,
foram realizados dois cursos em Vancouver. Um deles foi o Legal English Express, na Study English
in Canadá, com duração de quatro semanas. Outro, o Legal English Professional, no Ashton College,
serviu para preparar o candidato ao exame Toles (Test of Legal English Skills).
Outro programa recentemente aberto para os advogados de São Paulo é o Education Abroad
Intercâmbio Cultural. Essa parceria começou com três cursos oferecidos em Londres: um sobre Direito
do Comércio, outro sobre o setor público e um terceiro voltado para jovens advogados. Graças ao
convênio da CAASP, todos os advogados inscrições na OAB-SP foram isentos da taxa de matrícula.
“Trata-se de uma parceria muito oportuna, pela qual o advogado tem a chance de ampliar seu
conhecimento jurídico e conhecer a vida em outro país. Esta iniciativa segue os ditames desta gestão:
oferecer ao operador do Direito e aos familiares condições de crescer cultural e profissionalmente”,
disse o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, por ocasião da formalização da parceria.
Na era da informação, a CAASP investe na oferta do bem mais precioso para o advogado: a formação
contínua. Para o advogado, mais do que em quase todas as outras profissões, o conhecimento é
um busca incessante. É na descoberta de outras culturas e no aprendizado de diferentes sistemas
jurídicos que o advogado encontra o caminho do sucesso.
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// “Abri fronteiras, quebrei barreiras”
Formada pela UniToledo, instituição de Araçatuba, interior de São Paulo, a advogada brasileira
Carla McEwen foi para os Estados Unidos em 1997. Estudou, fez o BAR, equivalente na
Califórnia ao Exame da Ordem no Brasil, e se estabeleceu. Hoje ajuda brasileiros que queiram
trilhar o mesmo caminho. “É muito mais fácil um advogado brasileiro passar no BAR do que um
americano passar no exame da Ordem do Brasil”, conta. Veja os principais trechos da entrevista.
Revista da CAASP - Por que você foi advogar nos Estados Unidos?
Carla McEwen - Primeiramente decidi estudar nos Estados Unidos para ampliar meu currículo
acadêmico, aqui encontrei um sistema legal mais prático e dinâmico, a dificuldade maior foi a
diferença de tradições legais e culturais e acima de tudo a linguística legal. Depois de me casar
com um advogado americano Scott McEwen, as barreiras foram removidas mais facilmente.
Trabalhamos juntos por 10 anos.
O que a senhora faz hoje?
Hoje tenho devotado meu trabalho para a comunidade como um todo, pois acredito que o
profissional do Direito tem o dever de retornar à sociedade o conhecimento jurídico que
Arquivo pessoal C. McEwen

acumula durante a vida profissional. Abri
fronteiras , quebrei barreiras, passei por
dificuldades, preconceitos. Consegui
superar todos os obstáculos com a
missão de tornar os caminhos mais
suaves para os que buscam conquistar
os mesmos objetivos que conquistei.
O que mudou?
Em 1997, quando cheguei aos EUA, as
coisas eram mais difíceis para o ingresso
na profissão, o mercado mais fechado
para estrangeiros, a globalização era
menor, muitas pessoas não sabiam onde
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era o Brasil, que língua falávamos. As faculdades de Direito não tinham variedade de cursos
voltados para o estrangeiro, principalmente para o profissional na busca de cursos mais céleres,
dinâmicos e práticos.
Que dicas você dá para quem quer advogar fora do Brasil?
Sempre recomendo para os estudantes de Direito no Brasil que queiram atuar nos Estados
Unidos que, primeiramente, estudem no Brasil, passem no Exame da Ordem, sempre estudando
o inglês jurídico americano e depois venham para cá, onde tudo é mais resumido, o estudo
mais simples. O importante é sempre manter uma network com profissionais americanos,
trabalhar no inglês jurídico avançado e saber a prática do processo legal americano. Os três
requisitos mencionados podem ser adquiridos através de cursos de curta duração, seminários
e intercâmbios.
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Uma história
de luta e
união familiar

G

uiados pela vocação, Adauto de Mattos
e Jane Aparecida de Mattos, pai e Fátima, Jane e Adauto.
filha, escolheram os mesmos caminhos
acadêmico e profissional. Optaram pelo Direito e pela advocacia. Ele em 1974, aos 43 anos, já chefe
de família. Ela em 1984, aos 18 anos, ao terminar o ensino médio. Sob o manto do Direito, pai e filha
compartilharam afeições, simpatias e inclinações ideológicas.
Para Adauto, o ingresso na Faculdade de Direito viria depois de duas décadas longe dos estudos. “Havia
20 anos que eu não encostava em um livro”, conta. Fez supletivo, cursinho pré-vestibular e conseguiu
ser aprovado na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Até se formar e se tornar advogado,
aos 48 anos, Adauto dividiu-se entre o trabalho no antigo Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) e os estudos.
Jane, por sua vez, apaixonou-se pela advocacia ao acompanhar de perto a rotina do pai. Formou-se em
Direito pela Universidade Mackenzie em 1989 e logo começou a atuar na profissão. O caminhar da vida,
contudo, levou-a a percorrer novos caminhos: em 1991, passou a trabalhar como radialista. Depois,
como artesã. Nesse meio tempo, em 1995, sua mãe faleceu. Em 2007 ela decidiu voltar a advogar, e
passou a fazê-lo ao lado do pai. Juntos seguiram pai e filha.
Em 2011, aos 80 anos, Adauto começou a sofrer com uma série de problemas de saúde. Hipertenso,
sofreu um AVC de intensidade leve, que não o incapacitou mas o fez perder a agilidade. A osteoporose
também o atacou. Advogar ficava cada vez mais difícil.
A outra história de Jane - Jane nasceu com deficiências congênitas: não tem o antebraço esquerdo e
seus tendões e membros inferiores são malformados, o que lhe obrigou a se locomover com órteses até
os 14 anos. Seu crescimento foi uma luta ininterrupta desde os dois anos, quando teve de se submeter
a quatro cirurgias reconstrutoras das pernas.
Com muita garra e determinação, ela superou todas as etapas dessa luta. Mas momentos ainda mais
difíceis surgiriam em 2013. Numa queda, Jane fraturou o fêmur esquerdo. Foi encaminhada ao hospital,
passou por cirurgia e, na mesma oportunidade, foi diagnosticada com câncer de mama, doença que
ainda está sendo tratada. “Está tudo bem”, costuma dizer.
“Jane sempre foi muito guerreira, desde criança”, observa sua irmã Fátima, ao lembrar a trajetória da
caçula, de quem não descuida por um minuto sequer.
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O socorro indispensável - “Eu não tenho condições de sustentar a família sozinho”, reconhece
Adauto. Os custos do tratamento de Jane e os seus próprios cuidados de saúde tornaram-se
caros demais para quem não consegue trabalhar na plenitude. Num momento crítico, foi Jane
quem descobriu os auxílios pecuniários oferecidos pela Caixa de Assistência aos advogados com
incapacidade laborativa. “A CAASP eleva a autoestima do profissional do Direito que, porventura,
passe por dificuldades aparentemente intransponíveis”, afirma Adauto, que se tornou assistido da
CAASP em 2011. Jane também conta com o apoio o apoio da Caixa, mediante benefício concedido
há menos de seis meses. “A CAASP, por meio do seu setor de Benefícios, se desdobra para dar a meu
pai e minha irmã o necessário para que eles tenham o mínimo de conforto. Nós somos muito gratos
por isso”, agradece Fátima.
Os recursos da Caixa de Assistência ajudam a família a manter a casa, alugada, no bairro da Saúde,
em São Paulo, a efetuar o pagamento de dívidas acumuladas e a custear os tratamentos de Adauto
e Jane. A renda é completada pela aposentadoria que o pai recebe do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) e com a remuneração por seu trabalho como advogado, que exerce duas vezes por
semana na Associação dos Agentes Policiais Civis do Estado de São Paulo (AAPCESP). Aos 83 anos,
Adauto ainda está atuante no mercado profissional. O volume de tarefas é bem pequeno, bem menor
que em seus anos mais profícuos, mas mesmo assim recompensador. “Poder trabalhar com o que se
gosta é uma benção de Deus”, sentencia.
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Cem Anos
de Solidão

C

em Anos de Solidão, a
García Márquez, foi
granjeando ao autor
decisiva para sua indicação
Literatura em 1982.

Por Luiz Barros*

obra prima de Gabriel
publicado em 1967,
imediata notoriedade,
ao Prêmio Nobel de

Calcada nas memórias de infância do escritor, das Garcia Márquez, gênio do realismo fantástico.
quais fazem parte histórias com o sabor de causos que
lhe contou sua avó Tranquilina Iguarán, e nas quais se incluem também episódios dramáticos da
violenta história colombiana, a obra narra ao longo de cinco gerações a grandeza e o declínio da
família Buendía, uma estirpe condenada à solidão.
Macondo, a cidadezinha imaginária onde se desenvolve a ação, tem por inspiração Aracataca,
lugarejo onde nasceu o escritor. E os imaginários Buendía representam de forma direta ou metafórica
em parte a história da família de García Márquez, o que ele não esconde, pelo contrário desvenda –
ao ponto de ter batizado a personagem matriarca da família Buendía, Úrsula Iguarán – com o mesmo
sobrenome Iguarán de sua avó Tranquilina, aquela que na infância e por toda a vida lhe contava
histórias.
Best seller com vendagem de mais de 30 milhões de exemplares, e traduzido para dezenas de idiomas,
Cem Anos de Solidão é o livro fundador do realismo fantástico, gênero literário tipicamente latinoamericano.
A obra em geral é interpretada privilegiando-se o estilo e os detalhes narrativos, ou sua narrativa
textual, sendo fácil que nos escape a sua significação mais ampla se estivermos desatentos; o que
se compreende, aliás, de um lado pela exuberância do saboroso estilo, de outro porque são muitos
os níveis de leitura que a obra proporciona, a cada um deles associando-se diferentes significados.
O realismo fantástico de García Márquez incorpora à realidade dimensões mágicas, fantásticas
ou maravilhosas, forjando fatos e personagens à primeira vista híbridos, metade reais metade
absurdamente impossíveis e tão somente imaginários. No entanto, tal qual em Kafka, em García
Márquez, quando se busca o significado essencial da obra, é o realismo que predomina.
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Nessa perspectiva, o fantástico pode ser entendido como um conjunto de adereços de estilo a serviço
da arte, conferindo ênfase ou poesia às histórias narradas. Pode-se também pensar nos desvarios
surrealistas de García Márquez como contador de histórias qual fossem disfarces de linguagem e
dissimulações de narrativa – álibis que lhe permitem dizer o indizível.
As dimensões fantásticas, assim, são também recursos de que se valeu o autor para a camuflagem
da crítica social e política embrenhada no romance. Afinal, quase ao final do livro, em discreta
passagem, por um dos personagens ele descreve a literatura como se fosse “o melhor brinquedo
que se inventara para zombar das pessoas”.
É lícito, assim, pensar na exuberância dos aspectos fantásticos não apenas como adereços estilísticos,
porém como uma forma que viabiliza o realismo essencial do escritor, permitindo-lhe retratar
criticamente, na década de 1960, época de ditaduras, coisas sobre as quais não se podia falar de
outro jeito na América Latina.
O fantástico, o mágico e o maravilhoso se expressam no livro por várias formas. A mais comum talvez
seja a hipérbole, configurada em constantes e repetitivos exageros narrativos de que o autor se vale,
como, por exemplo, ao descrever o personagem central da história, o coronel Aureliano Buendía, que
na vida real teria correspondência com seu avô, o coronel Nicolás Márquez, esposo de Tranquilina:
“O coronel Aureliano Buendía promoveu trinta e duas revoluções armadas e perdeu todas. Teve
dezessete filhos varões de dezessete mulheres diferentes, que foram exterminados um por um numa
só noite, antes que o mais velho completasse trinta e cinco anos. Escapou de quatorze atentados,
setenta e três emboscadas e um pelotão de fuzilamento. Sobreviveu a uma dose de estricnina no
café que daria para matar um cavalo.”
... e por aí segue ainda longamente a caracterização desse coronel Aureliano Buendía, para ser
revisitada várias vezes durante a narrativa, sem deixar de notar o escritor a poesia que também
contamina esse personagem que “dispensou a pensão vitalícia que lhe ofereceram depois da guerra
e viveu até a velhice dos peixinhos de ouro que fabricava na sua oficina de Macondo.”
Convivendo sem antagonismo com passagens bizarras e violentas, é comum o autor imprimir, por
meio da hipérbole, tonalidades poéticas em meio ao romance; veja-se outro exemplo no episódio
da morte do primeiro dos patriarcas Buendía, José Arcádio Buendía, o fundador de Macondo, que no
fim da vida enlouqueceu e passou anos amarrado a uma árvore no jardim do casarão da família: na
noite em que faleceu, uma tempestade silenciosa de minúsculas flores amarelas caiu do céu sobre o
povoado, a ponto de que para o enterro passar foi preciso abrir caminho com pás e ancinhos.
A literalidade é outra figura do maravilhoso em Cem Anos de Solidão, sendo disto o melhor exemplo
a passagem em que um jovem apaixonado, por não ser correspondido, morre de amor ao lado da
janela do quarto de sua amada.
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da

dimensão

destacam-se

ainda

grandes metáforas narrativas, cujo
significado simbólico não pode
ser desconsiderado no plano geral
da obra. É o caso, por exemplo,
da peste da insônia, uma doença
conhecida pelos indígenas, que em
certo tempo ataca o povoado de
Macondo, e é assim descrita:
“... a índia explicou que o mais temível da doença da insônia não era a impossibilidade de dormir,
pois o corpo não sentia cansaço, mas sim a sua inexorável evolução para uma manifestação mais
crítica: o esquecimento. Queria dizer que quando o doente se acostumava ao seu estado de vigília,
começavam a apagar-se da sua memória as lembranças da infância, em seguida o nome e a noção
das coisas, e por último a identidade das pessoas e ainda a consciência do próprio ser, até se afundar
numa espécie de idiotice sem passado”.
À medida que o romance se desenvolve e a história dos Buendía e de Macondo evolui, sucessivas
dimensões do tempo se sobrepõem, tal qual acontecimentos ocorridos em épocas diferentes fossem
aparentemente simultâneos e personagens de diferentes gerações interagissem no imaginário da
família como se fossem contemporâneos uns dos outros. Essa circularidade do tempo é acentuada
e pontuada pela longevidade da matriarca Úrsula, que zela por filhos, netos, bisnetos e tataranetos,
aparentemente vivendo por mais de 125 anos, e pela presença rediviva do cigano Malquíades, amigo
do primeiro patriarca, cujos pergaminhos cifrados narram e determinam o destino da família.
García Márquez é um grande contador de histórias e escreve muitíssimo bem, qualidades que hoje,
inutilmente, por vezes tenta-se dispensar nos escritores. Passadas cinco décadas, seu estilo mágico
de literatura encontra-se incorporado a nosso repertório de leitura a tal ponto que ao revisitar sua
obra prima o que mais chama a atenção de início, para lá dos aspectos fantásticos da narrativa, é a
invejável fluência da escrita e a maestria do autor no domínio do enredo.
Para concluir devemos considerar que a história de uma família e de um longínquo lugarejo, embora
contada em memorável estilo, não teria sido argumento suficiente para a construção de uma obra
icônica como veio a se tornar Cem Anos de Solidão. García Márquez neste livro alegórico e mítico
alcançou construir uma epopeia burlesca da Colômbia e da América Latina.
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Sob a ótica da época, tratava-se
de uma triste América Latina – e
de uma violentíssima Colômbia –,
historicamente envolta em revoluções
insanas e guerrilhas, e governada por
uma sucessão de caudilhos, muitas
vezes a serviço dos americanos e suas
fazendas de banana na região.
O retrato da realidade que o estilo
mágico disfarça é dramático e García Márquez resume no livro seu desalento pelo epitáfio que
associa à estirpe dos Buendía após a morte do último deles, ao dizer que “... as estirpes condenadas a
cem anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra”.
Luiz Barros é escritor e jornalista.

O Julgamento do Macaco
“O Julgamento do Macaco” – The Monkey Trial
– é o nome pelo qual ficou popularmente
conhecida a momentosa causa ajuizada em 1925
pelo Estado do Tennessee contra John Thomas
Scopes, um professor acusado de ensinar a teoria
de evolução a seus alunos do colegial, o que
violava uma lei estadual editada naquele ano
que, por razões religiosas, proibia o ensino do
evolucionismo darwiniano nas escolas públicas.

Spencer Tracy e Fredrick March, evolucionismo contra criacionismo

Esse foi, talvez, o primeiro grande julgamento midiático dos Estados Unidos, tendo atraído para a
cidadezinha de Dayton, que então contava com uma população de 1.800 habitantes, mais de 200
repórteres; durante dias, a primeira página de grandes jornais do país, como o The New York Times,
deram cobertura ao caso e, além disto, pela primeira vez as sessões de um tribunal foram transmitidas
nacionalmente, ao vivo, via rádio.
A grande repercussão do caso e sua importância histórica foram posteriormente ampliadas pelo fato
de o episódio ter servido de inspiração para inúmeras reconstruções artísticas: livros, peças teatrais
e filmes para TV e cinema.
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A obra mais influente a tratar desse
julgamento é “O Vento Será tua Herança”
– Inherit the Wind – filme de 1960, dirigido
por Stanley Kramer, baseado na peça
teatral de mesmo nome, encenada na
Broadway em 1955. Tanto a peça teatral
quanto o filme são obras ficcionais
que, embora descomprometidas com a
exatidão do relato histórico, reproduzem
de forma fidedigna o clima e o sentido do
episódio.

H. L. Mencken, o verdadeiro: sarcasmo implacável.

Tanto como ocorreu na realidade, no filme a questão da culpabilidade ou da inocência do professor
é imediatamente abandonada como secundária e desimportante, para dar lugar ao grande embate
entre religião e ciência, entre os criacionistas ou antievolucionistas e sua crença no Gênesis conforme
literalmente descrito na Bíblia – e os evolucionistas e suas teorias científicas, biológicas, da evolução.
Tratou-se, naturalmente, de embate candente entre posições antagônicas e irreconciliáveis. O
julgamento polarizou o país entre correntes do fanatismo religioso e modernistas. Juridicamente
considerado, neste aspecto, como já se disse, esse foi um
curioso julgamento no qual nenhuma das partes tinha certeza
e no qual, em síntese, esteve em pauta a prova da existência
de Deus.
O caso “Estado do Tennessee contra John Thomas Scopes”
historicamente é tido como um dos primeiros e maiores
episódios do antievolucionismo nos Estados Unidos. O
julgamento estendeu-se por 11 dias. Ao estilo da ocasião e
do que o tema demandava, a essência da disputa foi retórica,
privilegiando o confronto dos advogados no campo da
oratória. A atuação dos jornalistas, por sua vez, privilegiava a
propaganda modernista contrária à tradição religiosa.
Dois dos mais famosos advogados americanos deslocaram-se
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até a cidadezinha sulina para atuar na
causa.

O advogado William Jennings

Bryan,

conhecido

político

religioso

conservador, que por três vezes havia
sido candidato à presidência dos EUA,
assumiu o papel de principal acusador
do réu, atuando junto ao promotor local.
Pela defesa, atuou o igualmente célebre
advogado Clarence Darrow, militante da
União Americana pelas Liberdades Civis e
um dos mais famosos oradores dos EUA.

O diretor Stanley Kramer: atores geniais nos papéis centrais.

Destacando-se em meio a seus colegas de imprensa, foi marcante a atuação de H. L. Mencken,
considerado o mais influente jornalista e crítico social americano da primeira metade do século XX,
um convicto agnóstico de estilo mordaz e demolidor. De sua pena irreverente teria saído, inclusive, o
nome satírico pelo qual o julgamento é conhecido até hoje: The Monkey Trial.
Com a maestria que lhe é característica, o diretor Stanley Kramer reconstitui o clima do julgamento
de 1925 no filme “O Vento Será tua Herança”, valendo-se de uma trinca de excepcionais atores para os
papéis centrais: Fredrick March e Spencer Tracy, como os advogados e Gene Kelly como o jornalista.
A história do julgamento guarda revelações não relatadas no filme. Logo após a promulgação da
lei que proibia o ensino da evolução nas escolas e universidades do Tennessee, a influente União
Americana pelas Liberdades Civis publicou um anúncio oferecendo apoio a quaisquer professores
que se dispusessem a romper a lei e submeter-se a um julgamento “teste” sobre a proibição. Um
grupo de cidadãos de Dayton teria visto nisto uma boa oportunidade de publicidade para sua
cidadezinha esquecida e tomado a iniciativa de envolver o professor na trama, que, consultado,
aceitou sujeitar-se ao papel. Em função disto, ainda hoje, na internet há denúncias de inspiração
religiosa fundamentalista visando a desqualificar o “Julgamento do Macaco” como sendo uma farsa
publicitária.
Em parte isto é verdade, e o filme de Stanley Kramer insinua aspectos meramente midiáticos e
comerciais envolvidos no julgamento. Porém, não houve farsa na denúncia da questão de fundo,
relativa à proibição do ensino laico na educação pública. Era disto, afinal, que se tratava o julgamento
e o Butler Act, de 1925, contendo essa proibição, somente veio a ser revogado em 1967, quarenta e
dois anos depois. (Luiz Barros)
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CAASP lança Econômetro e TV Corporativa
Monitores de TV mostram em tempo real quanto os advogados economizam nas farmácias
e nas livrarias da entidade

E

xatamente R$ 12.810.182,08. Esse foi o total
economizado pela advocacia nas farmácias e
livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo da zero hora de 1º de janeiro às 17
horas do dia 29 de abril de 2014, conforme exibia
o Econômetro no momento de sua inauguração. No
fechamento desta edição, em 1º de junho, o valor já
ultrapassa R$ 16 milhões. Em solenidade na sede da
CAASP, os presidentes da Caixa de Assistência, Fábio
Romeu Canton Filho, e da OAB-SP, Marcos da Costa,
lançaram o sistema que atualiza e mostra em tempo real, por meio de monitores de TV afixados
em 35 endereços, a economia que a advocacia obtém ao comprar medicamentos e livros na sua
entidade assistencial. A rede de monitores equipados com o Econômetro compõe a TV Corporativa
da CAASP, que também exibe ininterruptamente informações sobre serviços, campanhas, parcerias
e torneios esportivos da entidade, além de reproduzir o noticiário da hora do portal G1.
“Em quatro anos, os recursos economizados pela advocacia ao usar os serviços da CAASP aproximamse de R$ 300 milhões”, destacou Canton em seu discurso. “O Econômetro é, em última análise, uma
ferramenta de comunicação. Essa transparência é do interesse geral, à medida que expõe ao usuário
não apenas o seu benefício adquirido, mas o benefício que sua entidade concede à classe como um
todo”, afirmou o presidente. E acrescentou: “Esta iniciativa também permite ao advogado verificar
por que a anuidade paga à OAB-SP constitui, na verdade, um grande investimento, e de que maneira
ela lhe retorna na forma de benefícios e serviços”.
Para Marcos da Costa, a iniciativa “é uma das maiores conquistas da advocacia paulista”, pelo que
representa em termos de transparência e por “permitir ao advogado compreender a importância e a
destinação da anuidade que ele recolhe com sacrifício”.
A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo não obtém lucro com o comércio de medicamentos
e livros. Tais produtos são vendidos à advocacia a preço de custo. Se comparados aos de mercado, os
preços praticados nas farmácias da CAASP chegam a ser 80% menores, no caso dos medicamentos
genéricos. Os da livraria são de 25% a 40% menores, chegando a mais de 70% na promoção especial
do Mês do Advogado, em agosto. De janeiro de 2010 a dezembro de 2013, a economia proporcionada
aos advogados nas farmácias e nas livrarias da Caixa ultrapassou os R$ 130 milhões.
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A TV Corporativa e o Econômetro encontram-se nas
unidades da CAASP de Araçatuba, Araraquara, Assis,
Bauru, Bragança Paulista, Butantã, Campinas, Franca,
Guaratinguetá, Guarulhos, Jabaquara, Jundiaí, Lapa,
Marília, Mogi-Guaçu, Osasco, Penha, Piracicaba,
Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto,
Santana, Santo Amaro, Santo André, Santos, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto,
São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté. Na sede da entidade (Rua Benjamin Constant, 75, Centro,
São Paulo), há monitores no hall de entrada, na farmácia e na livraria.
A cerimônia de lançamento do Econômetro e da TV Corporativa da CAASP contou com a presença
dos diretores da Caixa de Assistência e da OAB-SP, de conselheiros seccionais, membros de comissões
temáticas da Ordem e dirigentes de subseções. “A classe tem hoje mais uma comprovação de que
seus recursos são utilizados em seu próprio benefício”, observou a vice-presidente da Seção de São
Paulo da OAB, Ivette Senise Ferreira. “Este painel demonstra a transparência desta gestão. Não há
como dizer que a anuidade não é revertida em benefícios para a classe”, disse a diretora da Mulher
Advogada da Seccional, Tallulah Kobayashi de Andrade Carvalho.
“A CAASP se preocupa em dar esse tipo de benefício, mostrar para o colega que ele obtém por meio
da sua entidade. O advogado é prestigiado na Caixa, que é uma parte importantíssima da estrutura
que a advocacia tem a seu dispor”, destacou o secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo, Sergei Cobra Arbex. Segundo Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra, secretáriogeral adjunto da Caixa de Assistência, “a ideia central do Econômetro é dar ao advogado a visão de
quanto a entidade faz por ele, e o quanto a força desta instituição consegue lhe proporcionar em
termos financeiros”.
Para o diretor Jorge Eluf Neto, a iniciativa “incrementa a política de transparência da CAASP, de forma
a que o advogado tenha exato conhecimento de como são aplicados os recursos provenientes de
suas contribuições anuais”.
“A partir de agora, a expectativa é que
mais advogados venham para dentro
desta casa e utilizem os serviços da
Caixa, seja por meio de compras nas
farmácias e nas livrarias, seja por meio
dos nossos convênios”, salientou o
diretor da CAASP Adib Kassouf Sad.
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Na avaliação do diretor Rossano Rossi, ainda existem advogados que não conhecem os serviços da
Caixa de Assistência, “muito embora haja uma divulgação ampla sendo realizada da nossa parte”.
Nesse sentido, Rossi diz ver o Econômetro como “mais uma importante ferramenta de comunicação”.
“É fundamental que os colegas conheçam esta nova iniciativa da CAASP, para que saibam como a
anuidade da Ordem reverte-se em seu próprio benefício”, alertou a diretora Gisele Fleury Charmillot
Germano de Lemos. “De uma série de benefícios e serviços, extraímos dois – farmácia e livraria – para
mostrar o quanto vale a utilização daquilo que a entidade oferece à classe”, completou.
Também estavam presentes à cerimônia de lançamento do Econômetro/TV Corporativa o vicepresidente da CAASP, Arnor Gomes da Silva Júnior, e o diretor-tesoureiro Célio Luiz Bitencourt.
Economia diversificada - A vantagem financeira que se tem ao utilizar os serviços da CAASP não
se esgota nas farmácias e livrarias corporativas. Os procedimentos médicos que fazem parte das
campanhas preventivas de saúde desenvolvidas anualmente pela instituição representaram uma
economia de R$ 73,7 milhões no mesmo período, e é fácil compreender por quê: uma dose da vacina
contra gripe custa ao usuário da Caixa R$ 40,00; em uma clínica particular de vacinação, não sai por
menos de R$ 150,00. O pacote de exames da Campanha Pró-Vida – eletrocardiograma, glicemia,
triglicérides, ecocardiograma – não custa menos de R$ 1 mil em qualquer clínica particular de boa
qualidade. Na Pró-Vida, o advogado pagou em 2013 apenas R$ 70,00 por ele.
O preço cobrado nos consultórios odontológicos da CAASP – 63, distribuídos por todo o Estado
de São Paulo – também representa sensível economia em contraposição às clínicas particulares.
Considerados os preços de mercado dos procedimentos odontológicos, de 2010 a 2013 os
consultórios da Caixa trouxeram uma economia de R$ 34,9 milhões aos advogados.
Não seria possível à CAASP incluir nessa conta todos os descontos concedidos pelas quase 3 mil
empresas conveniadas ao Clube de Serviços, pois nem todas dispõem de estrutura que permita
um sistema de informação desse tipo. No entanto, algumas delas o fizeram a pedido da Caixa de
Assistência. Juntas, Dell, Netscan Digital, Aliança Francesa, Sony, Electrolux, Editora Abril, Walmart,
Netshoes e Positivo já deram à advocacia mais de R$ 6 milhões em abatimentos.

No segundo semestre, novas campanhas de
saúde preventiva

A

CAASP já realizou duas campanhas de saúde preventiva em 2014: a Vacinação contra a Gripe
– com mais de 30 mil imunizações - e a Saúde Bucal, além dos exames de colesterol, glicemia,
pressão arterial e hepatite C oferecidos gratuitamente em eventos da advocacia. O Departamento

de Promoção à Saúde da Caixa já elabora o calendário do segundo semestre. Fique atento: vêm ai a
Campanha da Boa Visão, a Campanha Pró-Vida e Campanha de Saúde da Mulher Advogada.
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“Oferecer aos advogados e aos seus familiares meios
de acesso menos onerosos a consultas e exames
preventivos em diversas especialidades médicas
é um dos papéis primordiais da Caixa”, observa
o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da
Silva Júnior, destacando que a quase totalidade
do custo é extremamente subsidiado pela Caixa
de Assistência, sendo o advogado em alguns casos
integralmente liberado de qualquer ônus. “Os
recursos da Caixa são aplicados integralmente em
iniciativas de cunho assistencial, com foco preferencial nas ações de saúde benefícios. O rigor com
que a entidade gere suas finanças é que possibilita subsidiar ações desse porte”, salienta.

Tênis: torneios o ano inteiro, em todo o Estado

S

Reinaldo Canato

ão José do Rio Preto, São Paulo e Botucatu
já recepcionaram o Torneio Aberto de Tênis
OAB-CAASP em 2014, em suas décima,
décima-primeira e décima-segunda edições.
Outros sete certames estão programados e já com
inscrições abertas pelo site de esportes da Caixa
de Assistência (www.caasp.org.br/Esportes). OS
eventos tenísticos da advocacia contam com o
patrocínio do site Compra Certa.
Todos os torneios contam pontos para o Ranking OAB-CAASP de Tenistas e têm o patrocínio da loja
virtual Compra Certa.
Confira datas e locais:
- 13º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP – 14 e 15 de junho – Campinas;
- 14º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP – 19 e 20 de julho – Presidente Prudente;
- 15º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP – 30 e 31 de agosto – Ribeirão Preto;
- 16º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP – 20 e 21 de setembro – Marília;
- 17º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP – 18 e 19 de outubro – São José dos Campos;
- 18º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP – 22 e 23 de novembro – Santos;
- 19º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP – 29 e 30 de novembro – Serra Negra.
“O tênis veio para ficar entre os advogados. É mais um esporte que propicia a união da advocacia.
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Por isso a CAASP definiu um cronograma com etapas em diversas cidades do Estado”, declara Célio
Luiz Bitencourt, diretor responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência

Xadrez é sucesso - O 9º Torneio OAB-CAASP de Xadrez reuniu
no Clube de Xadrez, em São Paulo, no dia 10 de maio, advogados
enxadristas de diversas localidades do Estado. Disputada em
modalidade rápida, o certame mostrou mais uma vez a estima
da advocacia pelo esporte da concentração e do raciocínio.
Pesca esportiva - Estão abertas as inscrições para 7º Campeonato
Estadual de Pesca Esportiva dos Advogados, a realizar-se nos dias
20 e 21 de junho na Colônia de Férias dos Advogados – Recanto
Rio Paraná, que fica no município de Três Fronteiras. As inscrições
devem ser solicitadas pelo telefone (17) 3691-7500. Haverá prêmios
para as 10 primeiras duplas classificadas.

Fotos arquivo CAASP

Em Araraquara, a 9ª Conferência Regional da Advocacia

A

dvogados de Araraquara, Descalvado, Ribeirão Bonito e
São Carlos lotaram o auditório do Gran Hotel Morada do
Sol, em Araraquara, para a 9ª Conferência Regional da
Advocacia, no dia 23 de maio. Afora assistir a cinco seminários
sobre temas específicos, o público teve oportunidade de
realizar exames preventivos de saúde oferecidos gratuitamente
pela CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo)
– colesterol, glicemia, pressão arterial e hepatite C –, submeterse a sessão de massagem expressa antiestresse e comprar livros
jurídicos na unidade da Livraria Móvel da Caixa de Assistência ali montada. Os serviços e benefícios da
entidade assistencial foram descritos à plateia por seu presidente, Fábio Romeu Canton Filho.
Coordenada pelo secretário-geral da OAB-SP, Caio Augusto dos Santos, a 9ª Conferência Regional da
Advocacia contemplou seminários sobre Ética e Disciplina, Direitos e Prerrogativas, Mulher Advogada,
Assistência Judiciária e Jovem Advogados, proferidas pelos presidente das respectivas comissões
temáticas da Seccional. Ao lado do presidente e do secretário-geral, compareceram pela Ordem a
vice-presidente Ivette Senise Ferreira, o tesoureiro Carlos Mateucci, a diretora da Mulher Advogada,
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dos Advogados de São Paulo

Cristóvão Bernardo

Tallulah Kobaiashi de Andrade Carvalho, o diretor de Ética
e Disciplina, José Maria Dias Neto, e o diretor de Direitos
e Prerrogativas, Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho. Pela
Caixa de Assistência, junto com o presidente Fábio R0meu
Canton Filho estiveram o vice-presidente Arnor Gomes
da Silva Júnior, o secretário-geral Sergei Cobra Arbex, o
secretário-geral adjunto Rodrigo Ferreira de Souza de
Figueiredo Lyra e o tesoureiro Célio Luiz Bitencourt.

O encontro de Araraquara também foi marcado pela entrega de Carteiras da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção de São Paulo para 11 novos advogados ou estagiários, e pela homenagem aos
decanos da advocacia da região, quais sejam: Paulo de Rizzo (Araraquara), Gerson Joel De Marco
(Descalvado), Maria dos Anjos Roher Zeraik (Ribeirão Bonito) e Lourival Maricondi Júnior (São Carlos).

Descentralização aprimorada

E

m maio, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo entregou as novas instalações
dos Espaços CAASP de Urupês, Cotia e São Roque (fotos), além da nova farmácia de Mogi
Guaçu. No dia 4 de junho, começou a funcionar em novo imóvel o Espaço de São Pedro. As

Fotos arquivo CAASP

próximas inaugurações da Caixa de Assistência serão em Itanhaém e Nova Odessa .

Descontos em pneus e serviços Bridgestone

O

s profissionais inscritos na OAB-SP têm a chance de
comprar pneus da marca Bridgestone, líder mundial em
pneumáticos, por condições e preços especiais. A parceria
firmada entre a CAASP e a Bridgestone do Brasil permite a aquisição
de pneus das linhas Bridgestone e Firestone com desconto de
8% em pagamentos à vista e 5% em pagamentos parcelados
(em até três vezes). A realização de serviços de alinhamento,
balanceamento e troca de peças tem 10% de abatimento, à vista ou
em até três parcelas. “Os descontos conferidos aos advogados também valem para eventuais ofertas
promocionais”, afirma Valter Donizeti de Oliveira, assessor comercial da empresa.
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A Bridgestone possui uma diversificada linha de pneumáticos. São mais de 40 modelos nas categorias
STD, H.P., U.H.P e Camionete, entre os quais os B-250, Potenza RE 740, Potenza RE 760, Potenza s001,
Potenza GIII, Dueler, Duravis e Turanza ER30 e ER300. Já a marca Firestone conta com mais de 10
modelos, como CV 2000, Destination, Firehawk 900, Multihawk, F-580 e Seibeling. Ao todo são 35
modelos direcionados para veículos de passeio, esportivos e caminhonetes. A linha Bridgestone
oferece ainda garantia de seis meses contra cortes, furos e impactos, com exceção da categoria
Duravis.
Há 105 lojas contempladas pela parceria CAASP-Brigestone, distribuídas por todo o Estado de
São Paulo, cujos endereços estão na aba “Clube de Serviços” do site da CAASP (www.caasp.org.br).
Conforme estabelece a parceria, o advogado deve apresentar a Carteira da Ordem no ato da compra
para ganhar o desconto.

Visita à Suprema Corte de Manhattan
Vinte e um profissionais do Direito retornaram ao
Brasil no último dia 22 de abril, vindos de Nova York da
viagem proporcionada pela parceria entre a CAASP, por
meio do Clube de Serviços, e a Best Brazil Tour. Além de
conhecerem a mais importante metrópole americana,
os advogados visitaram a Suprema Corte de Manhattan.

Best Brazil Tour

A próxima viagem aos Estados Unidos no âmbito
da parceria CAASP-Best Brazil Tour já tem data: de 21 a 30 de novembro, durante a temporada de
promoções da “Black Friday”, ação de vendas anual que dá início à temporada de compras de natal
nos Estados Unidos. Desta vez incluindo passeios em Nova York e presença em um julgamento da
Suprema Corte de Manhattan haverá ainda a possibilidade de uma visita, guiada em português, à
sede da Organização das Nações Unidas (ONU), além de passeios opcionais a Washington.
O pacote de viagem inclui passagem aérea com voo direto, traslado entre aeroporto, hotel, Suprema
Corte e a sede da ONU, acomodação em apartamento duplo no Hotel Pennsylvania - café da manhã
incluso – e ingressos para algumas atrações da cidade. O custo total é de US$ 3.499,00 (preço com
desconto de 10%, exclusivo para os profissionais inscritos na OAB-SP). O pagamento pode ser
parcelado em até em 12 vezes, mediante cheques pré-datados e preço final corrigido. A programação
completa da viagem pode ser consultada no site da Best Brazil Tour (www.bestbraziltour.com).
Para aderir, os interessados devem baixar a ficha de inscrição da viagem disponível no mesma página
eletrônica, preenchê-la e enviá-la ao endereço eletrônico nyc@bestbraziltour.com. As inscrições se
encerram em agosto.
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Tratamento auxiliar
de prevenção de
gripes e infecções
recorrentes1

Tratamento auxiliar
de gripes e suas
manifestações1

Tratamento auxiliar
de sinusite e suas
manifestações1

Previgrip

Infludo

Sinudoron

Ferrum sidereum D10,
Prunus spinosa, Summitates D1,
Phosphorus D5

Eucalyptus globulus D3, Bryonia alba
D3, Aconitum napellus D3,
Eupatorium perfoliatum D3,
Phosphorus D6

Argentum nitricum D20, Atropa belladonna
D6, Berberis vulgaris, cortex D2, Hydrastis
canadensis D4, Silicea D20

glóbulos 20 g
MS 1.0061.0072.002-6
solução oral 50 mL
MS 1.0061.0072.001-8

solução oral 50 mL
MS 1.0061.0022.002-3
Uso oral - Adulto e Pediátrico

Uso oral - Adulto e Pediátrico

Veiculado em junho/2014

Linha Gripes e Resfriados

glóbulos 20 g
MS 1.0061.0055.002-3
solução oral 50 mL
MS 1.0061.0055.004-1
80 comprimidos
MS 1.0061.0055.005-8
Uso oral - Adulto e Pediátrico

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

1. Bula

PREVIGRIP, INFLUDO E SINUDORON SÃO MEDICAMENTOS. SEUS USOS PODEM TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
OS PRODUTOS SÃO CONTRAINDICADOS PARA PESSOAS COM HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DAS FÓRMULAS.
Junho 2014 /- Revista
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Inconstitucionalidade
do Artigo 273 da Lei
dos Remédios

A

por Tales Castelo Branco

Lei no 9.677/98, também conhecida como Lei dos Remédios,
alterou os artigos 272 e 273 do Código Penal, curvandose à enorme pressão popular e midiática, além da inegável
conveniência política, motivada por escândalo de falsificação de
medicamentos, que eram, na verdade, simples placebos (“pílulas de
farinha”).
Quando de sua promulgação, já se verificava a tendência – que até hoje se mantém – de legislar-se ao
sabor da ocasião, como se o aumento de penas, o endurecimento de regimes prisionais ou a criação
de rótulos (como “crime hediondo”) fossem a panaceia para nossos problemas de criminalidade.
O que se observa, em verdade, com essa legislatura de ocasião, é justamente o inverso: a título de
exemplo, a Lei no 8.072/90, também introduzida no ordenamento em momento de fúria legiferante,
não foi capaz de frear a prática de crimes hediondos.
No caso da Lei dos Remédios, as impropriedades mais visíveis são o absurdo quantitativo estabelecido
para a pena mínima dos crimes e a reunião, em um só tipo penal, de condutas que merecem
tratamento penal diverso, já que possuem graus distintos de potencial lesivo.
Comparando a pena mínima prevista no artigo 273 (10 anos de reclusão e multa), que é crime de
perigo abstrato, com outros crimes constantes da Legislação Penal, de reconhecida gravidade, notase, com absoluta nitidez, a sua impressionante desproporção1.
A pena mínima estabelecida para o crime de tráfico de drogas, cujo bem jurídico tutelado também é
a saúde pública, é de cinco anos, ou seja, metade da pena mínima imposta no artigo 273 do Código
Penal.
Nesse contexto, não é necessário muito esforço para verificar que a pena mínima prevista no artigo
273 do Código Penal mostra-se manifestamente desproporcional à ofensa das condutas nele
tipificadas.
O princípio da proporcionalidade das penas é garantia inerente ao fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Carta Magna) e integra o rol de garantias decorrentes
do devido processo legal, com status de garantia fundamental (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
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O ministro Celso de Mello, ao analisar o princípio da proporcionalidade no âmbito da atividade
legislativa, anotou, com a acuidade que lhe é peculiar, que “a elaboração da norma penal incriminadora
não pode subtrair-se à obediência aos preceitos constitucionais. Cumpria, pois, à Lei no 9.426/96,
ter como parâmetro o princípio da proporcionalidade entre o fato cometido e a gravidade da
resposta penal, pois é nesse momento, o da individualização legislativa da pena (CF, art. 5o, XLVI),
que a proporcionalidade apresenta fundamentalmente a sua eficácia” (STF, Medida Cautelar no HC
no 92.525/RJ, DJ 4. 4. 2008).
Atualmente, há Projeto de Lei em trâmite na Câmara dos Deputados (PL 4898/12) que busca
corrigir o equívoco normativo, reduzindo significativamente as penas mínimas previstas e retirando
expressões que ampliam indevidamente o tipo penal. O Projeto do novo Código Penal (PLS 236/12)
propõe alteração semelhante para referida norma incriminadora.
Todavia, enquanto o legislador não observar o princípio constitucional da proporcionalidade,
caberá ao magistrado realizar os ajustes necessários a fim de compatibilizar a resposta estatal com
a gravidade da conduta. Para tanto, há permissivo legal: o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro (Lei no 12.376/10) estabelece que o julgador deve interpretar a lei, buscando,
sempre, o fim precípuo de sua atividade, que é a aplicação da justiça.
A analogia – método hermenêutico que visa suprimir eventual omissão legislativa – quando utilizada
em benefício do réu, surge como ferramenta legítima para combater os desacertos legislativos. Como
anota Francisco de Assis Toledo1, a utilização da analogia para adequar situação desproporcional e
injusta, ainda que não exista efetiva lacuna legislativa, é possível, pois “encontra justificativa em um
princípio de equidade”.
Obedecendo a essa ordem de ideias, há diversas decisões desclassificando imputações capituladas
no artigo 273 do Código Penal, mediante analogia in bonam partem, para aplicar a punição prevista
ao tráfico de drogas, inclusive com a incidência, quando cabível, do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/062 – embora muitos magistrados ainda insistam em manter a desproporcional reprimenda
prevista na lei, mesmo quando inegavelmente injusta.
Tales Castelo Branco é advogado criminal. Foi presidente do Instituto dos
Advogados de São Paulo e vice-presidente do Conselho Federal da OAB. É membro
da Comissão da Verdade da OAB-SP.
1) A título de exemplo, veja-se que as penas mínimas cominadas aos crimes de roubo (ar t. 157, caput, do Código
Penal: 4 anos de reclusão); homicídio simples (ar t. 121 do Código Penal: 6 anos de reclusão); estupro de vulnerável
(ar t. 217-A do Código Penal: 8 anos de reclusão) e tor tura qualificada pelo resultado mor te (ar t. 1 o , § 3 o , da Lei n o
9.455/97: 8 anos de reclusão) são inferiores à pena cominada ao crime do ar tigo 273 do Código Penal.70.10.0003 72-3/
PR.
2) Prin c í p i o s B á s i co s d e D i re i to Pe n a l, 5 a e d. , S ã o Paulo, S araiva, 2002, p. 27.
3) STJ : R E s p n o 9 1 5 . 4 4 2 / SC ; TJ / S P: A p e l a çõ e s n os 0050385-84.2009.8.26.0050, 0005283-55.2009.8.26.0562;
993.05 . 0 3 8 0 4 3 - 2 ; TJ / SC: A p e l a çõ e s n os 2 0 1 2 . 0 0 1674-9, 2011.004375-0, 2008.040138-5, 2006.004732-9; TJ/
PR: A p e l a çõ e s n o s 6 4 9 . 6 1 1 - 3 , 5 3 0 . 9 3 3 - 3 , 7 9 4 . 7 2 4 -2, 849.173-2, 1.068.532-8; TJ/RS: A p elaçõ es n os 70049650203,
700421 3 7 3 4 9 , 7 0 0 5 6 7 8 4 3 3 3 , E m b a rg o s I n f r i ngentes n o 70047523469; TRF1: A p elação n o 0006 21803.2010.4.01.3307/B A; TRF2 : A p elação n o 2003.51.01.503442-1/RJ; TRF3 : A p elaçõ es n os 0000488-38.2007.4.03.6127/
SP, 00 0 2 7 3 6 - 3 5 . 2 0 1 0 . 4 . 0 3 . 6 1 0 6 / S P; T R F 4: A p e l a çõ es n os 2001.72.00.003683-2/SC, 0002348-15.2005.404.7 001/
PR, 20 0 6 . 7 0 . 0 5 . 0 0 4 7 9 7 - 1 / P R , 2 0 0 6 . 7 0 . 0 2 . 0 1 0 1 6 7-7/PR, 2006.70.02.005860-7/PR, 0009441-55.2007.404.7 002/
PR, 00 0 6 4 0 5 - 6 8 . 2 0 08 . 4 0 4 . 7 0 0 2 / P R , 0 0 0 0 1 8 1 - 9 0 .2008.404.7010/ PR, 00058268620094047002/PR, Embargos
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ENTREVISTA JOSÉ GREGORI
Gostaria de propor um editorial sobre defender e indenizar as vítimas dos anistiados, não podendo
ser excluídas as vítimas dos mensaleiros presos e até da senhora presidente (a). Será que os defensores
dos “direitos humanos” abraçarão a ideia? Aliás, fica a pergunta: as entidades de classe diligenciaram
para saber da vida dos filhos e das famílias das vítimas? Ajudaram com o quê? Que indenização
reivindicaram? O que eles receberam dessas reivindicações?
José Paulo Scannapieco
ELOGIO
Tive acesso à Revista da CAASP e pude observar a qualidade dos artigos publicados. Parabéns pela
iniciativa e espero que outros projetos voltados para a área jurídica palpitante sejam promovidos por
este meio.
Mariano Higino de Meira
DR. ARNALDO NUNES NETO E O AVC
Parabéns ao Dr. Arnaldo Martins Nunes Neto pela iniciativa (conforme carta publicada nesta seção, na
edição número 10). Acredito que a Revista da CAASP poderia ir ao encontro do foi publicado e ilustrar
com desenhos uma situação desse tipo, de forma a que quem esteja por perto possa reconhecer os
sintomas de um AVC ou de um ataque cardíaco e, principalmente, saber que atitude tomar. Sei que
o pronto atendimento pode evitar sequelas neurológicas ao acometido desse mal.
Zíngaro Marinho
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