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Caro leitor,

Quantas vezes, ao folhear um jornal, o amigo depara com uma notícia que envolva suspeita 

de corrupção ou corrupção comprovada? Sei a resposta. Estamos tratando de um mal 

que não é exclusividade brasileira, certamente, mas o que importa aqui é o Brasil. E o 

Brasil está sendo consumido por propinas, licitações combinadas, desvios de dinheiro e outras 

modalidades dessa praga. Na reportagem de capa desta edição, o tema corrupção é abordado a 

partir de seis fontes, seis advogados. Eles trazem exemplos de iniciativas as quais podem contribuir 

para acabar com um hábito que, por estas terras, vem de tempos remotos: não nos esqueçamos de 

que a Inconfidência Mineira, no Século XVIII, não queria apenas liberdade, mas também o fim da 

corrupção.

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo Wálter Fanganiello Maierovitch 

é o entrevistado desta edição. Assessor da União Europeia em assuntos relacionados com o crime 

organizado, Maierovitch dá uma aula sobre máfias, fala sobre o sinistro papel do Banco do Vaticano, 

relata seu trabalho como secretário Antidrogas no governo Fernando Henrique Cardoso e analisa 

a atuação dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo de forma mordaz, para dizer o 

mínimo, e com absoluto conhecimento de causa.

A geneticista Lygia Veiga Pereira, da Universidade de São Paulo, foi ouvida por nossa reportagem 

para a seção “Saúde”. Pesquisadora renomada das células-tronco, ela detalha os avanços já obtidos 

nessa área, que podem futuramente significar a cura de inúmeras doenças. 

Em “Cultura”, o leitor saberá por que a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel, quando do 

Descobrimento do Brasil, é muito mais que mera missiva descritiva. Trata-se de uma obra literária de 

inestimável valor.

Fecha esta edição um artigo precioso do advogado Luiz Olavo Baptista, uma das maiores autoridades 

brasileiras em Direito Internacional, que dignificou ainda mais a Caixa de Assistência dos Advogados 

de São Paulo ao presidi-la, na década de 80.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

Mesmo sendo verdade, não é saudável afirmar 

que a corrupção no Brasil é um problema cultural. 

É fato que nascemos e crescemos como colônia 

de exploração, disso decorrendo hábitos pouco 

afeitos a valores morais ou respeito à coisa 

pública. O Brasil, contudo, não evoluirá nesse 

campo enquanto não se entender que tal aspecto 

da cultura nativa pode ser modificado - e precisa 

ser - em nome da nossa própria existência como 

Nação. Lembremos aqui a histórica sentença do 

filósofo britânico John Stuart Mill, proferida no 

Século XIX: “Ainda que as circunstâncias influam 

muito sobre o nosso caráter, a vontade pode 

modificar as circunstâncias em nosso favor”.

Há quem diga que o afastamento de um presidente da República e a condenação de figuras-chave 

de um governo – os mensaleiros – elevam o Brasil ao nível das nações que efetivamente não toleram 

a corrupção. Não acredito, mesmo louvando ambos os desfechos. É preciso muito mais para que 

nos tornemos um país que justifique ser chamado de República, forma de governo em que o Estado 

existe para atender ao interesse geral dos cidadãos. 

O que acontece nestas terras é que o empresário não adere a um processo licitatório sem reservar o 

percentual da propina. Por aqui, não se doa um centavo para campanha eleitoral sem se vislumbrar o 

retorno futuro na forma de benesse governamental. A regra do jogo é esta: contribua financeiramente 

com quem está no Poder, que o Estado lhe será generoso.

A generosidade do Estado para com grupelhos políticos e econômicos em muito ofusca os méritos 

das chamadas ações sociais dos governos. O estudo realizado pela Fiesp (Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo), amplamente noticiado quando da sua conclusão, em 2012, estimou que 

R$ 50,8 bilhões, no mínimo, escorrem pelo ralo da corrupção no Brasil a cada ano, valor equivalente 

Vencer
novamente
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ao custo anual de 24,5 milhões de alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental, segundo os 

parâmetros do CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial), do Ministério da Educação.  

Os R$ 50,8 bilhões queimados pela corrupção também equivalem a quase 50% daquilo que o 

Orçamento da União aloca na saúde em 2014. Um dado relevante: enquanto o Brasil destina 3,9% 

do PIB ao setor de saúde, outros países que também adotam o atendimento universal, como França, 

Alemanha e Espanha, repassam cerca de 6%.

A corrupção, está claro, leva à falência do setor público e das políticas públicas, acentua a necessidade 

de malabarismos orçamentários para que sejam supridas necessidades básicas da população. 

Estamos evoluindo no combate à corrupção? Talvez. O surgimento de organizações não-

governamentais de alta credibilidade e atuação incisiva – como a Amarribo Brasil, descrita na 

reportagem de capa desta edição da Revista da CAASP, e a Transparência Brasil  –, a criação da Lei da 

Transparência (Lei 131/2009), da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/20013) e da Lei da Ficha Limpa (Lei 

Complementar 135/2010) são iniciativas bem-vindas e que têm significado algumas vitórias. Porém, 

é pouco para um país que precisa atingir um ponto de inflexão nessa luta (ressalte-se que, em 2013, 

o Brasil caiu da 69ª para a 72ª posição no ranking de “países limpos” elaborado pela Transparência 

Internacional. Nossos vizinhos Uruguai e Chile ocupam, respectivamente, a 19ª e a 22ª posições).

O jogo precisa virar, corruptos não podem continuar a ocupar postos no Executivo, no Legislativo 

e no Judiciário, em todas as esferas. Contribuintes não podem continuar a enxergar correção na 

sonegação de impostos, quase sempre justificada pela frase: “Não vou dar meu dinheiro para ladrões”.

A advocacia, mediante ações históricas protagonizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil e suas 

seccionais, tem dado contribuições importantes para que o país se livre deste mal que consome 

nossa cidadania, mas que não pode nos fazer desacreditar no futuro. Nós, advogados, temos de nos 

posicionar como pontas-de-lança na luta contra a corrupção, de modo intransigente, assim como 

fizemos quando brigamos para restaurar a democracia perdida. Fomos vitoriosos naquela hora, 

seremos novamente agora. Não é um otimismo infundado, mas, como diria Ariano Suassuna, um 

realismo esperançoso.

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“Só se vence o crime organizado 
mexendo no bolso da organização”

Segundo o Fundo Monetário Internacional, o volume de dinheiro 
movimentado pelo crime organizado corresponde a cerca de 4% 

do PIB mundial. De acordo com a ONU, 400 bilhões de dólares 
são movimentados anualmente pelo narcotráfico. Já as redes 

de tráfico de pessoas, a maioria para prostituição, movimentam 
13 bilhões de dólares por ano. Tanto as máfias – organizações 

criminosas de caráter transnacional, como as italianas Cosa 
Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra –, quanto as pré-máfias, caso do 

brasileiro PCC, precisam ser exterminadas. Como fazê-lo?

“Você só consegue combater o crime organizado mexendo no 
bolso, no caixa da organização. Vale dizer: desfalcando-a.” Quem 

afirma é Wálter Fanganiello Maierovitch, uma das maiores 
autoridades mundiais no tema. Desembargador aposentado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, ele fundou, preside e mantém 
heroica e abnegadamente o Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, 

nome alusivo ao célebre magistrado italiano dinamitado pela 
Cosa Nostra em 1992.

Assessor da União Europeia para assuntos relacionados ao 
crime organizado, Maierovitch é conhecido no Brasil pela 

independência com que escreve artigos para a revista Carta 
Capital e faz comentários para a rádio CBN. Secretário Nacional 

Antidrogas no Governo Fernando Henrique Cardoso, refere-se ao 
ex-presidente como “súcubo de Bill Clinton”. Lula também não 

escapa dele, assim como Joaquim Barbosa, Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Nélson Jobim, Tarso Genro, Geraldo Alckmin...

A seguir, leia entrevista concedida por Wálter Fanganiello Maierovitch 
ao editor da Revista da CAASP, Paulo Henrique Arantes. 

Revista da CAASP – O que vem a ser “crime organizado”?

Wálter Fanganiello Maierovitch  - Esta pergunta vem num momento em que o Papa Francisco 

acaba de excomungar todos os membros de organização criminosa que seguem o “padrão mafioso” 

– veja como é larga essa excomunhão. Depois disso, surgiram inúmeras perguntas sobre o eventual 

enquadramento, é claro que em termos religiosos, de políticos, do pessoal do mensalão etc. Essas 

perguntas vieram de pessoas que não perceberam que, no julgamento do mensalão, o ministro 

Celso de Mello, tendo em vista a denúncia, que falava em organização criminosa, observou não 

haver na legislação brasileira um tipo chamado “organização criminosa”. E de fato não há. Nós temos 

quadrilhas e bandos, e há cerca de dois anos temos um enquadramento para milícias.

O Brasil está atrasado em termos de política criminal no que toca o fenômeno do crime organizado. 

Se pegarmos a legislação europeia e a Convenção de Palermo, que é o primeiro e único instrumento 
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jurídico a tratar do termo “organização criminosa” - a Convenção é de 2000 -, veremos que o crime 

organizado - as máfias - é um fenômeno complexo, que coexiste com quadrilhas, bandos e grupos 

terroristas. As máfias hoje atuam em rede planetária, têm controle de território, controle social e poder 

econômico –portanto, têm poder corruptor e infiltração no Estado. São organizações complexas, 

que devem ficar distintas de quadrilhas e bandos. A elas que o Papa Francisco se referiu.

Em que grupo se enquadra o brasileiro PCC (Primeiro Comando da Capital)?

O PCC é uma pré-máfia. E por quê? Tem controle de território? Tem. Tem controle social? Tem, quer 

nas cadeias, quer nas periferias de São Paulo. Tem também influência no Estado. Veja que uma 

organização semelhante ao PCC se infiltrou na política do Rio de Janeiro, há vereadores cassados. 

Aqui em São Paulo, existem políticos sob suspeita de envolvimento. O que falta, então, para o PCC 

virar máfia? O PCC é uma organização transfronteiriça, consegue se infiltrar em outros estados, no 

Paraguai, na Bolívia, mas não é transnacional. Para adquirir esse plus de organização mafiosa, é 

preciso ser transnacional. 

O PCC não comanda uma rede transnacional, como faz, por exemplo, a ‘Ndrangheta calabresa, que 

chega ao ponto de lavar dinheiro dentro da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, e é dona de uma rede 

de restaurantes.

Quando da Convenção de Palermo, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, observou que 

o crime organizado transnacional tinha um lucro que todo ano aumentava 40%. Note o poder 

corruptor! Ele repetiu o juiz Falcone (magistrado italiano Giovanni Falcone), que foi dinamitado pela 

máfia em 1992. Se olharmos mais para trás, em 1988, uma convenção da ONU sobre drogas alertou 

que essas organizações criminosas movimentavam dinheiro dentro do sistema bancário e monetário 

internacional, o que levou os bancos, em 1989, a fazerem o Pacto da Basileia contra lavagem. 

Quais são as principais atividades de fachada dessas organizações, como a ‘Ndrangheta, por 

exemplo?

A ‘Ndrangheta é uma organização secretíssima, muito fechada, e para evitar delações premiadas os 

casamentos de seus membros são feitos entre parentes. Ela atua com presença marcante no norte 

de Itália, na região da Lombardia, especialmente em Milão, na construção civil. Aquele fenômeno 

mafioso que se imaginava ser só do sul da Itália já se expandiu para a região setentrional e vários 

outros países. Organizações como a ‘Ndrangheta têm a ideologia do lucro e só isso. Realizam negócios 

com qualquer outra organização, inclusive com terroristas.
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Os métodos da ‘Ndrangheta são diferentes dos 
métodos da Cosa Nostra, máfia de origem siciliana, 
e da Camorra, napolitana?

Vamos acrescentar a essa lista a Sacra Coroa Unida, que 
é da região da Puglia, por um único dado de interesse: 
ela nasce como o PCC, dentro dos presídios. A Cosa 
Nostra, como a ‘Ndrangheta, é uma organização com 
vértice, órgão de governo, cerimônia de iniciação. É 
hierarquizada a partir de suas próprias normas. 

Parênteses: o Papa tocou no ponto do sincretismo mafioso, ou seja, a máfia ocupando espaços 
religiosos. Vamos imaginar, por exemplo, uma procissão com o mafioso carregando o andor; vamos 
imaginar uma missa com o mafioso na primeira fila. Vários filhos de mafiosos casaram e, quando da 
celebração do casamento, no altar foram lidas cartas do Papa Bento XVI abençoando a família. Como 
isso ocorre? Eles conseguiram se infiltrar na Cúria Romana. Por evidente, não era o Papa quem fazia 
isso, mas o Papa assinava o prato pronto. Mas, veja o poder de infiltração!

Impossível não perguntar sobre o Banco do Vaticano e aquela figura para lá de sinistra que foi 
Paul Marcinkus, arcebispo que o presidiu de 1971 a 1989.

Graças ao Papa Francisco, hoje se faz um trabalho de levantamento sobre o Banco do Vaticano, 
inclusive com incentivo internacional. Quando Bento XVI caiu, organizações internacionais de 
estados laicos cortaram o acesso ao Banco do Vaticano. Foi um dia interessante, porque turistas que 
visitavam o Vaticano não conseguiram retirar dinheiro nos terminais, e o pagamento para tíquetes 
de entrada na Capela Sistina e outros museus foi tirado do ar por redes internacionais. Cortou-se 
qualquer ligação interbancária com o IOR - Instituição para Obras Religiosas -, denominação correta 
do Banco do Vaticano. Cortou-se por causa da lavagem de dinheiro. Há uma quantidade enorme 
de correntistas num estado pequeno demais – há mais correntistas do IOR do que população no 
Vaticano.

Você lembrou do tempo do Marcinkus, mas não se deve esquecer: quem operava no Banco do 
Vaticano era Michele Sindona. Ele estourou vários bancos, era um financista ligado ao então 
primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti, este condenado definitivamente por associação com a 
máfia. Andreotti foi primeiro-ministro sete vezes, mas foi salvo pela prescrição, e continuou senador 
vitalício até a morte, há pouco tempo. Sindona fez operações desastrosas para o Banco do Vaticano, 
e era conhecido como “o banqueiro de Deus”, ou “o banqueiro da máfia”.

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

“A máfia conseguiu se infiltrar na Cúria Romana”

 Fotos Ricardo Bastos
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Antes de Francisco, nenhum Papa tentou acabar com isso?

Sim, João Paulo I. Daí a suspeita de ele ter sido envenenado. E por que o veneno? Porque o veneno 

é muito usado pelas máfias, e não só pela Cosa Nostra. Veja que Sindona acabou sendo preso, e na 

prisão lhe foi servido café da manhã, que ele tomou e morreu.

No filme “O Poderoso Chefão 3” o Papa é assassinado pela máfia. É real o glamour mostrado 

nos filmes de máfia como “O Poderoso Chefão” 1, 2 e 3 e tantos outros?

Não. Mostrava-se um fenômeno que não era bem a realidade, até com relação às roupas. Não se 

pode imaginar um mafioso de ponta, tipo Totó Riina, que ficou 23 anos foragido sem tirar o pé da 

Sicília, usando aquelas gravadas e fumando charuto. Ele se vestia como um cidadão comum. Aquilo 

que se vê nos filmes cabe mais dentro da máfia sículo-americana, que é a máfia siciliana que migrou 

para Nova Iorque.

Procedem todas aquelas estratégias, aqueles cargos, os consiglieri, como retratado nos filmes 

de máfia?

O hotel cinco estrelas mais caro de Nova Iorque é o Waldorf Astoria. No último andar morava o 

Lucky Luciano, cujo nome siciliano de registro era Salvatore Lucania. Ele era o chefe da máfia sículo-

americana. Quando estava definitivamente condenado e preso, as tropas norte-americanas que 

desembarcaram na Sicília fizeram um acordo com ele. Que acordo foi esse? Que essas tropas tivessem 

todo apoio da máfia, que lhes mostraria os caminhos etc. Então, no desembarque os “soldados” 

mafiosos usavam um lenço branco para mostrar os caminhos seguros para as tropas. Nesse lenço 

tinha, em carvão, a letra “L”. Para os mafiosos, o “L” era de Lucky Luciano; para os soldados americanos, 

era de “Liberty”. Isso é histórico, não há contestações a respeito, há documentos e relatos da época 

mostrando esse acordo. E o Lucky Luciano, que estava condenado a prisão perpétua, foi enviado 

para a Itália e se fixou em Nápoles até morrer.

Note o poder dessas organizações no sentido do controle de território e de controle social. E hoje, 

o que se tem dentro dessa rede planetária? A possibilidade de qualquer organização se purgar, até 

organizações terroristas, para obter tudo: armas, drogas, órgãos, pessoas para desfrute sexual, mão 

de obra para trabalho. Isso domina o mundo. Se pegarmos o PIB mundial e comparamos países, nós 

teremos as máfias em oitavo lugar entre os de maior PIB. O PIB que as máfias movimentam está na 

frente do PIB de mais de 200 países.
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E quanto à Camorra? Como ela atua?

A napolitana Camorra não é piramidal, mas horizontalizada. São 
vários grupos que, quando necessário, se unem. Internamente, 
tem toda uma hierarquia, todo um código de honra, embora sob 
uma ética ambígua, obviamente. A Camorra domina a contrafação 
da alta costura. Se você leu o livro “Gomorra”, do jornalista Roberto 
Saviano, ou assistiu ao filme de mesmo nome, você sabe como é.

Eu estive em Casal di Principe, na região da Campânia, considerada 
a capital mundial da contrafação. Eu estava fazendo um trabalho 
de assessoria à União Europeia e consegui ter contato o pai de 
um camorrista. O que o velhinho me disse comprova tudo que o 
Saviano relatou. Ele me afirmou sobre o livro do Saviano, como todo camorrista faz: “Esse livro é 
uma fantasia”. Em determinado ponto da conversa, ele me explicou que as grandes grifes têm muita 
despesa trabalhista, e fica muito caro contratar artesãos. Então, a Camorra contrata o artesão e as 
grifes encomendam, por exemplo, 200 peças. Só que são fabricadas milhares. Qual vantagem da 
grife? – perguntei-lhe. E ele me explicou: “A grife vai vender caro na loja para os seus clientes, mas 
tem interesse em divulgar a marca. Então nós jogamos igualzinho no mercado informal, e isso é bom 
para as grifes, a ponto de a dona de uma grande loja dizer ‘a minha não é falsificada’”.

Bem, o velhinho me perguntou onde eu estava hospedado. Eu disse que estaria em Roma até o dia 
23 daquele mês - estávamos em dezembro. Então ele falou: “O senhor vá a qualquer loja do centro 
de Roma, no quadrilátero da moda, e verá exatamente esta bolsa, nesta cor, a partir do dia 10”. Deixei 
para o dia 11. Estava tudo lá, o mesmo modelo, a mesma cor – por sinal, um verde muito bonito.

No Brasil, são raras notícias sobre ações de máfias transnacionais. Elas não atuam por aqui?

Atuam. Não podemos esquecer de que, num passado até recente, um grande chefe mafioso, o 
Tommaso Buscetta, foi capturado no Brasil. Perceba a transnacionalidade: quando Buscetta se tornou 
colaborador da Justiça, nem o próprio Estado italiano tinha como lhe garantir segurança. Ele foi para 
os Estados Unidos, onde morreu de câncer. Isso mostra a infiltração. Quanto ao Brasil, não temos um 
tipo penal específico para esse tipo de organização, então cai todo mundo em quadrilha ou bando.

Não é necessário atacar o principal produto das máfias, que são as drogas?

O que eu vou dizer vale para todas as máfias, como as chinesas e a japonesa Yakuza, além das 
italianas. No mundo inteiro, as polícias conseguem apreender no máximo de 3% a 5% da droga que 

“O Brasil não tem um tipo penal para
organização criminosa”
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é colocada mercado. Eu lhe pergunto: há um mercado melhor do que esse? Muita gente vai falar 
das mulas. A mula é um pecadilho, uma formiguinha nesse contexto. Quanto pode transportar uma 
mula? Ora, a droga vem em contêineres. 

O Brasil é um corredor de passagem de drogas, e todo país que é corredor de passagem vira grande 
consumidor, e o Brasil já é um grandíssimo consumidor. Veja: até a Colômbia é grande consumidora, 
além de exportadora. Estou falando de todas as drogas, e essas organizações atuam em todo lugar 
do mundo, porque hoje o crime organizado dá-se em rede de abastecimento.  Por aqui, vemos 
operações como a da Cracolândia, feita pelo prefeito anterior e o governador atual, com aquela 
barbaridade de perseguir usuário e a incapacidade de se cortar a rede de abastecimento. 

Quando do encontro de Nápoles, que mencionei, o que aconteceu? As máfias tinham declarado 
guerra ao Estado, principalmente ao Estado italiano. Mataram juízes, entre eles Giovane Falcone e 
Paolo Borsellino, policiais, promotores. Soltaram bombas em Roma, em Florença, em Milão, perto 
da catedral gótica. No Estádio Olímpico de Roma iam detonar uma bomba – falhou o telecomando 
– num jogo Roma e Lázio, como um Palmeiras e Corinthians com estádio cheio. Bem, em Nápoles, 
naquele encontro, decidiu-se pela cooperação internacional, e de lá saiu uma recomendação para 
não se legislar e não se criar normas administrativas sem que se conheça o fenômeno. 

Agora, eu volto à Cracolândia. A Prefeitura de São Paulo fez um programa humanitário para a 
Cracolândia, inclusive com oferta de trabalho e pagamento. O que ocorre quando do pagamento? 
Os que recebem compram crack. Eu pergunto: se conhece o fenômeno? Não. O que existe? Existem 
um prefeito diletante e um governador que, além de diletante, é arbitrário e acha que tem que bater 
– agora mudou um pouco o discurso, mas sempre foi esse.

Na sua opinião, o que se pode fazer para reduzir os danos causados pelos drogas?

No mundo civilizado, fazem-se salas seguras para uso, com estrutura fornecida pelo próprio Estado, 
bem como o acompanhamento sanitário para o usuário. E ali trabalham psicólogos. Se o indivíduo 
quiser um emprego, ele o obtém, participa de conversas sobre o tema drogas e vai sendo informado.
Quando se fala em salas seguras para uso de droga no Brasil, a nossa direita vai à loucura. Mas, na 
verdade, a redução de danos é um dos alicerces necessários numa política antidrogas. 

O que o senhor acha do modelo uruguaio para a maconha?

Para começo de conversa, todo mundo está falando de “modelo uruguaio”. O modelo é holandês, 
de 1968. A Holanda concluiu que deveria, para combater o crime organizado, separar o usuário do 
fornecedor, cortar esse vínculo. Foram abertos os cafés, lugares autorizados para que pessoas de 
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maioridade fizessem uso - o primeiro café é de 1968, na cidade 

de Utrecht, que é um centro não só industrial, mas também 

universitário. Os cafés holandeses tinham quantidade fixa por 

dia para venda, e com isso deu-se o grande passo de cortar o 

vínculo entre usuário e traficante.

Como foi sua experiência como secretário nacional 
Antidrogas, no governo Fernando Henrique Cardoso?

A minha posição era - e é - a posição que o Fernando Henrique 

resolveu adotar agora. Na época em que foi presidente, ele era 

um súcubo do presidente Bill Clinton, e o Bill Clinton não deixava fazer nada.

Quero deixar claro que eu não tenho filiação político-partidária, minha formação é de magistrado, e 

não de magistrado que depois entra para a política – eu não tenho essa vocação.

Foi realizada uma Assembleia Especial das Nações Unidas em 1998. Eu era convidado das Nações 

Unidas para acompanhar os encontros preparatórios. Vários intelectuais, vários políticos, montaram 

um fórum paralelo à Assembleia, e de lá saiu um documento, assinado pelo Lula, por um religioso 

brasileiro, por um médico sanitarista e por vários intelectuais de porte. Eles propunham que o Kofi 

Annan propusesse à Assembleia nada mais, nada menos, que não mais criminalizar o usuário (eu 

tenho cópia desse documento, estava lá como magistrado, ainda não era secretário). Eu te pergunto: 

o presidente Lula mudou a legislação a ponto de não criminalizar o usuário? Não. Eu lhe pergunto: 

qual a coerência do Lula? E qual é a coerência do Fernando Henrique? O Brasil carece da veracidade, 

da coerência. 

Voltemos ao PCC, o grupo criminoso de que mais se fala no Brasil. Como ele deve ser combatido?

Isto é preconizado no mundo, mas no Brasil não vale: você só consegue combater crime organizado 

mexendo no bolso, mexendo no caixa da organização. Vale dizer: desfalcando-a. E o Governo de São 

Paulo ainda não se preocupou em desfalcar o PCC. Quando um comércio ou uma indústria quebram? 

Quando não têm dinheiro. É importante que se faça isso quanto ao PCC rapidamente, enquanto ele 

ainda é uma pré-máfia.

Na Europa, bens mafiosos são doados a cooperativas, que geram empregos. Hoje, existe vinho feito 

por cooperativa em terra mafiosa. Voltando aos chefes mafiosos, houve uma pena criminal assessória 

de perdimento de bens de um grande mafioso que tinha nas suas terras plantação de olivas. As 

“O governo de São Paulo ainda não se 
preocupou em desfalcar o PCC”
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cooperativas começaram a fazer a extração e o óleo. Hoje, esse óleo é usado no batismo de crianças. 
Veja o que isso significa simbolicamente.

No governo Fernando Henrique Cardoso, apresentei ao presidente um instrumento - que eu elaborei 
e que passou no crivo da Advocacia Geral da União ao tempo do Gilmar Mendes, e ele foi muito 
receptivo disso, me ajudou muito – da venda imediata de bens apreendidos com criminosos. Essa 
era uma medida de desfalque patrimonial. O presidente Fernando Henrique baixou uma medida 
provisória com tal conteúdo. À época, as seções da OAB se manifestaram favoravelmente, porque 
se avaliava o bem – vamos imaginar numa absolvição – e se fazia caução com títulos da dívida do 
Tesouro Nacional, que são corrigidos. Então, aquele que era absolvido e que ia pegar sucata entrava 
com uma ação indenizatória contra o Estado, com perdas e danos e lucro cessante.

Bem, isso andou por medida provisória. Mas, como estamos em um país de bacharéis, alguns 
juízes já não a aplicavam porque achavam que isso só podia ser feito por lei ordinária – é uma visão 
completamente distorcida de quem não conhece o fenômeno -, que violaria a Constituição, pois se 
estaria antecipando um ato sem o trânsito em julgado. Bom, essa medida não foi aplicada. Quando 
foi feita a lei, no governo Lula, a questão se perdeu.

Houve algumas medidas recentes contra lavagem de dinheiro no Brasil. Vão surtir efeito?

É muito difícil se descobrir a lavagem. Veja que o governo Fernando Henrique Cardoso fez o Coaf 
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que em quatro anos levantou suspeitas sobre 528 
casos de lavagem de dinheiro. Isso, em qualquer país sério, é trabalho de meia hora.

O Coaf, que é um órgão de inteligência financeira, não poderia ficar no Poder Executivo, não poderia 
não ter a participação do Ministério Público. No Executivo, a informação do Coaf vai parar na delegacia 
de polícia, estadual ou federal. Eu fiz várias críticas ao Coaf, e o então ministro Nelson Jobim, à época, 
defendia o Coaf. Num encontro sobre lavagem, ele pegou um dos itens que eu defendia - o dever de 
vigilância dos bancos - e disse: “Vou colocar na lei como você está pedindo, mas já lhe garanto que 
não vai passar no Parlamento”. Passou, e passou também o Coaf, que ele defendia. Agora, quem foi a 
primeira dirigente do Coaf? A esposa do Jobim.

Vamos falar sobre o Judiciário brasileiro e o mensalão. Por que os ministros do STF Dias Toffoli 
e Gilmar Mendes estariam impedidos de julgar o mensalão, conforme o senhor tantas vezes 
escreveu?

Vamos acrescentar também o ministro Luiz Fux, que foi pedir interferência do José Dirceu para ser 
nomeado. Quanto aos outros dois, não é preciso nem dizer por que estavam impedidos - está na 
cara. Até este vaso (aponta um vaso de plantas) sabe que eles estavam impedidos.
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Agora, o que é que se viu no processo? Quem é que teria de levantar o impedimento, por exemplo, 

de um Toffoli? Será que o procurador-geral da República não sabia da ligação do Toffoli com um 

dos acusados, o José Dirceu? O mundo sabia. Silêncio absoluto do procurador-geral. E por que os 

advogados não levantaram o impedimento de um Fux e de um Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes, 

após reunir-se com o Lula na casa do Nelson Jobim, acusou os réus antes do julgamento, prejulgou-

os. E o que aconteceu? Nada. O ministro Fux disse que mataria o mensalão no peito, num linguajar 

futebolístico que a gente entende bem. 

Por que nas altas cortes europeias os ministros têm mandato de cinco anos ou de seis, improrrogáveis? 

Nós também temos de modificar o critério de escolha. 

Voltando ao então ministro do Supremo Jobim, num dia de julgamento, ele falou que representava a 

bancada governista – depois deu risada, como se fosse brincadeira, mas o plenário do Supremo não 

é lugar de brincadeira. Então, o Judiciário precisa de várias medidas. Veja que a participação popular 

é muito pequena no Judiciário. Tirando o Tribunal do Júri, o que temos mais? Também é preciso criar 

no povo a cultura de que julgamento não é jogo de futebol.

Nesse sentido, a transmissão ao vivo de julgamentos é positiva?

É salutar. O povo passa a conhecer o seu representante, afinal de contas o ministro representa o 

povo, que é o detentor do poder. Ou não é?

Que legado deixa o ministro Joaquim Barbosa?

Eu escrevi, e falei, quando se cogitou da presença dele nas eleições, que isso não pode, não dá. 

Qualquer um pode examinar prova e ser um bom juiz – o que ele sabe fazer. Agora, veja, estava na 

cara que ele não ia dar certo como presidente do Supremo, mas deu certo como um bom julgador, 

e não estou falando apenas do mensalão. Neste caso, ele examinou bem as provas, além do que o 

julgamento é colegiado. 

Eu conheço aquele processo do mensalão de ponta a ponta. Sei até - veja a deturpação - que essa 

teoria do domínio do fato, citada pelo procurador-geral, não serviu de base para a condenação. O 

que serviu de base é uma regra da jurisprudência, que nasce aqui em São Paulo, em indícios, com 

base no Código, indícios com lastro, com suficiência. Ou quer dizer que a ex-mulher do José Dirceu 

(que teve o caso daquele apartamento, que na verdade vai beneficiar a filha que ele tem com ela), 

todo aquele entorno, todos os partícipes, que são os mesmos dos envolvidos, aquilo não vale nada?
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Você também me perguntou do Toffoli, cujo impedimento 

era de clareza solar. O Toffoli votou pela condenação do 

Genuíno. Quem tem um mínimo de inteligência vai ver 

que ele jogou o Genuíno ao mar para salvar o Dirceu.

Voltando ao Joaquim Barbosa, que papel lhe será 

legado na História?

Ele faz coisas que não se deve fazer, inclusive ficar 

“ensebando a bola” para deixar um réu preso. Há 

prioridades. O advogado do Genuíno (Luiz Fernando 

Pacheco) reagiu na hora certa. Agora tem um pessoal 

que diz: “já foi deferido o pedido”. E daí? O advogado não 

estava pedindo outra coisa a não ser justiça, e a isso ele 

tem direito, tem prerrogativa para isso.

O que senhor diz do comportamento do ministro Ricardo Lewandowski, principal antagonista 

de Joaquim Barbosa no julgamento do mensalão?

Pode-se criticar várias coisas do Lewandowski com relação ao julgamento do mensalão, mas era 

o convencimento dele. Se alguém achava que ele estava impedido porque chegou ao Supremo 

cacifado pela mulher do Lula, por que ninguém levantou o impedimento? Agora, eu o conheço 

desde o tempo do Tribunal de Alçada Criminal, e ele nunca teve uma conduta a que se possa atribuir 

parcialidade. Então, vira um jogo Corinthians e Palmeiras, ou você é corintiano ou é palmeirense, 

ou você quer a condenação, ou a absolvição. Embora eu não concorde com várias posições dele, 

inclusive no mensalão, com algumas “novidades” que ele apresentou com relação a dosagem de 

pena, não vejo como fazer um juízo negativo dele, a não ser no clima de Palmeiras e Corinthians.

O senhor bateu duro naqueles que defenderam o asilo brasileiro ao criminoso – político ou 

não – Cesare Battisti. Gostaria que o senhor falasse sobre o caso. 

Lamentável. Primeiro, afirmou-se que a Itália, na época dos crimes cometidos por Battisti, era fascista, 

e ela era presidida por um socialista.

“Por que ninguém levantou o impedimento de 
Fux, Toffoli e Gilmar Mendes?”
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Um dos que disseram isso foi o então ministro da Justiça, Tarso Genro. Supõe-se que ele não 

seja ignorante quando a esse fato histórico.

Não sei se ele é ignorante quando a isso ou não, mas se mostrou um ignorante. E o Adams (Luís Inácio 

Adams, advogado-geral da União) deu um parecer para o Lula, que o Lula adotou, para não extraditar 

o Battisti, dizendo que a Itália não tinha condições de dar segurança ao Battisti, apesar de ser um 

estado democrático. E ao Pizzolato (Henrique Pizzolato, ex-dirigente do Banco do Brasil condenado no 

mensalão), tem?

Então, a decisão sobre o Battisti saiu no último dia mandato do Lula. Protegeu-se um pluriassassino 

de uma época em que Itália vivia num estado democrático de direito. Outra ignorância foi dizer 

que seus crimes eram políticos. O Battisti bateu à porta da Corte Europeia de Direitos Humanos, em 

Estrasburgo, e não conseguiu nada, e aqui vem a história de crime político. Não existe crime político 

com o evento sangue – isso é uma coisa básica. Matou, acabou.

O que estaria por trás da decisão brasileira?

Uma ignorância profunda da história italiana, no mínimo. 

“Luiz Inácio Adams disse que a Itália não tinha como dar 
segurança a Battisti. E ao Pizzolato, tem?”
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Reportagem de Paulo Henrique Arantes

É possível dizer quanto escorre a cada ano pelo ralo da corrupção brasileira? As pessoas mais 
envolvidas com análises desse tipo afirmam que não, pela simples razão de que os corruptos, 
ativos ou passivos, costumam saber como manter seus atos nas sombras. O que vem a público 

é muito pouco. Em 2012, a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) apresentou 
um estudo no qual estimava em R$ 50,8 bilhões, no mínimo, o montante de recursos consumidos 
anualmente pela corrupção no Brasil, dinheiro suficiente para construir 57 mil escolas ou 908 mil 
moradias do programa governamental Minha Casa Minha Vida. Na verdade, pouco importa se a 
Fiesp acertou, errou ou passou de raspão pelo custo anual da corrupção. Relevante é a percepção 
de que cobrar – e pagar – propina, superfaturar obras, fraudar licitações, desviar dinheiro e tantos 
outros hábitos criminosos fazem parte da rotina dos setores público e privado, abarcam os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e disseminam-se nos níveis federal, estadual e municipal. 

Na luta contra a corrupção e os corruptos, algumas das iniciativas mais vigorosas partem de 
advogados, como se verá ao longo desta reportagem. São de advogados também as leituras mais 
precisas dessa triste realidade. 

“As raízes da corrupção estão na nossa formação colonial, a partir de valores extrativistas que 
criaram um descompromisso da sociedade com qualquer valor moral”, afirma Modesto Carvalhosa, 
coordenador da obra “O Livro Negro da Corrupção”, que em 1990 esmiuçou o Caso PC Farias e em 
2013 foi relançada em meio virtual. “Ao se urbanizar, o país não criou no seio da sociedade urbana 
nenhum princípio de honra. A escola é péssima, o trabalho também. A família não é um núcleo de 
valorização de princípios. A sociedade não tem referência de valores”, constata Carvalhosa.

A CORRUPÇÃO 
NOSSA DE CADA DIA

Não há esfera de poder livre dessa prática que 
destrói o país. 

Boas iniciativas para combatê-la surgem pelas 
mãos de advogados.
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Para o advogado, que foi presidente do Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico) durante o governo Franco Montoro em São Paulo 
(1983-1987), registram-se nos últimos anos, contudo, iniciativas 
positivas contra a corrupção, boa parte delas lideradas 
por organizações não-governamentais, destaque para a 
Transparência Brasil, e pela Ordem dos Advogados do Brasil. 
“Deve-se à OAB a derrubada de um governo arquicorrupto 
como o de Fernando Collor”, ressalta Carvalhosa. 

Hoje, Ministério Público e Polícia Federal investigam e 
identificam com mais desenvoltura casos de corrupção, e 
o Brasil pode se orgulhar de ter julgado e condenado, no 
famigerado Mensalão, figuras-chave do governo de turno. “O 
Mensalão é um marco importante, mas colocar ‘mensaleiros’ na cadeia não muda nada. A denúncia 
da corrupção não altera o quadro – os corruptos continuam roubando”, aponta Carvalhosa.

No sentido positivo, a Lei Federal 12.846, em vigor desde agosto de 2013, constitui certamente uma 
peça de alto valor anticorrupção. A lei pune a promessa, o oferecimento ou a entrega de vantagem 
indevida a funcionário público; o financiamento, o custeio, o patrocínio ou qualquer subvenção dos 
ilícitos; a utilização de pessoas físicas ou jurídicas interpostas – os famosos “laranjas” – para ocultação 
ou dissimulação de interesses lesivos ou identidade de beneficiários; a prática de fraudes em licitações 
e contratos públicos e ações que dificultem a investigação ou a fiscalização pelos órgãos de controle. 

“Não faltam leis no Brasil. O que falta é o cumprimento efetivo delas e a consciência de que a corrupção 
não pode ser admitida”, observa o advogado Flávio da Cunha Bierrenbach. Ex-vereador (1977-1978) e 
deputado estadual em São Paulo pelo antigo MDB (1979-1982) e deputado federal pelo PMDB (1983-
1986), Bierrenbach presidiu o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça 
(1987 a 1989). Foi também ministro e presidente do Superior Tribunal Militar, corte na qual ingressou 
em 1999. “Eu diria que o tema corrupção, hoje, no Brasil, é o centro da pauta política do povo. Acho que 
as entidades representativas da advocacia, especialmente a OAB, sempre foram sensíveis ao interesse 
nacional, e atualmente nada vem antes da corrupção na pauta nacional”, avalia.

Se a corrupção está posta em pauta pelo povo, caberia a seus representantes responder aos anseios 
populares nesse campo. Seria o Congresso Nacional o espelho do povo de fato? Segundo o deputado 
federal Francisco Praciano (PT-AM), presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, 388 
proposições ligadas ao tema corrupção dormem engavetadas na Câmara e no Senado. Há propostas 
prontas para ir a plenário há mais de uma década. A Proposta de Emenda à Constituição 422, que 

Carvalhosa: “deve-se à OAB a derrubada 
de um governo arquicorrupto”
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determina a criação de varas especializadas, é de 2005 e está 
pronta para ser votada desde dezembro de 2010. O Projeto 
de Lei 3.760/2004, que tipifica como crime hediondo os atos 
praticados contra a administração pública, está na fila de 
votação há sete anos. Desde junho de 2011 aguarda votação a 
Proposta de Emenda Constitucional 192/2007, que determina 
aos juízes de todo o país que enviem semestralmente ao 
Conselho Nacional de Justiça relatórios sobre o andamento 
de processos de improbidade administrativa.

“Se depender do Congresso, minha esperança já foi embora. 
De cada cinco deputados federais, um responde a processo na Justiça. Tenho absoluta certeza de que 
essa é uma pauta que não interessa ao Congresso, basta olhar o perfil da Casa”, resigna-se Praciano.

A sinistra composição dos Tribunais de Contas

Entre inúmeros e minuciosos trabalhos que causam aflição entre os corruptos, a ONG Transparência 
Brasil acaba de publicar um levantamento que talvez mostre razões para tanta impunidade. Reside nos 
34 Tribunais de Contas do país o modelo acabado do favorecimento, do nepotismo e do fisiologismo 
brasileiros, itens naturalmente irmanados à corrupção, se não partes da própria. Não escapam à lupa 
da entidade não-governamental o Tribunal de Contas da União, os 26 Tribunais de Contas estaduais, 
o Tribunal de Contas do Distrito Federal, quatro Tribunais de Contas municipais existentes na Bahia, 
no Ceará, em Goiás e no Pará,  e os Tribunais de Contas das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Trecho conclusivo do trabalho da ONG: “De cada dez conselheiros, seis são ex-políticos, dois sofrem 
processos na Justiça ou nos próprios Tribunais de Contas e 1,5 é parente de algum político local”.

A indicação política é a regra nos TCs. Desprezam-se qualificações no campo jurídico. Sempre 
segundo a Transparência Brasil, seguem alguns 
exemplos de tal prática. O conselheiro do Tribunal de 
Contas do Acre Antônio Cristóvão Correia de Messias 
é médico e como médico trabalhou até sua nomeação 
pelo então governador Orleir Messias Cameli (PPR), 
seu primo. A conselheira Carla Cíntia Santillo, do TC 
de Goiás, é filha do ex-governador Henrique Santillo, 
formada em odontologia e deputada quatro anos antes 
da nomeação. No TC da Bahia, os conselheiros Fernando 

Vita e Paolo Marconi são jornalistas e, no âmbito da profissão, assessores de imprensa.

Arquivo OAB-SP

Bierrenbach: “a corrupção é o centro da pauta 
política do povo”
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O agrado a parentes e amigos deve gerar gratidão pelo resto da vida. Um conselheiro de Tribunal de 

Contas recebe salário em torno de R$ 26 mil, o qual costuma ser acrescido de gratificações, auxílio-

alimentação, prerrogativa de nomear funcionários comissionados e vitaliciedade com aposentadoria 

compulsória aos 70 anos.

Os laços fraternos entre governantes e conselheiros (ou ministros, no caso do Tribunal de Contas 

da União), contudo, não são a pior face desses órgãos em tese fiscalizadores. Dos 238 conselheiros, 

47 (20%) têm ocorrência na Justiça ou nos próprios TCs, a responder por atos como improbidade 

administrativa e peculato. Doze conselheiros já foram condenados, seis deles por improbidade 

administrativa e um - Luiz Eustáquio Tolêdo, do TC de Alagoas – por assassinato. A Justiça Eleitoral 

puniu outros seis e mais seis tiveram contas reprovadas por Tribunais de Contas. Dez conselheiros 

foram afastados de suas funções pela Justiça, quatro deles do TC do Amapá, um do Distrito Federal, 

um do Ceará, um do Espírito Santo, um do Mato Grosso, um de Roraima e um de São Paulo.

“Os Tribunais de Contas encaixam-se naquela questão de ‘quem fiscaliza o fiscal’”, assinala o 

advogado Luciano Caparroz Pereira dos Santos, membro da Comissão de Controle Social dos Gastos 

Públicos da OAB-SP e fundador do MCCE (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral). “Estamos 

trabalhando com um grupo de entidades da sociedade civil para podermos estabelecer critérios de 

fiscalização dos Tribunais de Contas, para que exista uma participação da sociedade na escolha dos 

conselheiros, porque hoje as escolhas são sempre políticas”, nota Pereira dos Santos. “Vale destacar 

que ações desse tipo também acontecem no nível do Conselho Federal da OAB, ou seja, advogados 

com expertise estão dispostos a acompanhar os gastos públicos, não substituindo os órgãos de 

fiscalização existentes, como o Ministério Público, mas subsidiando esses órgãos com as informações 

que a Ordem tem condições de receber”, explica.

Financiamento eleitoral e Ficha Limpa

Tragicamente, campanha eleitoral e corrupção passam por sinônimos no Brasil. Financia-se uma 

candidatura e cobra-se a fatura do eleito, que a salda com recursos e favores públicos. “A eleição 

hoje é vencida por quem mais capta recursos. Na eleição presidencial passada, Dilma Rousseff 

gastou R$ 159 milhões, em contas prestadas; José Serra gastou R$ 140 milhões, da mesma forma. 

Agora, já é o dobro”, ressalta Luciano Caparroz Pereira dos Santos. Detalhe: Plínio de Arruda Sampaio, 

falecido recentemente, ficou na lanterna na corrida presidencial passada. Seus gastos declarados de 

campanha: R$ 99 mil.
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“É totalmente desigual. As grandes empreiteiras e o sistema 
financeiro doam para os dois principais candidatos. A ideia 
é fazer o financiamento público de campanha, reduzindo-
se os gastos, permitindo a possibilidade de o cidadão 
contribuir uma única vez, num valor baixo, para um único 
candidato. As empresas seriam afastadas”, defende Santos. 
Com essa finalidade, o Conselho Federal da OAB ajuizou 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo 
Tribunal Federal (A.D.I. 4.650). Com placar de 6 a 2 a favor da 
Ordem no plenário do STF, o ministro Gilmar Mendes pediu 

vista do processo.

No entender de Jorge Eluf Neto, presidente da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos 
da OAB-SP e diretor da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), a questão do 
financiamento de campanhas eleitorais não tem solução simples. “Muito se fala em financiamento 
público de campanha, com proibição total de doações feitas por particulares, pessoas naturais ou 
jurídicas. O dinheiro arrecadado do contribuinte por meio de tributos passaria a ser fonte exclusiva de 
financiamento das campanhas eleitorais. O assunto é deveras polêmico, já que não são conhecidos 
os critérios que regeriam a distribuição dos recursos entre os candidatos. Seria possível assegurar 
isonomia entre os beneficiários? Isso impediria o caixa 2?”, questiona Eluf Neto.

Se houve um largo passo no sentido de sanear o processo eleitoral no Brasil, e consequentemente 
avançar contra a corrupção, este veio por meio da Lei da Ficha Limpa, debatida amplamente no âmbito 
da OAB-SP e do Conselho Federal da OAB, e de cujo texto Pereira dos Santos é um dos autores. “Em 
2009, passados 10 anos da Lei 9.840, que cassa o candidato que compra votos, começou a discussão 
da Lei da Ficha Limpa. Processos demoram de 20 a 25 anos para serem julgados em última instância 
no Supremo. Então, o político era condenado por improbidade administrativa e continuava sendo 
eleito para outros cargos”, recorda o advogado.

A Lei da Ficha Limpa começou a ser aplicada em 2012, após ter sua constitucionalidade atestada 
pelo STF. Mesmo assim, há quem a critique por supostamente apenar réus em processos ainda não 
transitados em julgado. Pereira dos Santos explica por que tal visão seria incorreta: “O equívoco é 
confundir a questão da Ficha Limpa com processos criminais, nos quais é necessário trânsito em 
julgado para que a pessoa seja considerada culpada. No caso da Legislação Eleitoral, como ocorre 
também em crimes ambientais e outros, não é necessário trânsito em julgado, pois não se trata de 
uma pena, mas de uma suspensão. O político condenado em segunda instância por desviar recursos 
públicos será afastado da eleição, preventivamente, pela Lei da Ficha Limpa. Não se trata de uma 
pena”.

Cristovão Bernardo

Luciano Pereira dos Santos, um dos autores 
da Lei da Ficha Limpa
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A Amarribo e a força das ONGs

“Se nós conseguíssemos derrotar a corrupção nos 
municípios, o que é mais fácil por se tratar de uma célula 
política menor, nós acabaríamos com a corrupção no 
Brasil”. A afirmação é de José Chizzotti. Há 15 anos ele 
fundou a Amarribo, Associação dos Amigos de Ribeirão 
Bonito, ao lado de conterrâneos da pequena cidade 
do interior paulista. Eram Chizzotti, que é advogado, 
mais um médico, um administrador de empresas, 
um economista, um contabilista e um engenheiro, 
todos cidadãos que, quando jovens, deixaram Ribeirão 
Bonito para alcançar o sucesso profissional na capital. 
A ideia era ajudar o município a desenvolver-se social, econômica e culturalmente, mas a realidade 
com que se depararam na cidade natal fez com que a Amarribo enveredasse pelo caminho da luta 
contra a corrupção. O êxito nessa empreitada, cujos passos iniciais são relatados a seguir, fez com que 
a entidade original crescesse e se tornasse a Amarribo Brasil, rede a reunir mais de 300 organizações 
não-governamentais de combate à corrupção e que representa a Transparência Internacional no país.
 
Os integrantes da Amarribo descobriram, em 1999, que o então prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco 
de Assis Queiróz, comprava combustível para a frota da Prefeitura de uma empresa de Minas Gerais, 
sendo que o posto em frente à sede do Executivo municipal vendia o produto mais barato. “Depois, 
ficamos sabendo da existência de um tanque na fazenda de um vereador em que eles punham 
metade da gasolina comprada pela Prefeitura, para abastecer os carros da família”, recorda Chizzotti. 
E não era tudo. “Eles contrataram um açougue de São Carlos para fornecer carne para a merenda das 
escolas municipais, e para tanto estabeleceram que a carne tinha de ser embalada a vácuo, coisa que 
os açougues de Ribeirão Bonito não tinham condições de fazer. A licitação já estava direcionada para 
o açougue de São Carlos. Eles comiam filé mignon e as crianças comiam carne de pescoço. Salsicha 
era comum na merenda escolar”.

A ação da Amarribo foi exemplar e deve servir de guia aos que querem livrar-se de políticos corruptos. 
Primeiro, a entidade mostrou à população o que estava ocorrendo na cidade. Em seguida, entrou 
com pedido de instauração de inquérito civil público. “Fizemos requerimento ao Ministério Público, já 
citando os casos e fornecendo provas dos atos de corrupção, e o MP abriu processo de improbidade 
administrativa contra o prefeito. Ao mesmo tempo, entramos com processo pedindo a cassação dele 
à Câmara Municipal”, lembra Chizzotti. E o prefeito foi derrubado por impeachment. “No dia em que 
foi votada a cassação, havia mais de 2  mil pessoas em frente à Câmara”, recorda.

Chizzotti: ONG fundada por ele tornou-se 
referência no combate à corrupção

Ricardo Bastos
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Depois disso, a Amarribo apurou irregularidades na gestão anterior à de Francisco de Assis Queiróz. 

Segundo Chizzotti, o então prefeito Sérgio Buzzá cometera “barbaridades” e, após denúncias feitas 

pela ONG, fugiu e desapareceu. Àquela altura, já relativamente conhecida, a Amarribo foi objeto 

de reportagem da TV Globo, e o rosto de Buzzá apareceu no Jornal Nacional. Resultado: ele foi 

reconhecido em Chupinguaia, em Rondônia, denunciado pela população local e preso.

José Chizzotti, hoje vice-presidente da Amarribo Brasil, 

também integra a Comissão de Controle Social dos 

Gastos Públicos da OAB-SP. Com a experiência de quem 

foi chefe da Procuradoria do Estado de São Paulo em 

Brasília e assessor dos ministros do STF Octávio Galloti e 

Paulo Brossard, além de chefe de gabinete de Brossard 

quando este foi ministro da Justiça (governo José Sarney), 

hoje advoga na área do Direito Público, mas nunca contra 

o Poder Público. “Sou procurador do Estado, acho que não devo advogar contra a o Poder Público 

por entender que isso seria uma maneira de me macular”, diz. Para ele, “é preciso ter consciência de 

que a corrupção é o mal que assola o Brasil atualmente” e que, se não combatida, “tornará o país 

ingovernável”.

Com seu know-how no confronto com corruptos, acredita que derrubar a corrupção em nível municipal 

surtirá efeito progressivo. “A corrupção tem patamares, e um patamar depende do outro. Normalmente, 

a corrupção começa com a compra de apoio político do prefeito por autoridades das esferas superiores”, 

denuncia. Diz não ver este ou aquele partido político, a princípio, como ícone da corrupção, mas sugere: 

“O partido economicamente mais forte, provavelmente, deve ser o mais corrupto. De onde vem o 

dinheiro? Esse é o grande problema do Brasil: quem está no poder tem facilidade de cometer atos de 

corrupção, seja em prefeituras, governos estaduais ou no Governo Federal”.

De outra parte, José Chizzotti elogia a Controladoria Geral da União “como instrumento dentro do 

Poder Público para combater a corrupção”. Externa “plena confiança” em Jorge Hage, que está à 

frente do órgão, a quem se refere como “uma pessoa íntegra, sem dúvida”, mas ressalva: “Agora, não 

posso afirmar que ele esteja conseguindo combater a corrupção”.

O Congresso Internacional de Combate à Corrupção realizado no Brasil, em 2012, pela ONG de 

Ribeirão Bonito e pela Controladoria Geral da União reuniu mais de mil pessoas de todos os países 

representados na Transparência Internacional. O livro “O Combate à Corrupção nas Prefeituras do 

Brasil”, editado pela Amarribo Brasil, está na quinta edição.

Manual anticorrupção da Amarribo está na 
quinta edição
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OAB-SP, na linha de frente contra a corrupção

Para Adib Kassouf Sad, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB-SP, “a corrupção 
é um problema endêmico, que permeia os três Poderes, a sociedade brasileira e os demais países 
como um todo”. Também diretor da CAASP, Sad enxerga a questão “não como reflexo da inversão de 
valores, mas da absoluta ausência de valores claros”, agravada quando atinge o setor público, “pois o 
interesse público está em jogo”.

Diante dessa realidade, Sad classifica o papel dos 
advogados como “essencial”. “No combate à corrupção, 
o que se busca não é a execração pública, tampouco a 
impunidade, mas o julgamento justo, a decisão na justa 
medida da conduta de cada um dos participantes. As 
pessoas têm o direito de se defenderem antes de irem 
para a forca – e alguém precisa fazer essa defesa de forma 
técnica. Tal garantia deve valer para todos”, pondera.

A Comissão de Direito Administrativo da OAB-SP 
atua prioritariamente nas questões de improbidade 
administrativa, realizando palestras, discussões, 
congressos e manifestações. 

A Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da Seccional, presidida por Jorge Eluf Neto, 
já formulou propostas de regulamentação dos procedimentos de licitação, de forma a torná-los 
totalmente transparentes e acessíveis ao controle da sociedade civil. Realiza seminários em diversas 
subseções da OAB-SP em parceria com entidades não-governamentais e com as Controladorias e 
Corregedorias da Administração Pública, com a finalidade de fomentar a cultura do controle dos 
gastos públicos pela cidadania. Participa, em nome da OAB-SP, ao lado de entidades da sociedade 
civil e a convite do Governo do Estado de São Paulo, do Grupo de Acompanhamento Externo de 
Investigação do Caso dos Cartéis no Transporte Metropolitano.

  “A vigilância permanente da cidadania por entidades da sociedade civil voltadas à defesa da 
legalidade e ao exercício da transparência no controle dos gastos públicos é essencial à correta 
destinação dos recursos públicos”, salienta Eluf Neto.

Um museu virtual em prol da cidadania

Para compreender a corrupção e poder combatê-la, o cidadão deve identificá-la ao longo da história 
do seu país. Com esse intuito, cidadãos de verdade criaram o Museu da Corrupção, com sede física 
imaginária desenhada em planta arquitetônica, porém restrito ao ambiente virtual. Visitar www.
muco.com.br  é provocar a memória e forçar o intelecto a não esquecer o passado, em nome de 

Adib Sad e Jorge Eluf Neto, a frente das comissões 
anticorrupção da OAB-SP

Arquivo CAASP
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um futuro mais limpo. O Museu da Corrupção 
não analisa méritos jurídicos, apenas devolve 
à luz episódios que mereceram a indignação 
pública, cada qual em sua época.

São inúmeros os casos ali lembrados, tanto 
os que resultaram em punição quanto os 
que acabaram em nada, estes relacionados 
em uma espirituosa seção “Pizzaria”. As CPIs 
também merecem uma “sala” exclusiva. Em 
tempo: já estão no Museu da Corrupção o 
caso Petrobras-Pasadena e o do aeroporto 
de Cláudio, em Minas Gerais, protagonizados 
pelos candidatos a presidente da República 
Dilma Rousseff e Aécio Neves, assim como a 
Operação Lava-jato, estrelada pelo doleiro Alberto Youssef, entre os fatos da ordem do dia. O ex-
governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, também é figura de ponta no museu virtual, 
tanto pelo Mensalão do DEM, de 2007 a 2009, quanto por sua inclusão da Lei da Ficha Limpa agora, 
momento em que tenta reeleger-se. O Mensalão do PT, certamente, merece lugar de destaque no 
Museu da Corrupção, bem como o método chamado de Valerioduto, em alusão ao publicitário 
Marcos Valério, que estreou no chamado Mensalão Mineiro, durante o governo de Eduardo Azeredo 
(PSDB) em Minas Gerais.

Uma viagem pelo “museu” nos remete, por exemplo, ao escândalo do Banco Econômico, instituição 
financeira que quebrou depois do Plano Real, em 1994, e acabou liquidada judicialmente em 1996. 
O banco de Ângelo Calmon de Sá, que segundo o Banco Central maquiava balanços contábeis e 
desviava recursos para outras instituições dos seus controladores, esteve antes envolvido em outro 
escândalo, este abafado pela ditadura militar, envolvendo cheques administrativos sem cobertura. 
Calmon de Sá foi ministro da Indústria e Comércio no governo do general Ernesto Geisel.

O Escândalo da Mandioca também está exposto no Museu da Corrupção. Fraude no crédito agrícola 
que envolveu o Bando do Brasil, o caso aconteceu na cidade de Floresta, entre 1979 e 1981, no 
governo do general João Batista Figueiredo. Comandada por um gerente do banco, Edmílson Soares 
Lins, a ação envolveu comerciantes, pequenos e grandes agricultores, políticos, um ex-major da 
polícia e funcionários públicos. Um e meio bilhão de cruzeiros (R$ 20 milhões) obtidos pelo crédito 
agrícola foram desviados.

Não poderia estar ausente o Caso Banestado, cuja CPI teve relatório final apresentado em dezembro 
de 2004, sugerindo o indiciamento de 91 pessoas, entre as quais o ex-presidente do Banco Central 
Gustavo Franco, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o dono das Casas Bahia, Samuel Klein, todos 

Marcos Valério, operador dos “mensalões“
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acusados de participar de um esquema de evasão 

de divisas estimadas em R$ 150 bilhões. A CPI do 

Banestado obteve a relação de 412.705 operações 

por contas do tipo CC5 ocorridas entre 1996 e 2002.

O Museu da Corrupção também conta as aventuras 

do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, acusado 

de ter ordenado, durante o primeiro governo Lula, 

a quebra e a divulgação ilegais do sigilo bancário 

de Francenildo dos Santos Costa, caseiro de uma 

residência em Brasília usada para fins altamente 

suspeitos. Palocci perdeu o posto no governo, mas o 

STF livrou-o das acusações criminais. No início do governo Dilma, então ocupando a chefia da Casa 

Civil, ele teria novamente que deixar o cargo: seus rendimentos como consultor financeiro privado 

sugeriram tráfico de influência na esfera pública.

As 12 edições da Revista da CAASP, de seu lançamento até hoje, não seriam suficientes para reunir o 

conteúdo do Museu da Corrupção. Em nome da memória e da cidadania, vale visitá-lo. 

Ángelo Calmon de Sá, protagonista do escândalo do
Banco Econômico
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De todas as promessas que envolvem as terapias celulares, apenas uma, por ora, se tornou realidade 
universal: o transplante de células-tronco hematopoiéticas, aquelas produzidas na medula 
óssea ou retiradas do sangue do cordão umbilical, para tratamento das doenças do sistema 

sanguíneo e imunológico, como as leucemias, os linfomas, as anemias graves, as anemias congênitas, as 
hemoglobinopatias, as imunodeficiências congênitas, o mieloma múltiplo e outras 70 doenças.

“Estamos numa fase em que o volume de pesquisa na área é grande - o que é bom, já que ao final 
poderemos reconhecer que tipo de célula-tronco funciona melhor no tratamento de determinada 
doença”, afirma a chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias (LaNCE) da 
Universidade de São Paulo, Lygia Veiga Pereira.

Basicamente, existem três tipos de células-tronco: as embrionárias (derivadas de embriões, 
especificamente aqueles com cinco dias de desenvolvimento e que ainda não se implantaram no 
útero), as adultas (encontradas principalmente na medula óssea, no cordão umbilical, na gordura e 
também em outros tecidos e órgãos do corpo) e as pluripotentes induzidas (iPSCs). Cada tipo possui 
suas peculiaridades. 

As células-tronco embrionárias são as de maior potencial, já que são células ainda não-especializadas, 
ou seja, podem dar origem a todos os tecidos e órgãos que compõem um indivíduo. Essa versatilidade 
é ao mesmo tempo problema e solução para os pesquisadores. “Ainda não está claro como podemos 
controlar o processo de diferenciação que transforma a célula embrionária em uma célula específica 
de um tecido e não de outro”, explica Lygia. 

Outra complicação das embrionárias é o processo de rejeição a que estão suscetíveis, já que o embrião 
utilizado pode não ser imunologicamente compatível com o paciente que recebe o transplante. Mas 
o êxito não tardará. “Pesquisas realizadas nos EUA, na Inglaterra e no Japão nos mostram que os 
pesquisadores têm conseguido superar esse desafio e estão gerando células seguras”, ressalta Lygia.

Tratamento com células-tronco:
promessas e realidade

Reportagem de Karol Pinheiro

Encontradas em todo o corpo, as células-tronco são capazes de originar 
outros tipos de células, tecidos e órgãos. Há anos, ecoam na mídia notícias 

sobre a capacidade de tais células responderem pela cura de diversas 
doenças, algumas até hoje incuráveis pela medicina tradicional. Mas o tempo 
passa e a terapia celular não ingressa em definitivo no rol de procedimentos 

médicos usuais. Nesse campo, sobram dúvidas:
quanto avançou, efetivamente, o tratamento de doenças graças às células-
tronco? Quais os estudos clínicos em andamento? Quais os obstáculos que 

ainda precisam ser superados?
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Foi o que mostrou um estudo publicado em 2012, na revista científica The Lancet, em que cientistas 
da empresa de biotecnologia americana Advanced Cell Technology, de Boston, conseguiram tratar 
com células-tronco embrionárias a degeneração macular de duas mulheres. Depois de quatro meses 
de acompanhamento, não houve formação de tumores, o que animou os pesquisadores a darem 
continuidade ao trabalho.

Na tentativa de driblar a questão da compatibilidade entre a célula embrionária e o paciente, 
pesquisadores começaram a recorrer a outras técnicas, como a clonagem terapêutica. “Trata-se de 
um procedimento bastante semelhante ao realizado na ovelha Dolly (primeiro mamífero clonado do 
mundo, em 1996). A diferença é que na clonagem terapêutica o embrião clonado não é implantado 
em um óvulo, para gerar um novo ser. O que existe é a implementação da célula em um útero, que 
dará origem a um embrião, do qual serão retiradas as células-tronco. Dessa forma, as células, ao 
serem transplantadas para o paciente, não sofrerão rejeição, por serem geneticamente idênticas a 
ele”, detalha a geneticista da USP. 

A Lei de Biossegurança brasileira (Lei 11.105/2005) permite a clonagem terapêutica nos limites de 
permissibilidade dispostos no artigo 5º: utilização de embriões humanos produzidos por fertilização 
in vitro, não utilizados no procedimento de fertilização, desde que sejam inviáveis ou congelados há 
três anos ou mais. Utilizar embriões humanos em desacordo com a premissa acima é crime no Brasil.

Outra técnica, relativamente simples e que tem sido preferencialmente usada por diversos grupos no 
mundo, inclusive no Brasil, é a criada pelo cientista japonês Shinya Yamanaka, ganhador do prêmio 
Nobel de Medicina em 2012. Em 2007, Yamanaka desenvolveu as células-tronco pluripotentes 
induzidas (iPSCs). Ele reprogramou uma célula adulta, retirada de um paciente, para regredir ao 
estado embrionário, sem recorrer à clonagem terapêutica. Apesar dos ganhos, as células induzidas, 
caso sua eficácia se confirme, constituem uma alternativa cara. Além disso, a técnica, apesar de 
revolucionária, não é unanimidade entre os cientistas. Ensaios clínicos testando a capacidade dessas 
células no tratamento de várias doenças devem ser publicados nos próximos anos.

Também estão em andamento testes de terapias celulares em humanos, já com os primeiros 
resultados positivos. São as pesquisas com as chamadas células-tronco tecido-específicas. Essas 
células existem em pequenas quantidades em diferentes tecidos ou órgãos do nosso corpo, e são 
responsáveis pela manutenção dos mesmos ao longo da vida. Por conta desse potencial, acredita-se 
que possam ajudar a regenerar os órgãos dos quais se originam, quando estes sofrem lesões. 

Um dos resultados positivos das pesquisas com as células de tecido-específicas veio de um estudo 
de pesquisadores da Universidade de San Francisco, nos Estados Unidos, publicado em 2012 na 
revista científica Science. Os pesquisadores transplantaram células-tronco neurais em um pequeno 
grupo de humanos e, pela primeira vez, um tratamento com tal material conseguiu aumentar a 
produção de mielina (gordura que desempenha papel essencial na transmissão da corrente elétrica 
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que transporta dados de um neurônio para outro) em crianças 
que sofrem de Pelizaeus-Marzbacher (PMD, na sigla em inglês), 
doença degenerativa bastante rara. O transplante não apresentou 
rejeição e indicou “modestos avanços” nas habilidades motoras dos 
pacientes.

Em quanto tempo as terapias com células-tronco serão oferecidas 
às pessoas? Para a pesquisadora Lygia Veiga Pereira, a pergunta 
é delicada, já que os rumos dos estudos são incertos. “É preciso 
ter otimismo”, pondera, ao passo que cobra rigor dos meios de 
comunicação, que servem como “instrumento na disseminação 
dos avanços da ciência”, para fugirem da espetacularização quando 
forem anunciar as novas descobertas científicas. “É preciso rigor 
para não dar à notícia dimensões que ela ainda não tem. Por 
exemplo, se hoje um estudo for divulgado informando que um paciente com doença cardíaca foi 
tratado com células-tronco e está curado, o avanço pode ser considerado legítimo, mas em termos de 
estatística não significa nada. Mas, se um veículo supervalorizar isso, aquele leitor que lê unicamente 
manchetes acreditará que as células-tronco já estão tratando doenças, quando na verdade ainda não 
estão. Isso representa não só desinformação, como um risco para a saúde desse paciente, que pode 
sair a buscar tratamentos e encontrar charlatães”, alerta.

Espera-se que dentro de alguns anos sejam colhidos os frutos de toda a pesquisa básica e clínica já 
feita com os diferentes tipos de células-tronco de modo a, muito provavelmente, tratar-se infarto, 
leucemia, diabetes, Mal de Parkinson e cegueira.
 
Fraudes, plágios e erros

 Apesar do rigor que um trabalho científico exige, fraudes são mais comuns do que se pensa. A revista 
científica PLoSOne contabilizou que, de 2003 a 2012, 1.333 artigos exigiram retratação, o dobro do 
registrado de 1973 a 2002.  O número corresponde somente aos casos denunciados, investigados e 
comprovados.

O debate sobre as causas das fraudes ainda é especulativo. Acredita-se que a pressão competitiva 
para publicar e obter recursos seja a responsável.

Em julho de 2014, a revista científica Nature retratou-se em relação à publicação de um estudo que, se 
verdadeiro, revolucionaria a produção de células-tronco embrionárias. O trabalho da pesquisadora 
japonesa Haruko Obokata, do Instituto Riken de Biologia do Desenvolvimento, em Kobe, afirmava 
ser possível reprogramar células animais maduras de camundongos para um estado semelhante 
ao embrionário, por meio de uma simples imersão das células em uma solução ácida. Os resultados 
ofereciam a promessa de que células humanas poderiam no futuro ser reprogramadas como células 
embrionárias, de forma simples e barata. 

Lygia: “volume de pesquisa é grande”

Genaro Joner/Agência RBS
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Como outros grupos não conseguiram repetir o resultado demonstrado por Haruko, a comunidade 
científica desconfiou da autenticidade do estudo. O próprio Centro Riken abriu investigação sobre 
o caso e acusou Haruko de agir de forma enganosa ao manipular um vídeo que supostamente 
comprovava a eficácia de sua técnica. Haruko inicialmente defendeu com firmeza o seu trabalho, 
mas acabou por concordar em anular o artigo.

Burocracia brasileira

Só a partir de 2008, após decisão do Supremo Tribunal Federal, o Brasil teve as pesquisas com terapia 
celular e células-tronco autorizadas nos limites previstos na Lei de Biossegurança, aprovada em 2005. 
Até então, as pesquisas por aqui se restringiam às células da medula óssea e do cordão umbilical. 

“Infelizmente, a comunidade científica brasileira não 
recuperou o tempo perdido anteriormente. Poucos 
grupos se interessaram em trabalhar especificamente 
com células-tronco embrionárias. Por outro lado, 
alguns grupos demonstraram interesse pelas iPSCs 
(células-tronco pluripotentes induzidas). Mas, de um 
modo geral, hoje, a maioria dos grupos no Brasil 
trabalha com células-tronco adultas”, observa Lygia 
Veiga Pereira. 

Há mais de 20 anos Lygia trabalha com o estabelecimento de linhagens de células-tronco embrionárias 
– as primeiras de camundongos, e, hoje, de seres humanos - para que pesquisadores de todo o Brasil 
possam iniciar estudos clínicos de doenças.

Fomento e incentivo financeiro para que pesquisadores engajem-se na produção científica com 
células-tronco têm ocorrido, segundo informou à Revista da CAASP o Ministério da Ciência e Tecnologia. 
De 2008 até agora, de acordo com dados colhidas pela Pasta no banco de informações do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foram investidos especificamente no 
ramo das células-tronco aproximadamente R$ 30 milhões. Entre as instituições mais beneficiadas 
com esses recursos estão a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

“O pesquisador no Brasil pode até ter a verba necessária para os seus estudos, mas no momento 
em que for necessário fazer um pedido de um reagente, por exemplo, esse reagente vai demorar 
semanas ou meses para chegar, por conta da burocracia. Isso nos deixa em desvantagem competitiva 
em relação aos demais países”, reclama Lygia. 

Lygia: “volume de pesquisa é grande”
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O advogado Eduardo Pereira da Silva leva no bolso do paletó dois pen drives de quatro 

gigabytes cada um. Neles estão armazenadas as peças dos principais processos de seu 

escritório, no Tatuapé, em São Paulo. Experiente na profissão, tendo sido presidente da 

Comissão da Igualdade Racial e membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, 

Eduardo se preparou para os novos tempos do Direito: sabe que o papel é uma página virada no 

Poder Judiciário e que justiça agora se busca por meio da internet. Por isso, comprou computadores 

mais sofisticados e pagou por uma consultoria na área de tecnologia da informação.

Assim como Eduardo, o escritório onde trabalha a estagiária Adriana Marcelo, que atua nas áreas cível 

e criminal, também reforçou a proteção antivírus. Adriana é a responsável por gerenciar o sistema 

Debit Jurídico, que entre outras coisas faz a integração de computadores, celulares e tablets, além de 

permitir acesso aos arquivos do escritório por smartphone e o compartilhamento das informações 

digitadas.

As peças dos processos, antes arquivadas em armários 

de ferro, trancadas a chave, agora transitam ou são 

arquivadas em nuvem. No tempo em que os riscos 

maiores aos processos eram representados por incêndio 

ou, no caso dos processos mais antigos, pelo gradativo 

desaparecimento das imagens e letras em papel de fax, 

os escritórios eram bem trancados e monitorados por 

câmeras de vídeo.

As câmeras e as fechaduras continuam existindo, mas 

os ataques agora podem vir sem arrombamento visível. 

“No universo digital, aumentamos a nossa capacidade de 

realizar tarefas, mas os riscos também cresceram. Não existe segurança absoluta em se tratando de 

internet”, diz José Matias Neto, diretor de Suporte Técnico da McAfee para a América Latina.

Eduardo: segurança garantida no escritório
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Segurança digital: 
seus dados estão 
protegidos?
Reportagem de Joaquim de Carvalho
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A McAfee é uma das maiores empresas de segurança digital do mundo, e se ocupa de proteger a 

riqueza e as informações que trafegam por estradas que ninguém vê, mas que unem a todos, num 

emaranhado de conexões que formam a rede mundial de computadores.

  

Matias aprova a analogia entre o que a McAfee 

faz hoje e o que a cavalaria fazia há 150 anos, no 

tempo das diligências. Pelas estradas de terra, 

eram transportados valores e os riscos de assalto 

podiam estar em qualquer ponto atrás das colinas. 

 

“No mundo digital, existem mais colinas, desvios 

e esconderijos que ameaçam. Nós chamamos 

de camadas, e cada camada deve ser protegida. 

Afinal, quanto vale uma informação extraída de um 

escritório concorrente?”, questiona Matias. A McAfee é a cavalaria dos tempos modernos.

Eduardo Pereira da Silva, o advogado que leva dois pen drives no paletó, teme perder cópias, daí 

colocar em cada um dos pen drives o mesmo conteúdo. Em casa, ele tem outro pen drive com igual 

conteúdo, e no escritório mantém as mesmas cópias arquivadas no computador.

 

Hoje, ele paga por serviço de proteção oferecido por um dos maiores provedores de internet. Mas, 

ainda assim, corre sério risco. “O pen drive precisa ter informação criptografada. Se ele perder ou 

alguém roubar o pen drive, todo o seu arquivo será acessado, as informações poderão ser usadas 

com finalidades escusas”, observa o executivo da McAfee, que é graduado em Engenharia de 

Computação pela Escola Politécnica da USP e possui MBA em Gestão de Empresas pela FGV, além de 

diversas certificações técnicas como Sniffer e Microsoft.

Adriana, que cuida da rede do escritório de advocacia, confrontada com os riscos, se dá conta de que 

precisa melhorar o sistema de segurança de seus computadores, smartphones e tablets. O advogado 

Eduardo também se surpreende e decide: vai aumentar a segurança virtual de seu escritório.

 

Outros advogados pensam fazer a mesma coisa, mas a primeira pergunta é: quanto isso vai me 

custar? “É muito mais acessível do que as pessoas pensam”, diz Matias. Para os advogados, a partir de 

agora, é ainda mais em conta do que para outras profissões: 20% menos, graças a uma parceria entre 

a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) e a McAfee.

 

Matias Neto: “não existe segurança absoluta na internet”

McAfee
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“Mesmo sabendo que há uma necessidade concreta de segurança, os advogados podem hesitar em 
investir nela devido à questão do custo. Assim, uma opção de segurança mais eficiente e muito mais 
econômica foi desenvolvida e disponibilizada pela McAfee”, declara Matias.
 
Pela parceria firmada entre a Caixa de Assistência, a McAfee e a Embtratel, os profissionais do 
Direito inscritos na OAB-SP podem adquirir proteção completa anti-spyware, anti-adwares e outros 
programas indesejáveis, incluindo proteção abrangente para banco de dados de desktops, notebooks 
e servidores, segurança na nuvem, além de um firewall integrado para garantir que os computadores 
não tenham vírus. São seis tipos de pacotes. Para até cinco computadores, o preço de mercado é R$ 
49,00 mensais. Para os advogados, R$ 39,20 mensais. O pacote para 10 computadores, que custa 
R$ 78,00 por mês, sai por R$ 62,40 com a parceria da CAASP; 20 computadores (de R$ 151,50 por 
R$ 121,20 mensais); 50 computadores (de R$ 379,00 por R$ 303,20 mensais), 100 computadores 
(de R$ 749,00 por R$ 599,20 mensais), e o plano ilimitado (de R$ 990,00 por R$ 792,00 mensais). As 
atualizações do software e de vacinas antivírus são automáticas e sem custo adicional ao advogado.
 
Os escritórios também podem contar com a Embratel para adquirir informações sobre a instalação 
do produto. Assim que adquirido, um analista de sistemas entrará em contato e fará uma consultoria 
remota para orientação da instalação. Suporte técnico por telefone também será disponibilizado.
  
O presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho, explica por que buscou essa parceria: 
“Nós, advogados, estamos obrigatoriamente cada vez mais imersos no universo digital, e a CAASP 
não poderia deixar de lado, entre tantas outras iniciativas neste campo, a questão da segurança. Para 
tanto, fomos buscar parceria com a McAffe, que lidera mundialmente essa tecnologia.”

Para fazer a aquisição do produto McAfee, basta o advogado acessar o site da CAASP (www.caasp.
org.br), localizar o banner da McAfee e clicar para preencher uma ficha cadastral. Posteriormente, um 
e-mail com um código promocional corporativo será encaminhado. Esse código é a chave de acesso 
à loja virtual da Embratel, empresa responsável pela comercialização dos produtos McAfee no Brasil. 
Na página, os planos estarão expostos já com o percentual de desconto. 
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Para ele, 
advogar era 
um sacerdócio

\\PERFIL

Faleceu no dia 29 de junho o advogado 

Samuel Sinder, aos 81 anos. Por 12 anos 

atuante como relator de Benefícios da 

CAASP, Sinder personificou o papel da Caixa 

de Assistência dos Advogados de São Paulo, 

tendo sido o mais longevo relator de Benefícios 

da entidade, função voluntária que exerceu de 1998 a 2010, quando se licenciou.  “A advocacia é um 

sacerdócio. Tem de ser abraçada de corpo e alma, de dia e de noite”, declarou ao Jornal do Advogado, 

em entrevista concedida em agosto de 2011.

Ele deixa a esposa Gessy e as filhas Lígia e Regina. “Samuel veio de Santa Catarina para estudar 

Direito no Largo de São Francisco, onde trabalhou no Centro Acadêmico 11 de Agosto. Ele tinha 

muito orgulho disso”, conta Gessy. “Ele chegava todo dia ao escritório às 6h da manhã. Mesmo sendo 

chamado de ‘mestre’ por muitos colegas, nunca deixou de estudar”, descreve.

“A maior alegria dele era o escritório, a CAASP e a Ordem, e o que mais gostava na vida era de advogar. 

Meu pai se sentia feliz por ajudar as pessoas, e usou seu conhecimento para isso”, lembra Regina, que 

se emocionou ao conversar com a Revista da CAASP.

Em quase 60 anos de advocacia, Samuel Sinder foi, além de relator de Benefícios, diretor-tesoureiro 

da CAASP. Na Ordem, foi conselheiro seccional, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e da 

Comissão Especial de Revisão da Tabela de Honorários Advocatícios, além de membro da Comissão 

Eleitoral.

 “Samuel Sinder permanece na memória da advocacia - sobretudo entre nós, dirigentes da Caixa - 

como exemplo de abnegação e dedicação aos colegas carentes e desamparados, aos quais ofereceu 

seu trabalho e seus conhecimentos durante muitos anos”, afirma o presidente da CAASP, Fábio 

Romeu Canton Filho. 

Samuel Sinder, uma vida dedicada à advocacia e aos colegas 
necessitados

Arquivo CAASP
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“A dedicação de Samuel Sinder à classe foi exemplar, poucos advogados trabalharam tanto pela sua 

entidade e contribuíram efetivamente para a evolução da profissão. A advocacia tem uma dívida de 

gratidão com Sinder”, salienta o presidente da OAB-SP, Marcos da Costa.

Luiz Flávio Borges D’Urso, ex-presidente da OAB-SP e atual conselheiro federal da Ordem por São 

Paulo, referiu-se a Sinder com as seguintes palavras: “Quando iniciei meus primeiros passos na 

Ordem, foi Samuel Sinder que me recebeu, sempre dando exemplo de como servir à classe com 

ética e amor”. Outro ex-presidente da Seccional, e do Conselho Federal da OAB, Rubens Approbato 

Machado, recorda que Sinder “sempre foi uma pessoa admirável e um profissional muito ético. Fará 

muita falta para nós”.

Segundo Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra, secretário-geral adjunto da CAASP e 

responsável pelo setor de Benefícios da entidade, Sinder teve presença marcante nas ações em 

auxílio aos advogados carentes. “Ele sempre foi muito justo com todos aqueles que efetivamente 

necessitavam da Caixa de Assistência”, assinala.
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A Carta de Pero 
Vaz de Caminha

Por Luiz Barros*

Pero Vaz de Caminha fora designado para ser escrivão 
em Calecute, nas Índias, e para lá seguia na esquadra 
comandada por Pedro Álvares Cabral, cuja missão era 

estabelecer no Oriente uma feitoria para servir de entreposto 
comercial.

Quando essa armada, a maior até então organizada pelos portugueses, intencionalmente ou por 
acaso, veio dar às costas brasileiras, o achamento destas terras foi fato tão importante no contexto 
das disputas entre Portugal e Espanha balizadas pelo Tratado das Tordesilhas, que Cabral, após 
consultar todos os comandantes das naus de sua frota, ordenou que o navio capitaneado por Gaspar 
de Lemos, em que se carregavam os suprimentos da frota, retornasse a Lisboa para levar à corte a 
notícia do descobrimento. 

Mas não cabia a Pero Vaz de Caminha o dever de escrever ao rei, visto que não era ele o escrivão da 
armada; e se o fez, consta ter sido por própria iniciativa, como assevera já no início da missiva: “Posto 
que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a Vossa Alteza a nova do 
achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou, não deixarei também de 
dar conta disto a Vossa Alteza, o melhor que puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba fazer 
pior que todos”.

Não obstante a cerimoniosa modéstia do escrivão, essa carta que não lhe fora encomendada nem 
era de sua competência escrever, escrita ao estilo de um diário, foi a que ficou para a história – por 
ser o mais brilhante documento do descobrimento, a “certidão de nascimento” do país, como já se 
disse – nosso primeiro documento histórico, nossa primeira peça literária, uma crônica memorável 
do primeiro olhar dos portugueses a nossa terra e nossa gente.     

Há quem diga que Caminha teria escrito ao rei apenas com vistas a, no fim do relato, pedir pelo genro 
ao soberano, nos seguintes termos: “E pois que, senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, 
como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem 
servida, a ela peço que, por me fazer graça especial, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, 
meu genro – o que dela receberei em muita mercê”.

Primeiro documento histórico brasileiro, a carta de Caminha
a D. Manoel é uma preciosidade literária
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A passagem se prestou a polêmicas. No Século XX, muitos estudiosos opinaram que Caminha 
estivesse pedindo ao rei emprego para o genro, o que deu pano para manga às teorias de que o 
nepotismo e a corrupção brasileiros fincavam estaca já no nascedouro da nação, conforme para isto 
serviria de prova tal citação da carta de Caminha a El Rey D. Manoel. 

No entanto, há outra interpretação, mais plausível, dando conta que o escrivão não solicitava ao rei 
um cargo e, sim, de fato requeria a El Rey que perdoasse o genro do desterro na ilha de São Tomé, 
onde cumpria pena por haver assassinado um padre. Em muitos casos, o desterro, inclusive podendo 
ser vitalício, era pena que apenas poderia ser comutada por meio de um perdão especial do rei, um 
indulto, sendo esse o sentido legal e jurídico da “graça especial” que em nome do genro o escrivão 
demandava ao soberano. 

Poucos meses depois, em reconhecimento aos serviços prestados à coroa, D. Manoel concedeu o 
perdão solicitado – ao saber que Pero Vaz de Caminha fora um dos portugueses mortos no ataque 
árabe-indiano à feitoria de Calecute.

Tortuosa foi a trilha percorrida pela carta de Caminha de 1500 a nossos dias. Inicialmente Portugal 
guardou segredo do descobrimento do Brasil, 
sendo que D. Manoel apenas cerca de um ano 
depois, de passagem, mencionaria o fato em 
correspondência a seus sogros e rivais, os reis de 
Espanha; embora esses naturalmente tivessem 
meios de o saber por conta própria. De toda sorte, 
a carta de Pero Vaz de Caminha foi mandada a 
arquivo na Torre do Tombo, onde permaneceu 
esquecida por mais de duzentos e cinquenta 
anos, até 1773, tendo sido nesse ano copiada por 
ordem do guarda-mor da Torre, José Seabra da 
Silva. 

Essa cópia foi trazida ao Brasil na bagagem da família real, em 1808, e guardada no Arquivo do Rio 
de Janeiro, para em 1817 ser incluída pelo padre Aires do Casal na publicação Corografia Brasílica, 
um dos primeiros livros editados no Brasil. Porém, nessa oportunidade, o padre censurou o texto de 
Caminha, suprimindo trechos que, a seu critério, “ofendiam o decoro”, tal como a descrição detalhada 
da nudez das moças índias.

No Século XX surgem várias edições da carta de Caminha, transcritas para o português moderno a 
partir do texto original. Tais versões podem ser encontradas na internet, sendo a versão de Jaime 
Cortezão, de 1943, uma das que se destacam. Rubem Braga, em 1981, também apresentou uma 
versão moderna do texto e esta pode ser encontrada em formato de livro. 
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As descrições da nudez inocente dos índios e das índias, 
aquelas que foram censuradas pelo padre Aires do Casal, são 
apresentadas por Caminha por vezes de forma naturalística, 
por vezes de forma quase que mística e religiosa, quando em 
explícita comparação à imagem de Adão e Eva. No entanto, 
permeiam subliminarmente às descrições dessa nudez a 
observação e o enlevo do narrador frente a uma sensualidade 
vigorosa que o atrai e seduz. 

As lindas índias são encantadoras aos olhos dos portugueses 
e desse fato é revelador o que diz o escrivão ao compará-
las com as mulheres portuguesas, quando, de forma quase 
atrevida, escreve ao rei que “uma daquelas moças era toda 
tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo era tão bem 

feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa 
terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua como ela”.

A beleza das jovens índias nuas, “cujas vergonhas de tão inocentes não nos causavam vergonha” é 
parte do que há de mais belo, importante e revelador no documento. A elas o narrador fará reiteradas 
referências em sua carta, atestando assim o seu encantamento. 

As índias se revelam especiais ao primeiro olhar e foram as intensas menções a elas na carta que 
levaram o texto a ser censurado, como já vimos. A atração carnal com que os lusos viriam depois 
sucumbir às indígenas durante os anos da colonização, e a discreta forma com que sua nudez é 
relatada por Caminha, enfatizando o bordão “vergonha inocente que não nos causa vergonha”, é 
chave para compreender nossas origens.  

Fica antevisto como a colonização portuguesa se dará no Brasil, em duplo jogo de poder; de um lado 
a força do domínio conquistador europeu, de outro, a irresistível sensualidade tropical de nossas 
índias que, seduzindo o conquistador conquista-o para enredá-lo na trama da hereditariedade 
mestiça fundadora da nação.  

O escrivão, pela beleza literária que evoca em tudo o que com cadência descreve e narra, mais tece 
uma pintura do que avia um relatório. Na carta Pero Vaz de Caminha descreve a terra, as matas, as 
águas, os bichos... e o ouro que aqui não há! Dá o testemunho de quantas vezes e por quantas formas 
o português arguiu o índio sobre o ouro e a prata de sua obsessão. Mostra igualmente a forma com 
que os navegadores lusos se utilizavam dos degredados que traziam a bordo, mandando-os, por 
exemplo, em missões arriscadas de reconhecimento e deixando-os, ao partir, para aprender a língua 
e a cultura dos indígenas.
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Como acima já indiquei, Pero Vaz de Caminha descreve 
principalmente as gentes; os homens e as mulheres 
que os portugueses aqui encontraram, e os interpreta. 
Ele relata a aproximação pacífica que se deu entre os 
guerreiros lusitanos e os guerreiros índios; de como 
ambos não se valeram de armas, logo partindo para 
contatos próximos, selando amizade por meio de 
leves escambos e de celebrações marcadas por rituais 
de comilanças, músicas e danças. 

Também a primeira missa em terras brasileiras é descrita.

O escrivão tudo relata de maneira direta e objetiva; seu deslumbramento ele tenta disfarçar. Não se 
esquiva da interpretação do que vê. Jamais perde a lucidez. Não teme apresentar ao rei conselhos que 
não lhe foram solicitados a propósito de assunto que, supõe-se, não lhe dizia respeito; por exemplo, 
declarando sua opinião sobre como deveria agir a Coroa para a colonização desta terra e seu gentio.
Com sinceridade Caminha escreve que “[os índios] são muito mais nossos amigos que nós seus”, 
testemunhando a El Rey sua conclusão, quando os índios e os portugas juntos já celebravam e 
dançavam. 

Tendo Caminha iniciado seu relato em 22 de abril de 1500, quando se avistou a terra e se fundearam 
os navios longe da costa, nos dias seguintes, 23, 24 e 25 de abril, ele relata a aproximação dos navios 
para ancoragem e a busca por melhor porto, assim como os primeiros contatos com os índios. Mas 
foi apenas a partir do quarto dia, 25 de abril, que as índias se mostraram, ou que Caminha perde o 
pejo de registrar sua presença entre os guerreiros índios, relatando a El Rey a realidade como ela é: 
“Ali andavam entre eles [índios] três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito 
pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das 
cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha.”

O contato de Pedro Álvares Cabral não foi com pequeno grupo de indígenas. Em 30 de abril, dia 
final dos preparativos da cruz a ser erguida no dia seguinte para a primeira missa, registrou Pero 
Vaz de Caminha: “Andariam na praia, quando saímos [do navio], oito ou dez deles; e de aí a pouco 
começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia quatrocentos ou quatrocentos e 
cinquenta [índios].”

Pero Vaz de Caminha atesta que da celebração da primeira missa participaram cinquenta ou sessenta 
índios, sem deixar de assinalar, ao jeito como amiúde fez no decorrer de seu relato, a presença 
feminina, ao afirmar que “[...] entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher 
moça, a qual esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lho a 
redor de si. Porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem, para se cobrir. Assim, 
Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior, quanto a vergonha.”

*Luiz Barros é escritor e jornalista.
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Inúmeros filmes de advogados surgiram na década 

de 1990. Trata-se de uma boa safra, que modernizou 

o gênero. São desta época filmes como Filadélfia, O 

Advogado do Diabo, Questão de Honra, O Cliente, A 

Qualquer Preço e outros que permanecem na memória, 

como A Firma, por exemplo. 

Embora poucos se comparem aos grandes clássicos de tribunal, muitos filmes da década de 90 

valem a pena, ao menos como entretenimento. A linguagem desses filmes é inovadora. Os roteiros 

agregam novas dimensões ao pano de fundo tradicional, que é o drama. Suspense, mistério e ação 

são adicionados em maiores doses – e os filmes de advogados passam a ser, em muitos casos, 

predominantemente thrillers.

Muitos desses filmes permanecem na memória do público até hoje pelo fato de terem sido 

estrelados por grandes atores e atrizes que ainda estão na ativa, como é o caso de Tom Hanks, Denzel 

Washington e Antonio Banderas em Filadélfia; Al Pacino, em uma das melhores interpretações de sua 

carreira, e Keanu Reeves em O Advogado do Diabo; Tom Cruise, 

Demi More e Jack Nicholson em Questão de Honra; Susan 

Sarandon e Tommy Lee Jones em O Cliente; ou John Travolta 

em A Qualquer Preço etc.

Esses filmes também trouxeram novos assuntos para o debate 

público, como foi o caso de Filadélfia, que em 1993 rompeu 

tabus ao tratar do preconceito em relação à Aids. O cinema 

dos anos 1990 continuou questionando aspectos éticos 

fundamentais dos casos levados aos tribunais, tal como faz com 

a ética militar, em Questão de Honra; ou como faz em relação 

à indiferença da sociedade frente às nefastas consequências à 

saúde pública causadas pela contaminação ambiental, o que 

gera um novo campo de atuação jurídica, como é narrado no 

filme A Qualquer Preço, a partir de um caso real.

A Firma
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No entanto, na última década do Século XX, 

o cinema não poupou os advogados. Se, de 

um lado, em diversos filmes os protagonistas 

seguem sendo os mocinhos no velho estilo 

hollywoodiano, heróis invencíveis por seu 

bom caráter, surgem igualmente filmes com 

contundentes críticas à advocacia. Basta citar 

O Advogado do Diabo e A Firma, histórias que 

giram em torno de enredos até certo ponto 

análogos: jovens e brilhantes advogados 

recém-formados são atraídos por propostas irrecusáveis de grandes escritórios jurídicos que, ao 

final, revelam-se braços legais de organizações criminosas ou negócios escusos.

Em A Firma (1993), logo após contratado, o jovem advogado 

de Harvard, Mitch McDeere, descobre que o escritório é 

parceiro da máfia em lavagem de dinheiro e a representa, e 

que outros advogados que trabalhavam para a firma foram 

mortos. O personagem se vê encurralado entre a máfia e 

seus representantes, de um lado, e o FBI, de outro, que o 

aborda para investigação. Suas mãos estão igualmente 

atadas pelo código de ética, uma vez que, em sua defesa, não 

pode revelar nem agora, nem no futuro, os crimes de seus 

clientes. Resta-lhe apenas apegar-se ao FBI e seu programa 

de proteção a testemunhas, saída que acaba com todos os sonhos de sua vida.

O filme foi baseado em best seller de John Grisham, um dos autores mais lidos nos Estados Unidos. 

Grisham é advogado, exerceu a profissão e é considerado um mestre do “thriller legal”. No entanto, 

thrillers são thrillers e, embora o escritor e roteirista tenha encontrado um mágico meandro legal para 

solucionar os dilemas do jovem Mitch McDeere, o diretor Sydney Pollack precisou escalar ninguém 

menos que o ágil Tom Cruise, em 1993 com 31 anos, para livrar o personagem da armadilha, o que se 

consumou como verdadeira missão impossível.

(Luiz Barros)

A Firma, filme de 1993, baseado em best seller de John Grisham e dirigido por Sydney Pollack, foi 
estrelado por Tom Cruise e Gene Hackman. O par romântico de Cruise é interpretado por Jeanne 
Tripplehorn. 

Gene Hackman e Tom Cruise: escritório parceiro da máfia

Sydney Pollack, diretor de “A Firma”
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Campanha Pró-Vida, contra doenças do coração

Tem início em 20 de agosto, durante o Mês 
do Advogado, a Campanha Pró-Vida 2014. 
A ação preventiva, que se desenvolverá 

até 17 de outubro, é voltada aos inscritos na 
OAB-SP com idade a partir de 40 anos e inclui 
consulta com cardiologista, exames de colesterol 
total e fracionado, triglicérides, glicemia de 
jejum e eletrocardiograma. Caso o médico julgue 
necessário, o paciente poderá se submeter 
também a ecocardiograma bidimensional com 
Doppler e a teste ergométrico. 

Os procedimentos médicos que compõem a Campanha Pró-Vida – bem como as demais ações de 
saúde da CAASP – são definidos a partir de estatísticas da Organização Mundial de Saúde sobre 
incidência de doenças. Segundo a OMS, 15 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo em 
consequência de doenças cardiovasculares, ou seja, 30% do total anual de óbitos devem-se a 
problemas cardíacos.

A rede de atendimento na capital e no interior será publicada em www.caasp.org.br, e o custo de 
participação, que está sendo definido, será parcialmente subsidiado pela Caixa de Assistência. “O 
rigor com que a CAASP gere suas finanças é que possibilita subsidiar uma iniciativa desse porte”, 
observa Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da Caixa de Assistência e responsável pelas 
campanhas de saúde.

 “A cada ano, os advogados preocupam-se mais com realização de exames preventivos. Temos 
enfatizado reiteradamente aos colegas que a medicina preventiva é a mais barata e eficiente maneira 
de se cuidar da saúde, por isso esperamos a participação maciça da advocacia na Campanha Pró-
Vida 2014”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.

Estresse e hipertensão arterial, problemas que acometem boa parte dos advogados, são a combinação 

perfeita para uma complicação cardíaca mais séria. O estresse é um fator de risco cardíaco que pode 

acometer qualquer pessoa, mas predomina nas populações urbanas. Os hipertensos, conforme a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, possuem três vezes mais chances de sofrer ataques cardíacos do 

que os indivíduos com pressão arterial normal. Uma agravante: metade dos hipertensos desconhece 

ter o problema.
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O colesterol, que na versão LDL é um tradicional e poderoso inimigo do coração, costuma elevar-se a 
níveis perigosos no organismo por causa de dietas inadequadas e, principalmente, fatores genéticos. 
Pessoas com histórico familiar de colesterol alto devem realizar exames com frequência ainda maior 
que as demais. O cuidado com a alimentação, que vale para todo mundo, deve ser redobrado por 
quem tem colesterol alto. A recomendação é evitar gordura animal, leite integral e seus derivados, 
biscoitos amanteigados, sorvetes cremosos, embutidos, vísceras e gema de ovo, entre outros vilões 
cardiológicos.

Não se deve esquecer que os excessos alimentares levam também à obesidade, outro gravíssimo 
fator de risco de doenças cardiovasculares. O tabagismo e a diabete completam a lista dos inimigos 
do coração.

Campanha da Boa Visão, contra glaucoma e 
catarata

A CAASP promove de 4 de agosto a 30 de setembro 
a Campanha da Boa Visão 2014. A iniciativa, que 
integra as ações do Mês do Advogado, destina-

se, antes de tudo, a detectar precocemente casos de 
glaucoma e catarata, de modo a impedir sua evolução e 
o comprometimento da visão. O público se submeterá a 
consulta completa com médico oftalmologista - acuidade 
visual - e exame de tonometria binocular. Para advogados, 
estagiários, cônjuges e filhos cadastrados na Caixa de 
Assistência o custo da participação é R$ 45,00.

As guias de participação devem ser retiradas nas Regionais da Caixa ou nos Espaços CAASP. Os 
atendimentos serão em clínicas da rede da Federação das Unimeds do Estado de São Paulo.

Estima-se que 15% dos casos de cegueira em adultos sejam causados por glaucoma ou catarata, 
e que 3% dos indivíduos com mais de 40 anos sofram de um desses males. “As doenças que são 
objeto da Campanha da Boa Visão podem ser diagnosticadas precocemente e ter sua progressão 
interrompida graças aos exames oferecidos”, salienta o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da 
Silva Júnior, responsável pelas campanhas de saúde.

“Convidamos a advocacia paulista a participar de mais esta iniciativa da Caixa no campo da saúde 
preventiva. Esperamos repetir o êxito das edições anteriores, quando milhares de colegas foram às 
clínicas credenciadas para se prevenirem contra a catarata e o glaucoma”, concita o presidente da 
CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. Em 2014, 4.580 pessoas participaram da Campanha da Boa Visão.

Arquivo CAASP
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O glaucoma é uma doença causada pelo aumento da pressão intraocular que, se não tratada, pode 
levar à cegueira devido à lesão progressiva que causa ao nervo ótico. O maior perigo do glaucoma 
é não apresentar sintomas no início. Já a catarata é um processo de escurecimento (opacificação, 
no termo técnico) do cristalino, lente biconvexa localizada dentro do globo ocular que, para refletir 
uma imagem perfeita na retina, deve manter-se totalmente transparente. A idade é o principal 
responsável pelo surgimento dessa doença, ainda mais se aliada a outros fatores, como tabagismo, 
alcoolismo, diabetes, uso prolongado de cortisona, exposição exagerada ao sol e desnutrição. 

Livros com 50% de desconto

De 6 a 29 de agosto, como parte das comemorações 
do Mês do Advogado, todas as obras disponíveis 
nas livrarias da Caixa de Assistência, e também na 

loja virtual CAASP Shop (www.caaspshop.com.br), serão 
comercializadas com 50% de desconto, a exemplo dos 
anos anteriores. Em 2013, em promoção semelhante, foram 
vendidos 112.984 livros durante o Mês do Advogado, entre 
obras jurídicas e títulos da literatura em geral. Nada menos 
que 34.245 advogados foram atendidos no período.

“Os números do Mês do Advogado têm confirmado uma tendência que temos notado em todos os 
setores de atuação da Caixa de Assistência nos últimos anos: o crescimento contínuo da busca pelos 
serviços oferecidos. Com respeito à promoção nas livrarias, o resultado prova nosso acerto ao investir 
na ferramenta mais importante para o sucesso profissional: o livro”, afirma o presidente da CAASP, 
Fábio Romeu Canton Filho.

“Nós sempre procuramos, em primeiro lugar, aumentar a presença do advogado dentro desta 
instituição. Mais importante que os números é ver o colega presente na CAASP”, salienta Sergei 
Cobra Arbex, secretário-geral da Caixa de Assistência e responsável pelas livrarias. 

O acervo literário da Caixa de Assistência abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas áreas do 
Direito, além dos mais vendidos da literatura em geral. Nos últimos quatro anos, algumas iniciativas 
modernizaram o setor livreiro da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo: na seção 
Livraria Infantil, os advogados encontram obras infanto-juvenis para seus filhos, as quais podem ser 
adquiridas com os mesmos descontos aplicados aos livros jurídicos; além disso, a entidade passou a 
providenciar livros escolares mediante encomenda, de modo a facilitar a compra de material escolar 
no início do ano letivo. A seção de Novos Mercados de Trabalho, inaugurada em 2011, disponibiliza 
títulos de áreas emergentes do Direito, para além das frentes clássicas do universo jurídico.

Arquivo CAASP
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Programação na sede da Caixa de Assistência

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a exemplo dos anos anteriores, programou 

a série de eventos especiais em comemoração ao Mês do Advogado 2014, mantendo a 

tradição de aliar festividades, ações de saúde preventiva, provas esportivas, promoções 

jurídico-literárias e atividades culturais durante o mês de agosto. 

Na sede da CAASP (Rua Benjamin Constant, 75, Centro, Capital), entre os dias 11 e 22, com interrupção 

apenas no fim de semana (16 e 17), advogados e estagiários de Direito poderão realizar gratuitamente 

exames de colesterol, glicemia, pressão arterial e hepatite C, cujos resultados são emitidos na hora, 

após uma leve picada no dedo. O público também poderá receber orientação nutricional e passar 

sessão de massagem expressa. O salão de atividades do Mês do Advogado ficará aberto das 9h às 18h.

No mesmo período, um “saldão” jurídico-literário estará à disposição da advocacia na sede da Caixa 

de Assistência, este composto de obras a preços quase simbólicos. Quem visitar a sede da CAASP 

nesses dias também poderá levar para casa um retrato muito bem humorado, feito na hora por um 

caricaturista.

Em 11 de agosto, Dia do Advogado, o Coral da CAASP apresentou-se na sede da entidade, às 16h.

Corrida do Centro Histórico, Passeio Ciclístico e 
Campeonato de Xadrez

A 19ª. Corrida do Centro Histórico de São Paulo aconteceu 
no dia 10 de agosto. Mais uma vez, os advogados 
competiram em categoria exclusiva, dividida em 

Masculino e Feminino. Os cinco primeiros colocados em cada 
uma foram premiados. Os atletas largaram às 7h30 da rua 
Líbero Badaró e percorreram vias centrais da capital paulista, 
passando por logradouros históricos como o Teatro Municipal, 
o Mosteiro de São Bento, a Catedral da Sé e o Pátio do Colégio, 
em percurso de 9 quilômetros. 

Passeio Ciclístico da Advocacia - No dia 24 de agosto, o Passeio Ciclístico da Advocacia, comemorativo 
do Mês do Advogado, parte às 8h da frente da sede da CAASP, à rua Benjamin Constant, 75, no Centro 
da capital. O percurso seguirá a ciclovia do Centro Histórico paulistano. As inscrições devem ser feitas 
em www.caasp.org.br/Esportes.

Arquivo CAASP
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Campeonato de Xadrez dos Advogados - A terceira edição do Campeonato de Xadrez da Advocacia, 

evento também alusivo ao Mês do Advogado, acontecerá no dia 30 de agosto, na sede da Caixa 

de Assistência dos Advogados de São Paulo. As inscrições devem ser feitas em www.caasp.org.br/

Esportes.

Mais informações, no Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, pelos telefones (11) 3292-4573/74

Plano de saúde sem carência até 15 de setembro

Até o dia 15 de setembro, os advogados que 

aderirem ao plano de saúde da Fesp (Federação 

das Unimeds do Estado de São Paulo) 

contratado pela CAASP estarão livres de qualquer 

tipo de carência, desde que sejam participantes de 

qualquer outro plano vigente com registro na ANS, de 

modo ininterrupto, nos últimos três meses. O contrato 

com a Fesp terá data-base em dezembro. Além disso, 

há necessidade de que o plano escolhido tenha 

acomodação compatível com o plano anterior.

“Trata-se de uma promoção obtida pela CAASP junto aos seus parceiros, visando a minimizar o 

quanto possível os altos custos vigentes dos planos de saúde coletivos por adesão, garantindo para 

os advogados e suas famílias, sem qualquer tipo de carência, atendimento médico-hospitalar em 

todo o Brasil, por meio do sistema de intercâmbio entre as várias Unimeds locais”, explica o vice-

presidente da CAASP, Arnor Gomes da Silva Júnior. 

Somente no Estado de São Paulo, os advogados terão à sua disposição, de forma incondicionada, 

extensas redes de médicos, clínicas, laboratórios e hospitais de 80 Unimeds singulares

São três as modalidades de convênio médico no âmbito da parceria: Básico, Especial e Master, cada 

qual contemplando 10 faixas etárias.

A adesão é desburocratizada: basta telefonar para 0800.666.5004 – número exclusivo da advocacia 

– e informar os poucos dados que lhe serão solicitados. Em seguida, o advogado recebe da 

administradora IBBCA em seu e-mail a proposta de adesão a ser preenchida e encaminhada da 

maneira como preferir.
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Mais de R$25 milhões em descontos até agosto

Em agosto, o Econômetro da CAASP alcançou a marca 
de R$ 25 milhões. É quanto a advocacia economizou 
nas farmácias e livrarias da Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo desde 1º de janeiro de 
2014. O Econômetro atualiza e mostra em tempo real, 
por meio de monitores de TV afixados em 35 endereços, 
a economia gerada nas compras medicamentos e livros 
na 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. 

Parceria da Caixa engloba produtos George Foreman, 
Rayovac e Remington

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, 
por meio do Clube de Serviços, firmou parceria com 
a Spectrum Brands, empresa detentora das marcas 

Rayovac, George Foreman e Remington. A partir de agora, 
os advogados podem comprar pela internet produtos das 
três marcas com descontos que chegam a 50%. O convênio 
foi assinado no último dia 8 de agosto, na sede da Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo (foto). “Tenho 
certeza do sucesso desta parceria, pois a advocacia terá uma 
grande vantagem na aquisição de produtos de marcas consagradas e líderes de marcado”, afirmou o 
presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.

Segundo Horst Loeck Júnior, gestor de E-commerce da Spectrum Brands, a empresa aposta no 
êxito da parceria. “O advogados compõem um mercado motivado, sério. Foram quase seis meses 
de negociação até que consolidamos a parceria”, assinalou. A parceria contempla os famosos grills 
George Foreman. Da Remington há secadores de cabelo, pranchas, barbeadores elétricos, depilador 
doméstico e outros. Entre os produtos Rayovac, além das tradicionais pilhas “amarelinhas” a parceria 
engloba pilhas alcalinas e recarregáveis, lanternas, baterias e uma linha de geradores de energia 
portáteis para celulares e tablets.
 
O convênio CAASP-Spectrum Brands é semelhante ao de outras parcerias do Clube de Serviços. Basta 
localizar no site da CAASP (www.caasp.org.br) o banner da parceria e clicar para ter acesso a uma 
ficha cadastral. Preenchida a ficha e acionado o botão de envio, o advogado receberá um código de 
acesso ao site de compras on-line, em que estarão exibidos os produtos contemplados pela parceria. 
O pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros via cartão de crédito ou por boleto bancário.

Ricardo Bastos

Cristovão Bernardo
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Torneios de tênis em todo o Estado

Amizade, confraternização e união. Tais sentimentos, 
proporcionados pelo esporte, vêm se repetindo e intensificando 
a cada edição deste torneio. Nós, da CAASP, continuaremos nesse 

caminho”. Com essas palavras o diretor responsável pelo Departamento 
de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, 
Célio Luiz Bitencourt, encerrou a décima terceira edição do Aberto de 
Tênis OAB-CAASP, realizado em Campinas nos dias 14 e 15 de junho. 

A organização dos Torneios Abertos de Tênis OAB-CAASP é compartilhada entre o Departamento de 
Esportes e Lazer da Caixa de Assistência e a LM Sports, que atuam em parceria. Neste ano, os torneios 
de tênis da advocacia paulista ganharam um novo impulso, quando a fabricante loja virtual “Compra 
Certa”, que integra o Clube de Serviços da CAASP, passou a patrociná-lo, possibilitando a realização 
de competições em maior número de regiões do Estado e acesso a uma estrutura que acolha ainda 
mais participantes. 

Nos dias 2 e 3 de agosto, foi vez de Matão sediar o Aberto de Tênis dos Advogados. As inscrições para 
as demais etapas estão abertas e devem ser feitas online, em www.caasp.org.br/Esportes. Eis as cidades 
e as respectivas datas: 30 a 31 de agosto – Ribeirão Preto; 20 e 21 de setembro – Marília; 18 e 19 de 
outubro – São José dos Campos; 22 e 23 de novembro – Santos; 29 e 30 de novembro – Serra Negra. 

“

Nova sede regional de Guarulhos

Os 5.800 profissionais inscritos na 57ª 
Subseção da OAB-SP agora dispõem 
de mais conforto e funcionalidade para 

utilizarem os serviços da Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo. No último dia 16 de julho, 
foram inauguradas, junto com a nova Casa da 
Advocacia e da Cidadania local, as novas instalações 
da Regional da CAASP de Guarulhos, dotada de 
farmácia, livraria e consultório odontológico. O 
endereço é Rua Ipê, 201, Jardim Guarulhos, e a solenidade de inauguração foi marcada pela presença 
maciça de lideranças da advocacia e autoridades de toda a região. 

Também em julho, a Caixa de Assistência inaugurou as novas instalações dos Espaços CAASP de 
Nova Odessa e Itanhaém. No dia 6 de agosto, entrou em funcionamento o novo Espaço do Tatuapé.
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Ricardo Bastos
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14 - 16
OUTUBRO
Centro de Convenções 
Frei Caneca
São Paulo - SP

O maior e mais completo evento jurídico da América Latina
O único com foco em networking, parcerias e negócios na área jurídica

O maior networking 
entre profissionais 

com alto nível de 
decisão em escritórios 

e departamentos 
jurídicos

Mais de 80 palestrantes incluindo:

Carlos Miguel Aidar  
Sócio  
AIDAR SBZ ADVOGADOS

Elias Marques de Medeiros Neto  
Diretor Jurídico  
COSAN

Ministra 
Ellen Gracie Northfleet

José Renato Nalini  
Presidente  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Josie Jardim  
Diretora Jurídica  
AMAZON

Luiz Gustavo A. S. Bichara  
Sócio BICHARA ADVOGADOS 
Procurador Tributário   
CONSELHO FEDERAL DA OAB

Marcio Thomaz Bastos  
Advogado e Ministro da Justiça entre 
2003 e 2007

Marcus Vinícius Furtado Coêlho  
Presidente Nacional  
OAB

Nelson Mannrich  
Sócio  
MANNRICH, SENRA E  
VASCONCELOS ADVOGADOS

Nelson Nery Junior  
Sócio  
NERY ADVOGADOS

Paulo Pinotti  
Vice-Presidente  
MASTERCARD

Paulo Sergio João  
Sócio Fundador  
PAULO SERGIO JOÃO ADVOGADOS

Ricardo C. Zangirolami  
Vice Presidente  
HEWLETT-PACKARD

Tânia Bizarro Quirino de Morais  
Desembargadora  
TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Tercio Sampaio Ferraz Jr.   
Sócio  
SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS

Vasco Gruber Franco  
Diretor Tributário  
TELEFONICA VIVO

CONGRESSO

EXPOSIÇÃO

Das 08h às 18h

Inscrições: (11) 3017-6888

fenalaw@informa.com

Das 12h às 19h
Credencie-se gratuitamente
no site www.fenalaw.com.br

REALIZAÇÃOAPOIO ESPECIAL 
DE MIDIA

APOIO DE MÍDIA APOIO INSTITUCIONAL

PATROCÍNIO DIAMANTE

EXPOSITOR 
PREMIUM

VILA DOS CORRESPONDENTES

PATROCÍNIO OURO 
E COFFEE BREAK

PATROCÍNIO INSTITUCIONAL

EXPOSITORES

EXPOSITOR 
CAFÉ GOURMET

PATROCÍNIO OURO

www.fenalaw.com.br
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A interpretação 
e seus limites

Este artigo é uma homenagem in 

memoriamao professor José Ignácio 

Botelho de Mesquita, meu amigo e colega 

da Congregação, recém falecido. Grande jurista, 

sempre soube examinar o Direito como um todo, 

ensinando o processo como parte integrante 

desse todo, e valorizando o papel de garantidor da 

igualdade e da liberdade da legislação processual. 

Seus livros, artigos, pareceres e aulas eram reflexo 

desse modo de ver e também do seu humanismo.

Por isso pensei que uma breve reflexão sobre a interpretação, instrumento de trabalho dos 

trabalhadores do Direito, seria a minha homenagem. 

A primeira dificuldade vista por quem reflete sobre a interpretação é que esta é um exercício solitário, 

individual e sujeito ao olhar e modo de pensar de cada um. Além disto, os intérpretes nem sempre 

ocupam a mesma posição no polígono das relações jurídicas. Quem interpreta, ora será um juiz, ora 

um árbitro, ora um advogado que defende uma ou outra parte ou aquele que defenderá outra; pode 

também ser o estudioso que examina como a lei se aplicará numa situação hipotética de academia. 

Também há que levar em conta que cada intérprete tem sua própria experiência de vida e valores, 

vieses culturais que são elementos subjetivos.

O objeto da interpretação nem sempre é a lei, às vezes é um contrato (que no passado fazia lei entre 

as partes, mas hoje nem tanto) ou outro ato jurídico qualquer. 

Estes diferenciais e outros levarão certos intérpretes a dar mais ênfase para uma ou outra faceta do 

Direito e, sobretudo, de supor, imaginar ou detectar o que creem ser a intenção do autor do texto 

interpretado como se fora a sua. 

por Luiz Olavo Baptista*

Arquivo OAB-SP
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Na faculdade, em uma aula um exemplo da subjetividade na interpretação era a história do rapaz que 

foi estudar na Capital e, necessitando de dinheiro, mandou um telegrama dizendo: “Papai, mande 

dinheiro”.

O pai se enfureceu e dizia: “Veja só esse moleque, dando-me ordens”. Ao que a mãe retrucou: “Você 

não entendeu, ele estava implorando dinheiro porque deve estar em dificuldades”. Ao ler aquela 

frase, simples e clara, “papai, mande dinheiro”, cada um deles deu a ela uma interpretação diferente. 

Tisnada pela subjetividade. Isso mostra a dificuldade que o elemento subjetivo dá à interpretação. 

É o quadro cultural emocional ou educacional do intérprete, que faz com que a leitura do texto seja 

orientada por algo que não deveria, mas eventualmente pode se sobrepor à daquele que escreveu 

o texto.

Por isto, tendo em vista a necessidade de garantir a igualdade a todos (art. 5º, I C.F.), pois que da 

variedade de interpretações nascem consequências diversas que podem levar à negativa da 

igualdade de direitos. Como assegurar a igualdade de direitos se o texto pode ser interpretado de 

maneiras diferentes e o Direito aplicado em um caso pode ser regado em outro quando os intérpretes 

são diferentes?

Primeiro, há que se ter a certeza de que a interpretação a que se chegou implica a igualdade de 

tratamento, e esta se concretizará nas esferas da justiça comutativa, distributiva e legal.

Por isso mesmo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece regras para o juiz em 

matéria de interpretação e que devem ser complementadas pelos princípios gerais do Direito. Em 

especial pelas regras em matéria de interpretação conhecidas e tradicionais, desenvolvidas ao longo 

dos séculos.

É fato também que há elementos socioculturais típicos nas diferentes categorias de intérprete. Um 

advogado trabalhista, que defende habitualmente trabalhadores, tenderá sempre a interpretar a 

CLT de forma a amplificar os direitos daqueles; o que defende os empregadores verá o reverso da 

medalha. O que advoga muito para os locadores terá a mesma atitude em relação aos direitos dos 

que alugam os imóveis, e daí para fora.

Por outro lado, a maioria dos intérpretes das leis integra uma categoria social composta por pessoas 

em geral mais cultas, mais informadas e quase sempre mais bem aquinhoadas em termos materiais.
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Esta característica fará com que a maioria dos intérpretes, tendo a latitude suficiente, aplique o 

Direito sob um ponto de vista comum ao seu grupo social, que não corresponde necessariamente 

ao de outros grupos sociais, em especial os menos favorecidos.

A leitura do noticiário nos mostra isso. No caso de criminosos de colarinho branco, o tratamento dado 

muitas vezes é mais leniente e pode ser infiel à letra e ao espírito da lei. Essa solidariedade de classe, 

que não deveria ocorrer numa sociedade igualitária, leva a concluir que esse tipo de infrator (cujo 

perfil social é similar ao do interprete) não pode sofrer os rigores das prisões bárbaras e medievais 

deste país. Permite-se que vão para sua casa e que lá fiquem no seu conforto, como aconteceu com 

um magistrado condenado por ter causado lesão aos cofres públicos e para muitos outros poderosos. 

Mas certamente há grande número de pessoas presas nas mesmas prisões bárbaras e medievais.

Além disto, muito embora a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro disponha, no seu Art. 5º., 

que “ na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum”, isso também nem sempre ocorre. Numa recente decisão, foi absolvido um pedófilo que 

tinha tido relações com duas adolescentes de 13 e 14 anos, porque os julgadores decidiram que elas 

seriam prostitutas e drogadas. Esqueceram-se de que as menores, mesmo prostituídas, são menores, 

e que o Código Penal pune essa conduta para proteger os menores em geral, sem distinguir se são 

drogados ou não, nem se são vítimas, em especial porque foram prostituidas. O fim social, que é o da 

proteção dos menores, não só é ignorado mas também afrontado, pois a consequência da decisão é 

um estimulo no sentido de favorecer a prostituição de menores para satisfazer a tara dos pedófilos, 

livrando estes da possibilidade de serem punidos.

Já se disse que a lei torna o forte fraco e o fraco forte. Sabe-se, também, que há leis iníquas ou 

inadequadas. Mas a verdade é que, ainda que a lei seja ruim, ela ainda é a única defesa que se pode 

opor à desigualdade e ao abuso dos nossos direitos, e que garante às pessoas viver numa sociedade 

mais igualitária.

Luiz Olavo Baptista é doutor em Direito Internacional pela Universidade de Paris e foi professor 

titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (aposentou-se em 2008). Presidiu 

o Órgão de Apelação da OMC (Organização Mundial do Comércio). No biênio 1983-84, foi 

presidente da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo).
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\\PALAVRA DO LEITOR \\\\\\
ENTREVISTA COM PEDRO SIMON: “A PRESIDENTE DILMA NÃO TEM JOGO DE CINTURA”

A presidente Dilma é presidente do país ou dançarina? Quem tem jogo de cintura é bailarina e 
jogador de futebol. A Dilma não é uma coisa nem outra, mas um poste como presidente.

Vander de Melo

MATÉRIA DE CAPA: SEM ADVOGADO NÃO HÁ JUSTIÇA. NEM CAMPANHA ELEITORAL.

A nossa revista não pode ser envolvida em campanha eleitoral.

Ericson Crivelli

Ao abordar o trabalho dos advogados que atuam na área do Direito Eleitoral, para os quais 
o mercado se abre sobremaneira em anos como este, a Revista da CAASP não entende estar 
envolvendo-se em campanha desde ou daquele candidato, deste ou daquele partido.

VIA ELETRÔNICA E LEITURA RÁPIDA

A via eletrônica facilita a leitura rápida e prática de notícias dessa conceituada revista. É a CAASP 
premiando a classe dos advogados e interessados. Valeu! Parabéns aos idealizadores.

J. Reis Neto

ASSUNTOS INTERESSANTES

Os assuntos inseridos na edição número 11 da Revista da CAASP são muito interessantes. Parabéns!

José Salomão Fernandes



 62 // Revista da CAASP / Agosto 2014

\\


