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Caro leitor,

No dia 4 de setembro, a Revista da CAASP entrevistou Adib Jatene para esta edição. A conversa, 
de quase duas horas, deu-se em sua sala na diretoria do Hospital do Coração. Quando a 
redação iniciava o processo de fechamento, no dia 22 do mesmo mês, veio a notícia:  o 

cardiologista sofrera um enfarte  – o segundo em dois anos – e encontrava-se na Unidade de Terapia 
Intensiva. No derradeiro momento do nosso fechamento, um novo contato com a assessoria do 
hospital: o doutor Jatene permanecia na UTI, mas em franca recuperação.

Aos 85 anos, ex-ministro Adib Jatene é importante para o país não só pelo que representa para a 
medicina brasileira, mas também pelo empenho e seriedade demonstrados quando ocupou cargos 
públicos e, tanto mais, pela contribuição que ainda pode dar ao Brasil, como fica claro na entrevista 
que nos concedeu.

O tema da reportagem de capa desta edição são as leis que não pegam no Brasil. Não é sabido 
ao certo se normas, regras, portarias e outros dispositivos legais são simplesmente ignorados por 
existirem em número absurdamente alto ou por terem sido concebidas de modo oportunista e 
demagógico. O debate está aberto. A Revista da CAASP foi ouvir a respeito o antropólogo Roberto 
Damatta e os juristas Ives Grandra Martins, Márcio Cammarosano, Maria Sylvia Zanella di Pietro e 
Vicente Greco Filho. Édis Milaré, referência da advocacia no campo ecológico, foi nossa fonte sobre 
legislação ambiental, área fragorosamente descumprida. Um entrevista com o advogado-geral da 
União, Luís Inácio Adams, encerra a matéria de capa.

Na seção Saúde, o tema é a epidemia africana do vírus Ebola, cujo risco de disseminação mundial é 
iminente. A Revista da CAASP ouviu um morador da Costa do Marfim e dois repórteres brasileiros que 
estiveram em Serra Leoa, além de infectologistas do Hospital Emílio Ribas. O Ebola pode chegar ao 
Brasil? Veremos à frente.

Em Cultura, trazemos uma análise de “Sargento Getúlio”, obra que carrega toda a originalidade de 
João Ubaldo Ribeiro, ao lado de “Viva o Povo Brasileiro”. Uma inspirada crítica do clássico “Testemunha 
de Acusação”, de Billy Wilder, preenche nossa espaço dedicado ao cinema, sempre a focar histórias 
protagonizadas por advogados.

Um oportuno artigo do advogado Antonio Corrêa Meyer, ex-secretário da Justiça e da Segurança do 
Estado de São Paulo, fecha esta 13ª edição da Revista da CAASP.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

Colunistas de jornal gozam de 

irrevogável liberdade, mas, a bem 

dos leitores, deveriam limitar-se a 

temas de seu domínio. A temática 

jurídica e seu entorno são vítimas 

frequentes de escribas com espaço 

cativo na mídia. Exemplo perfeito: por 

ter surgido na Constituição de 1934, 

quando ideias fascistas ganhavam 

força mundo afora e também no Brasil, 

o Quinto Constitucional foi abordado 

na imprensa como fruto daqueles 

princípios nada democráticos.  Conferir 

caráter autoritário a um dispositivo que 

foge ao regramento totalitarista decorre de erro analítico ou confusão histórica. A inserção do Quinto 

no texto constitucional daquela época foi, isto sim, uma conquista dos constitucionalistas paulistas 

de 1932.

Desde então, o instituto democrático do Quinto Constitucional tem-se mantido em todas as Cartas 

Constitucionais, ganhando novos contornos aqui e ali, o último dos quais na Constituição Cidadã de 

1988, quando ampliaram-se de três para seis os nomes do componentes das listas preparadas pela 

OAB e pelo Ministério Público. 

Certamente, os escribas da mídia ecoam fontes instaladas em diversas esferas de poder. Há as que, 

com volúpia corporativista, atribuem ao Quinto Constitucional o condão de escalar “magistrados 

biônicos”, em infeliz referência aos governadores e prefeitos escolhidos pela ditadura militar. Trata-se 

de uma visão distorcida, a obnubilar as vistas para o real caráter do Quinto: um dispositivo oxigenador 

da Justiça e responsável pela humanização dos processos.

O QUINTO 
CONSTITUCIONAL 
E OS VALORES DA 
ADVOCACIA
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Humanista em essência, o advogado, por meio do Quinto Constitucional, empresta ao Judiciário sua 

experiência de convivência com as agruras do homem comum, sua sensibilidade ante as dificuldades 

do cidadão, quebrando o hermetismo de magistrados de carreira que, muitas vezes, foram aprovados 

em concurso antes de abdicarem do sustento paterno. Foi o atual presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Ricardo Lewandowski, ingresso na magistratura em 1990 pelo Quinto, quem afirmou: “O 

Quinto Constitucional é um instrumento que traz pluralismo e enriquece o Judiciário. Homenageia 

o princípio fundamental da Constituição - o pluralismo - em todos os aspectos: político, ideológico, 

cultural, religioso, filosófico”.

Claro que imperfeições existem, e contribuem para o discurso dos detratores do Quinto Constitucional. 

Não se pode aceitar, nas seccionais da OAB, qualquer ingerência nepotista durante os trâmites de 

indicação e escolha dos nomes a compor a lista sêxtupla. As cadeiras reservadas à advocacia no Poder 

Judiciário não podem servir de acomodação a amigos ou parentes de autoridades, em detrimento 

dos inúmeros profissionais qualificados para ocupá-las. Portanto, deve ser rígida e criteriosa, como é 

na OAB-SP, a análise do currículo acadêmico e da experiência profissional dos postulantes.

Há ainda outro discurso frequente contra o Quinto Constitucional, este um primor de hipocrisia, 

talvez fruto do hábito que alguns cultivam de medir o outro por si. Indaga-se por que advogados 

bem sucedidos deixariam acéfalos seus prósperos escritórios para se dedicarem à rotina do serviço 

público, ao cotidiano do julgador atulhado em processos. Vaidade? Vantagens indevidas? Atuação 

política? 

A resposta não passa pela cabeça daqueles que, míopes, enxergam o Poder Judiciário posicionado 

acima da própria democracia. As razões da advocacia no tocante ao Quinto Constitucional são claras, 

mas há os que se recusem a compreendê-las, talvez porque essas razões contemplem valores raros: 

coragem, abnegação e impetuosidade para tornar a Justiça mais humana e a democracia mais sólida.

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“A CPMF botou a claro a sonegação 
no país, por isso foi tão combatida”

Adib Domingos Jatene não carrega bandeiras partidárias, 
muito menos se posiciona em períodos eleitorais. Talvez por isso 

seu prestígio seja suprapartidário: ministro da Saúde de Collor 
e Fernando Henrique, ajudou Lula a lutar pela manutenção 

da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, 
a famigerada CPMF. Foram derrotados, como se sabe.  Nesta 
entrevista ao editor da Revista da CAASP, Paulo Henrique 

Arantes, Jatene explica como o imposto por ele criado 
escancarou a sonegação praticada pelas microempresas.

A excelência do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
USP e do Hospital do Coração, em São Paulo, tem as impressões 

digitais de Adib Jatene, médico que disputa com Euryclides de 
Jesus Zerbini o título de mais importante cardiologista do Brasil. 

O que essa autoridade médica e administrativa – idolatrada 
por seus pares - tem a dizer sobre o programa “Mais Médicos”, a 

abertura indiscriminada de faculdades de medicina, a formação 
atual dos médicos brasileiros (“a tecnologia afastou o médico do 

doente”), as filas do SUS e os preços dos planos de saúde?

Nas linhas a seguir, o médico e ex-ministro de 85 anos que dirige 
o Hospital do Coração responde a essas e outras questões. 

Critica, revela, analisa. No final, define-se como um otimista: 
“Evoluímos muito. O que era uma Santa Casa há 40 anos? Era 

um depósito de doentes”.

Revista da CAASP - Os serviços públicos de saúde no Brasil hoje são melhores que nos anos 70 
e 80, antes da Constituição de 88 e do SUS, portanto?

Adib Jatene - Eu acho que são melhores, mas tem um viés que dificulta um pouco a avaliação. É que 
nesse período se incorporou uma tecnologia que não é acessível a todas as pessoas. Em vista disso 
as pessoas ficaram com dificuldade para obter vários recursos, e a sensação de que não são bem 
atendidos permanece. Essa é a questão.

Na verdade, os serviços públicos hoje são melhores do que no passado, mas as queixas são maiores, 
porque o indivíduo quer os novos recursos e não consegue obtê-los.

E como isso se resolve? Apenas com financiamento?

O financiamento é uma parte importante, mas vamos à história. Os planos de saúde começaram 
aqui em São Paulo em 1956, mas se tornaram mais conhecidos em 1960, com a chamada medicina 
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de grupo. A Associação Médica Brasileira então se opôs à medicina de grupo, porque tirava a 
possibilidade de o doente escolher o médico. Isso resultou nas Unimeds, as cooperativas médicas, 
que se espalharam pelo país inteiro, mas logo depois vieram os planos individuais e outros. 

A partir de 1988, quando nós fizemos a Constituição, dividimos os clientes em dois grupos – os que 
tinham plano de saúde e os que não tinham. Os que tinham planos de saúde passaram a utilizar 
hospitais que não atendiam os que não tinham, e com isso se verificou um deslocamento da 
liderança: a liderança que antes era feita nos hospitais públicos, nos hospitais universitários, passou 
para os hospitais privados. Hoje, quem comanda a medicina, quem incorpora a alta tecnologia, são 
os hospitais privados, tanto que as autoridades importantes, quando precisam, vão para hospitais 
privados.

Mas há algumas “ilhas” públicas de qualidade, como o Incor (Instituto do Coração, do Hospital 
das Clínicas da USP), não?

Há algumas “ilhas” públicas, certamente. O Incor, como você mencionou, o Dante Pazzanese, da 
Secretaria Estadual da Saúde, são “ilhas” de qualidade. São exceções. Agora, se você for ver o que eles 
fazem com excelência, os hospitais privados fazem também. O problema é o acesso.

Nós criamos o seguinte problema: nós tínhamos doentes indigentes, previdenciários e privados. 
O que a Constituição de 88 fez foi acabar com o indigente: todos têm direito à saúde. Então, 
a responsabilidade do Estado foi extraordinariamente aumentada, e não houve o aumento 
correspondente de recursos. Restou uma deficiência importante, especialmente porque a partir de 
1993 a Previdência Social deixou de por recursos na saúde.

O modelo do SUS, no papel, é mundialmente elogiado.  No Brasil, porém, quem quer desejar 
mal a alguém diz que vai mandá-lo para se tratar no SUS. Por que tamanha discrepância entre 
um sistema concebido corretamente e sua aplicação prática?

Porque o SUS não tem o volume de recursos que a medicina privada tem, só por isso.

Além da falta de recursos, não ocorre má gestão, desvios, perdas?

Quando você tem pouco recurso, fica difícil fazer uma gestão eficiente. Os gestores do sistema 
público que migram para a iniciativa privada têm mostrado um sucesso muito grande, o que mostra 
que, na verdade, a deficiência da gestão é deficiência de recurso, porque quando eles vêm para a 
iniciativa privada e passam a dispor de recursos, eles se mostram gestores altamente eficientes.
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Mas o gestor público eleito - o presidente da 
República, o ministro da Saúde, o governador, o 
prefeito – têm comprometimento com a saúde?

O político está preso ao orçamento, o qual não lhe permite 
destinar maior volume de recursos para a saúde.

Como foram suas experiências como ministro 
da Saúde, primeiro no governo Collor, depois no 
governo FHC? O que o senhor conseguiu realizar? E 
o que o senhor tentou realizar mas não conseguiu?

No segundo período do governo Collor, quando ele estava mudando o Ministério, eu verifiquei o 
seguinte: naquela época, se internavam 10% da população, eram 14 ou 15 milhões de internados. 
Eu tive a ideia de olhar município por município. Tinha município que internava menos de 10% - São 
Paulo internava 6,2%, mas São Paulo tinha muito convênio, muito plano de saúde. Mas eu encontrei 
municípios que internavam 12%, 15%, 20%, 30%, 40%! Ora, é claro que isso era fraude. Então, eu fiz os 
secretários estaduais de Saúde checarem os números, para podermos então tomar uma providência. 
Foi quando sobreveio o impeachment do presidente. Então, eu não pude dar continuidade a isso.

No governo Fernando Henrique, eu carregava a experiência daqueles dados. Então, fui buscar 
as razões, e a razão é que não havia críticas no sistema de processamento de contas. A conta era 
apresentada e era paga, permitindo que se fizessem prontuários fantasmas. Eu chamei meu secretário 
de Assistência à Saúde e ele colocou 135 críticas no sistema de processamento de contas. Por 
exemplo: uma broncopneumonia com alta curada em um dia? Não podia ser. Um grande queimado 
com alta curada em um dia? Impossível. Ou seja, nós começamos a colocar críticas no sistema de 
processamento de contas, estabelecer tempos de internação para determinada ocorrência – um 
paciente de colecistectomia não podia ter permanecido internado durante 20 dias!

Na questão do financiamento, também no governo Fernando Henrique, o senhor lutou pela 
criação de um imposto exclusivo para a saúde. Como foi o trabalho que resultou no surgimento 
da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira)?

Nós sofríamos por falta de recursos, e eu tinha quatro objetivos principais. Um era erradicar o aedes 
aegypt, para eliminarmos a dengue; outro era reduzir os números da malária, que estavam em 600 
mil por ano; o terceiro era reduzir à metade a mortalidade infantil; e o quarto era eliminar as fraudes 
e as irregularidades e, em consequência, revalorizar os procedimentos.

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

“É difícil uma gestão eficiente sem recursos”

 Fotos Ricardo Bastos
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Quando eu fui buscar os recursos, eles não existiam. O orçamento do Ministério da Saúde não permitia 
fazer aquilo tudo. Naquela época, o Ministério pagava R$ 2,50 por uma consulta médica no SUS, que 
era uma coisa absolutamente ridícula – hoje está em torno de R$ 8,00, ou seja, continua ridículo. 
Bem, falei com o presidente e ele me disse para conversar com o Malan (Pedro Malan, então ministro 
da Fazenda), e o Malan me disse: “olha, nós vamos fazer uma reforma tributária, vamos reduzir as 
alíquotas, aumentar a base de arrecadação e vamos conseguir os recursos”. Eu disse que não podia 
esperar, que precisava tomar uma providência imediata.

Aí eu pensei: o Plano Real foi feito em julho de 1994, nós estávamos em fevereiro de 1995. O IPMF 
(Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira) havia sido extinto em dezembro, e não aconteceu 
nada, ele não prejudicou em nada a implantação do Plano Real. Eu disse: vou pegar o IPMF, transformá-
lo em contribuição para poder vinculá-lo e não ter anualidade, e isso vai me ajudar um pouco. Mas 
era necessário que não mexessem no meu orçamento, porque se entrasse de um lado e saísse do 
outro não resolveria. Infelizmente, foi o que aconteceu.

Foi uma dificuldade muito grande para conseguir a CPMF. Depois que eu consegui, retiraram do meu 
orçamento o valor correspondente à contribuição, o que inviabilizou o Ministério.

Por isso o senhor deixou o governo?

Sim. 

Na época, eu falei com todos os partidos, fui várias vezes ao Congresso conversar com as bancadas. 
Duas pessoas com as quais eu insisti muito foram o Lula e o José Dirceu - e não consegui nada. Fiz 
duas reuniões com eles e não consegui nada, pois o PT fechou questão contra a CPMF. O único do PT 
que votou a favor da CPMF na Câmara dos Deputados foi o Eduardo Jorge (candidato a presidente da 
República pelo PV na última eleição presidencial), e ele foi suspenso pelo partido por um ano. Depois, 
quando no governo, o PT viria a brigar pela permanência da CPMF, e eu fui convidado a ajudá-lo – e 
eu fui! Mas, afinal, não conseguimos.

A CPMF me expôs coisas inacreditáveis. Tão logo a contribuição foi estabelecida, proibiu-se o 
cruzamento com o Imposto de Renda. O Everaldo Maciel, que era o secretário da Receita Federal, 
fez o cruzamento só para verificar, e descobriu coisas inacreditáveis. Ele descobriu, por exemplo, que 
dos 100 maiores contribuintes da CPMF, 62 nunca tinham pago Imposto de Renda. Microempresas, 
que por definição não podiam gastar mais que um determinado valor por ano, gastavam de 100 a 
150 milhões de reais por ano.

Ou seja, a CPMF botou a claro a sonegação que existia no país, e eu desconfio que esse foi um motivo 
importante para que ela fosse tão combatida. 
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\\ENTREVISTA \\ENTREVISTA

Nós chegamos a fazer um projeto para a erradicação do aedes 
aegypt. Isso era possível, pois não havia nem mil municípios 
com ocorrência dele. Eu convoquei mais de 40 especialistas e 
infectologistas, e foi feito um plano que estabelecia o seguinte 
princípio: não adianta combater o mosquito município por 
município, nós temos que deflagrar um processo em todos os 
municípios em que ele exista, e fazer uma ação durante um ano, 
com toda mobilização possível de Forças Armadas, colégios etc, 
para atuar em cima do lixo, dos quintais, evitar águas paradas e 
tal. E depois de um ano de uma fase ataque, passaríamos a uma 
fase de manutenção. Isso iria consumir ao redor de 4 bilhões de 
reais – esse dinheiro não existia. Esta é uma das razões por que eu 
lutei pela CPMF.

Na área de crianças, nós conseguimos um resultado muito satisfatório: diminuímos significativamente 
o percentual de gestantes entre mulheres em idade fértil. Criamos os Hospitais Amigos da Criança. 
Outra coisa que nós conseguimos e que teve efeito duradouro foi um empréstimo do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) e do Banco Mundial, negociado em conjunto. Em pouco mais 
de nove meses conseguimos 950 milhões de dólares sem contrapartida nacional, que constituiu 
o ReforSus. O ReforSus foi o único recurso para investimento que o governo Fernando Henrique 
teve durante seus oito anos. Nós tínhamos a ideia de terminar todas as obras principais que fossem 
necessárias, e o recurso para isso veio do Reforsus, que em boa parte foi usado pelo Mário Covas 
(então governador de São Paulo) para terminar os 19 hospitais que estavam em diferentes fases de 
construção em São Paulo.

O que o senhor acha do programa “Mais Médicos”, do Governo Federal?

Eu não critico e nem apoio. 

A situação é a seguinte: em 1996 nós tínhamos 82 faculdades de medicina; hoje nós temos 243. Quer 
dizer, de 1808 a 1986 fizemos 82 faculdades de medicina, e de 1986 para cá fizemos 161. Alguma 
coisa não está correta. E a distribuição das faculdades foi desigual.

Eu defendi a ideia de que as faculdades colocadas em territórios adequados poderiam fixar e 
administrar os médicos. Ou seja, as faculdades seriam envolvidas na assistência à saúde. Dessas 
faculdades novas, 70% são privadas e a grande maioria nunca teve qualquer atuação na área da 
saúde – não teve hospital, não teve ambulatório, não teve nada, e faz convênio com hospital público.

O hospital público é diferente do hospital de ensino. O hospital público presta a assistência existente, 
o hospital de ensino tem outro compromisso: ele tem compromisso com o avanço, com novas 

“O especialista não tem condições de 
trabalhar na periferia”
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técnicas, com testes e geração de conhecimento. Então, a formação fica deficiente, este é o primeiro 
aspecto. Só que há muitos hospitais conveniados que não têm pronto-socorro, e na minha concepção 
é inconcebível um médico que não tenha experiência em pronto-socorro.

Isso tem muito a ver com o avanço científico e tecnológico, porque ele afastou o médico doente. O 
médico hoje utiliza muito mais um arsenal de diagnóstico do que propriamente os conhecimentos 
sobre a história do doente, ele não tem tempo para conversar com o doente.

Eu não sou contra o “Mais Médicos”, mas não o vejo como uma solução. É um remendo. E depois teve 
um viés muito interessante: no Brasil, pela legislação, o médico só pode exercer a profissão se tiver 
registro no Conselho Regional de Medicina. E os médicos que vieram do exterior não prestaram o 
exame para obtenção do registro. Isso é uma irregularidade.

Eu não tenho nada contra médico estrangeiro. O problema é que Cuba fez um sistema interessante. 
A Escola Latino-Americana de Medicina dá conhecimentos para atendimento básico, primário, e 
muitos deles não têm autorização para exercer medicina plena em Cuba. Mas, de qualquer forma, 
eles exercem um papel importante em lugares aos quais médicos brasileiros não aceitam ir.

Não aceitam ir por quê? Como fazê-los ir?

Nossa grande distorção é estarmos formando especialistas. O especialista não vai trabalhar com a 
população sem os recursos de diagnóstico, pois eles são treinados para fazer diagnóstico utilizando 
a moderna tecnologia. Nós estabelecemos a ideia de que o médico precisa fazer residência 
- a residência é uma maneira de formar especialistas. Ou seja, o que nós estamos formando são 
especialistas, que se diferenciam ainda na faculdade e só vão dar atenção àquilo que tem relação 
com a sua especialidade. Então, eles não têm condição de trabalhar na periferia, onde eles não têm 
diagnóstico, não têm suporte. 

Eu fui o responsável pela organização do Programa de Saúde da Família. O Henrique Santillo (ministro 
da Saúde durante o governo Itamar Franco) tinha criado um determinado número de médicos de 
família, como ele chamava, mas o médico trabalhava sozinho. O Alceni Guerra (primeiro ministro da 
Saúde durante o governo Collor) havia criado os agentes comunitários de saúde. Quando eu cheguei 
(governo Fernando Henrique), havia duas enfermeiras que coordenavam o programa de agentes 
comunitários que vieram falar comigo.  Elas vieram me propor juntar os médicos de família com os 
agentes comunitários, criando o Programa de Saúde da Família. Eu disse: esse é o modelo! Chamei o 
programa para o meu gabinete. E nós implantamos o Programa de Saúde da Família.

O pessoal dizia que o PSF era para municípios longínquos no interior do país. Eu dizia: está errado, o PSF 
é para as populações das periferias das grandes cidades, porque eu tinha uma grande experiência de 
quando fui secretário. E eu vim falar com o então prefeito Paulo Maluf, que tinha criado o PAS (Plano de 
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Atendimento à Saúde). Ele não quis. Então eu falei com o 
governador Mário Covas e com o secretário estadual da 
Saúde, José Guedes, e nós fizemos dois módulos – um na Vila 
Nova Cachoeirinha, com 19 equipes, outro em Sapopemba, 
com 33 equipes, mas em cada um desses módulos nós 
colocamos uma equipe de especialistas a quem os médicos 
de família recorriam, interagindo. 

Em 1999, eu decidi fazer um estudo aqui na cidade de São 
Paulo, que tinha 10 milhões de habitantes e estava dividida 
em 96 distritos. Eu peguei os 170 hospitais, fui na Fundação 
Seade para localizar os hospitais nos respectivos distritos, depois eu dividi em dois grandes grupos. 
Os distritos que tinham mais de três leitos por mil habitantes e os que tinham menos. Eu encontrei 
25 distritos que tinham mais de três leitos por mil habitantes, que na média tinham 13 leitos por mil 
habitantes. Só que nesses 25 distritos moravam 1,8 milhão de pessoas. Depois, eu tinha 71 distritos 
onde moravam mais de 8 milhões de pessoas, com 0,6 leitos por mil habitantes. 

Então, há áreas totalmente descobertas. Como é que você vai equacionar e solucionar o problema 
de saúde da população? Brasilândia é um distrito que tem perto de 300 mil habitantes. Eu insisti 
com o Kassab (então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab) para que ele construísse um hospital na 
Brasilândia. Cheguei a ir ver o local, mas não consegui que fosse feito. Agora, quando o Haddad 
(atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad) entrou, eu fui conversar com ele, levei esses dados 
que acabo de lhe dizer, e mostrei a ele que isso era uma realidade incontornável, que ele precisava 
resolver isso. Se eu tenho áreas com 300 mil habitantes sem nenhum leito... por isso é que os prontos-
socorros estão superlotados. É claro!

O senhor disse que nós estamos formando especialistas, e não médicos no sentido mais 
generalista. A nova lei do currículo de medicina estabelece dois anos de estágio em serviço de 
atenção básica. Isso não vai na linha do que o senhor defende?

Todas as faculdades que se instalam chamam a atenção para a falta de médico. Acontece que, tão 
logo se formam, eles saem, eles vêm buscar residência médica na região Sudeste. Então, eu digo: 
se você fizer dois anos para que o indivíduo que estuda em determinado Estado ficar nesse Estado 
durante dois anos, sendo supervisionado por sua escola, resolve-se o problema.

Se as faculdades estivessem distribuídas de maneira equilibrada, seria possível cada uma deles 
cuidar de determinada área. Então, a medida funcionaria se as faculdades tivessem compromisso e 
formassem o pessoal para atender a população.

“Há áreas totalmente descobertas em São Paulo”
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Então, o sentido do novo currículo está correto, mas falta o aparato.
Exatamente.

A Associação Médica Brasileira afirma para seus membros que a classe carece de força junto ao 
Congresso Nacional. Por que os médicos, profissionais tão respeitados, não contam com uma 
bancada que defenda seus interesses no Parlamento?

Isso é complicado. Veja, um deputado que nesta legislatura fez muito pela classe médica e a saúde foi 
o Eleuses Paiva, que tinha sido presidente da AMB, mas nesta eleição ele não é candidato. Por quê? 
Porque o partido dele (PSD) está com a Dilma e durante quatro anos ele ficou batendo no governo. 
Ele não tem como subir no palanque da presidente. 

O governo tem muita força e todas as medidas tendentes a solucionar um problema, obrigatoriamente, 
comprometem um volume de recursos que nós não temos disponível. E por que não temos? Porque 
nós fizemos uma urbanização muito acelerada. Se você olhar a constituição da população em 1950, 
nós éramos 51 milhões de habitantes, todas as cidades brasileiras somadas tinham 18 milhões de 
habitantes. Hoje, todas as cidades brasileiras somadas têm perto de 180 milhões de habitantes. Então, 
foi um prazo muito curto, uma urbanização muito acelerada, não deu tempo de arrumar as coisas. 
Quando eu estava na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Mauá tinha 100 mil habitantes, 
nos anos 70. Na década de 80, já tinha 205 mil habitantes.

De maneira que, na minha avaliação, a nossa dificuldade vem daí. Você veja: quando se fez a Catedral 
Notre Dame, de Paris? Foi no ano de 1200 – nós não existíamos. Em 1889, quando se construiu a Torre 
Eiffel, a França tinha 33 milhões de habitantes, hoje a França tem 65 milhões. Nós, naquela época, 
tínhamos menos de 10 milhões de habitantes, e hoje temos 200 milhões! A cidade de São Paulo 
naquela época tinha 65 mil de habitantes, hoje tem 12 milhões! 

Nós queremos as coisas, mas não há volume de recursos suficiente para fazê-las. Ficam discutindo 
que se precisa de 10% dos recursos brutos da União para a saúde. Ora, se você pegar o orçamento 
de 2011, os recursos compromissados – dívida, serviço da dívida, transferências para Estados e 
municípios, pessoal, encargos da União, Previdência – representam quase 90%. Sobram 10%. Como 
é que eu vou dar 10% para a saúde?

Qual é o caminho?

O caminho é ter paciência e ir arrumando. E nós estamos progredindo. O Programa de Saúde da 
Família hoje já cobre 60% da necessidade. A cidade de São Paulo deveria ter 2.400 equipes, tem 1.200. 
Há muitos municípios que já estão com cobertura muito boa, já têm água encanada e tratada para 
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100% da população, já têm esgoto para grande parte da população. Quer dizer, nós estamos fazendo. 
A realidade é que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo com esse desenvolvimento que 
tivemos num espaço muito curto de tempo.

Os países com os quais nos tentam comparar são países que tiveram tempo, passaram pela Idade 
Média, tiveram colônias, drenaram a riqueza do planeta. O nosso ouro foi para o exterior. D. João 
VI, quando voltou para Portugal, em 1821, levou todo o dinheiro e quebrou o Banco do Brasil. Eu 
estou de acordo que nós precisamos avançar, mas precisamos de equilíbrio e paciência. Nós estamos 
progredindo muito. Veja o Programa de Saúde Família: grande parte da população, antes dele, não 
tinha assistência nenhuma. O que era uma Santa Casa há 40 anos? Era um depósito de doentes, não 
tinha nenhum meio de diagnóstico.

Temos condições de atender todas as emergências com qualidade? Não temos, mas estamos 
caminhando. Eu sou de uma época em que só tinha estrada asfaltada de São Paulo a Campinas, hoje 
São Paulo tem todos os seus municípios ligados por asfalto. De qualquer forma, é a insatisfação que 
faz andar – e nós estamos andando, e rápido.

Medicina suplementar. Muita gente que tem plano de saúde também não está contente, os 
planos são caros, há procedimentos não cobertos...

Os planos de saúde que não têm cobertura são planos relativamente baratos, e saúde tem um preço 
que você não pode reduzir...

Mas os bons planos de saúde não estão caros demais? 

Estão, realmente, caros demais. Só que os hospitais que atendem a esses planos caros demais são 
hospitais comparáveis com o que de melhor existe no mundo. Aqui nós entramos na desigualdade 
social – esse é o problema: você tem uma parcela que tem muito recurso, e tem outra parcela, maior, 
que não tem recurso nenhum.

Como se promove desigualdade? Você promove desigualdade quando os que geram a renda se 
apropriam dela. Eu lhe disse: quando criamos a CPMF, vimos que, dos 100 maiores contribuintes, 62 
nunca tinham pago Imposto de Renda. Isso significa que eles se apropriaram dessa renda. Se você 
conseguir fazer com que os que geram a receita paguem correspondentemente, talvez a situação se 
resolva.

Veja o Imposto de Renda. Qual é a maior alíquota no Brasil? 27%. O sujeito diz que na Suécia tudo 
funciona, mas a alíquota na Suécia é 60%. Aí dizem: “lá o sujeito paga porque o serviço é bom”. Não! 
Lá o serviço é bom porque as pessoas pagam.
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Voltando às operadoras, parece que elas são meio oportunistas, exercem um lobby muito 
forte. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) não faz a mediação, como deveria, da 
relação entre as operadoras e os prestadores de serviço – os médicos não têm os reajustes que 
os planos aplicam aos pacientes. E houve até ex-diretor de operadora que se tornou presidente 
da ANS...

(risos) O poder vem de quem tem recurso, e nós estamos nessa fase. Esta é uma fase pela qual todos 
os países passaram, a fase em que os que têm recursos mandam. É a história de que quem pode 
manda, quem tem juízo obedece. Mas nós estamos saindo dessa fase, estamos podendo discutir 
esses problemas. Há países em que não se consegue discutir o problema. Estamos discutindo e 
estamos melhorando.

Essas distorções do sistema de saúde vão sendo corrigidas, não tenha dúvida de que isso é uma 
questão de tempo.

Eu não estou pedindo para o senhor criticar seus colegas, mas qual a parcela de culpa da classe 
médica em tudo isso? Cobranças por fora, por exemplo, não são raras.

A classe médica em geral é parecida com a sociedade em geral. Na sociedade tem gente muito boa 
e tem gente muito ruim, e nas classes profissionais é igual. A medicina é uma profissão que não foi 
feita para o médico.

Como assim?

A medicina é uma profissão que foi feita para ajudar o doente, mas tem gente que pensa que foi feita 
para ajudar o médico. Como é que se corrige isso? Leva tempo.

Como o senhor avalia a política de medicamentos no Brasil?

Nossa política de medicamentos, hoje, tem benefícios que nunca teve. Grande parcela da população 
recebe medicamentos de graça. Grande parcela da população recebe seus medicamentos em casa. Os 
genéricos – que tiveram como mola o então ministro José Serra, embora o projeto fosse do ministro 
Jamil Haddad, que não conseguiu implementá-lo – são uma realidade. Estamos caminhando.

Mas nossa carta de genéricos é bem limitada, não?

Claro que é limitada, porque os laboratórios farmacêuticos oficiais sofrem uma grande concorrência 
dos laboratórios farmacêuticos multinacionais. Não pense que os laboratórios internacionais estão 
querendo resolver nosso problema – eles só querem ganhar dinheiro.
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Quando se está envolvido em uma problemática desse tipo, é preciso paciência. Criticar não resolve, 

é preciso procurar solucionar. Eu tenho grande experiência nisso. Quando surgiu a válvula cardíaca 

artificial, ela não existia aqui, nós não conseguíamos comprar, era muito cara. Fabricamos a válvula 

no Dante Pazzanese, mas cometi um erro: como eu não tinha nenhum interesse em lucro, eu fiz 

pelo preço de custo com um pequeno acréscimo. Seis anos depois eu fui visitar a fábrica que fazia 

a válvula de quem eu havia copiado – eles eram uma potência, e eu estava do mesmo tamanho, 

brigando com a Secretaria.

Foi aí que eu entendi como é o sistema capitalista. No sistema capitalista, quando você faz alguma 

coisa, o valor que você põe nessa coisa não tem relação com o que ela custa. O valor é para garantir 

o desenvolvimento futuro, de maneira que, se você não pensa nisso, você quebra. Por isso que os 

laboratórios, quando lançam um produto, botam o preço lá em cima. Dizem que custou muito 

desenvolver o produto, mas isso é balela. 

Como o senhor analisa a atual crise da USP? A que se deve a situação a que a universidade 

chegou?

A crise da USP é um problema complicado. A USP, a Unicamp e a Unesp passaram a receber parcela 

do ICMS  - 9,5% - e viveram muito bem com isso. Agora, se você tem redução da arrecadação do 

ICMS, você reduz os repasses às universidades. E a única fonte de recursos às universidades é o ICMS.

Em 1966, José Goldenberg era reitor da USP. Estávamos discutindo o que fazer com o Hospital das 

Clínicas, se ele ia passar para a universidade ou ficar como estava, porque o HC era do Governo do 

Estado, ligado à Casa Civil. O HC tinha um entendimento com a Faculdade de Medicina pelo qual 

os professores titulares da faculdade eram chefes dos serviços correspondentes no hospital, sem 

que a faculdade pusesse dinheiro dentro do hospital. Eu perguntei ao professor Goldenberg qual 

era o orçamento da USP: naquele ano o orçamento da USP era exatamente igual ao orçamento do 

Hospital das Clínicas.

A partir do governo Quércia, que foi quem estabeleceu os 9,5% do ICMS para as três universidades, a 

USP passou a receber os recursos de acordo com o desenvolvimento da economia, e o Hospital das 

Clínicas continuou amarrado ao sistema de disputar recursos. Hoje, o orçamento da USP é quase três 

vezes o orçamento do HC. Agora, fizeram a USP Leste... aí é um problema de perspectiva dos recursos 

que você tem e como você vai aplicá-los. Precisa usar direito.
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O senhor enfartou em 2012. Que reação um cardiologista tem ao se ver na situação de paciente?

Eu ia seguindo de carro quando senti uma dor muito forte no peito. Eu disse ao motorista para dirigir-
se ao Hospital do Coração, pois precisava fazer um eletrocardiograma. Fiz o eletro e vi que estava 
enfartando. Telefonei para o Eduardo (Eduardo Souza, responsável pelo Serviço de Hemodinâmica do
Hospital do Coração) e disse: “Eduardo, eu estou enfartando e preciso que você me coloque os stents. 
Quando ele chegou eu já estava na hemodinâmica e ele mesmo colocou o stents. 

O problema de quem enfarta é chegar logo no local de atendimento. Aqui no Hospital do Coração 
nós temos um sistema pelo qual o tempo entre o sujeito entrar aqui e receber o stent leva meia hora. 
Nossa mortalidade é 5%. 

(O entrevistado enfartaria novamente poucos dias depois desta entrevista. Leia em “Carta do Editor”)

O senhor me parece um brasileiro extremamente otimista.

Sim, eu sou um otimista. 

Eu estou escrevendo um livro chamado “O Brasil que eu vi crescer”. Quando eu era menino, este país 
não era nada. Eu morava na rua Oscar Freire em 1971, e tínhamos fossa séptica.  Eu acho positivo que 
as pessoas estejam intranquilas, pois isso é bom para estimular o desenvolvimento. Mas é preciso ter 
um pouco de equilíbrio e bom senso para saber que nós caminhamos muito.

O médico em sua sala no Hospital do Coração: “sou um otimista. Quando eu era menino, este país não era nada”
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Reportagem de Paulo Henrique Arantes

Algum historiador bem humorado disse haver quatro tipos de sociedade no mundo. A inglesa 
seria exemplo daquela dita civilizada, onde tudo é permitido, exceto o que é proibido. Outra 
seria a alemã, por certo rígida, em que tudo é proibido, salvo o que é permitido. Já nas 

sociedades totalitárias tudo é proibido, inclusive o que é permitido. O Brasil veste à risca o quarto 
modelo: por aqui, tudo é permitido, mesmo o que é proibido.

Somos uma terra onde leis – muitas leis – simplesmente são ignoradas por autoridades e pela 
população em geral. Qual a raiz das “leis que não pegam”? Por que se criam tantas normas, estatutos, 
regulamentos e portarias neste país? É possível promover transformação cultural por decreto? Basta 
irmos a um bar ou restaurante à noite, preferencialmente num sábado, para verificarmos quantos 
convivas estão bebendo e quantos deles irão embora ao volante do carro. Motivadora de operações-
bafômetro midiáticas e reportagens moralistas quando entrou em vigor, a Lei Seca (Lei 12.760/2012) 
hoje é uma piada. A lista de leis que não pegam é grande.

“No caso do Brasil, as leis sempre contrariam costumes estabelecidos, pois saímos de uma sociedade 
escravocrata e patrimonialista para uma sociedade democrática”, afirma o antropólogo Roberto 
Damatta. “A elite brasileira tem a ideia pré-estabelecida de que o Brasil é uma sociedade errada e 
que o Estado é que vai corrigi-la”, avalia. Nesse sentido, ele menciona a Lei da Palmada, ainda não 
sancionada, pela qual a criança e o adolescente “têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso 

Leis criadas, 
leis ignoradas

 Foto Marcelo Horn/GOVERJ

Operações especiais e esporádicas não fazem com que a lei seja cumprida regularmente pela população
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de castigo físico ou de tratamento cruel”. A norma não 
proíbe a chamada “palmada corretiva”. Cabe a pergunta: se 
os castigos que provocam lesões já são criminalizados pelo 
Código Penal, por que criar uma Lei da Palmada?

“É claro que a Lei da Palmada não vai pegar, a não ser que 
tenhamos um policial dentro de cada casa”, prevê Damatta. 
“O excesso de leis tem a ver com a ideia de se ter um juiz, 
um delegado, um policial em cada lugar”, acrescenta.

O excesso de leis a que o antropólogo se refere já foi tratado pelo jurista Ives Gandra Martins como 
fruto de “disenteria legislativa”, segundo ele “pelo mau cheiro que algumas leis exalam”. Martins 
também costuma usar o termo “inflação legislativa” para caracterizar a produção crescente de leis 
no Brasil. “Nem os maiores juristas do país conhecem todos os dispositivos legais em vigor”, observa.

Além da tentativa quase sempre infrutífera de mudar mediante regramento hábitos comportamentais 
consagrados, desconsiderar as possibilidades de fiscalização de uma norma também contribui para o 
seu descumprimento. “Toda lei precisa ter um fiscal. Quando o Poder Público não fiscaliza, a lei acaba não 
pegando. A norma sancionada é que condiciona o comportamento”, diz Ives Gandra Martins, citando 
a Lei Seca: “A maioria sabe que o risco de ser parado é pequeno, por isso ninguém se importa. Não há 
como tirar policiais da captura de criminosos para coloca-los à procura de motoristas que bebem”.

Ao inserir o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) entre as leis 
que são descumpridas sem cerimônia no Brasil – basta visitar 
os inúmeros asilos em que os velhinhos sofrem com falta de 
medicamentos e até de higiene para constatar isso, ou mesmo 
as filas do SUS – Martins assinala: “Vejo as pessoas na rua e 
percebo claramente que a Lei do Idoso não é cumprida”. A 
presença de guichês e assentos preferencias para idosos é 
perceptível em estabelecimentos públicos e privados, mas 
isso é muito pouco quando temos uma lei que determina, 
logo em seu Artigo 3º, o seguinte: “É obrigação da família, 
da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.

O advogado Márcio Cammarosano, professor de Direito Administrativo da PUC-SP e conselheiro 
seccional da OAB-SP, enxerga duas vertentes de “leis que não pegam”. No primeiro grupo estão 
aquelas que são descumpridas por não terem contado com as devidas explicitação e divulgação. 
No segundo encontram-se as que confrontam costumes. “Quando uma lei não é bem cuidada em 

Damatta: “saímos de uma sociedade escravocrata 
para uma sociedade democrática”

Ives Gandra: “disenteria legislativa”
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termos de aplicação e contraria frontalmente costumes, acaba 

esquecida. Um bom exemplo é a Lei de Abuso de Autoridade 

(Lei 4.898/1965)”, lembra Cammarosano.

Para corrigir essa realidade, o professor propõe um pente-fino 

nas leis em vigor. “É preciso investir na divulgação, no estudo 

e na cobrança das autoridades constituídas e da sociedade 

em geral para que tais leis venham a pegar. Lei aprovada 

pelo órgão competente e em vigor deve ser aplicada, deve ser 

respeitada como uma exigência elementar do Estado de Direito 

democrático”, salienta. 

O Brasil vive um momento de crescente apelo à ética na política e na administração pública. Essa 

salutar conduta, entretanto, tem sido em parte responsável pela formulação de disposições que, na 

realidade, já vigoram. A 13ª Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, de 2008, por exemplo, 

proíbe o nepotismo em todas as esferas da administração pública. Ocorre que o nepotismo já é 

vedado pela Constituição. “É preciso aprimorar o processo de elaboração de normas e tomar cuidado 

para não nos deixarmos levar por modismos, os quais acabam postulando pela produção de leis que 

muitas vezes já existem, embora com denominação diferente”, pondera Cammarosano.

“O problema é a elaboração de leis emotivas, por impulso, que não têm a correspondente possibilidade 

de aplicação”, destaca o advogado Vicente Greco Filho, professor titular de Direito Penal da USP. Até 

a celebrada Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) pode ser questionada quanto aos seus resultados, 

conforme nota Greco Filho: “Ainda que seja aplicada, no plano da redução da violência familiar a Lei 

Maria da Penha não pegou. Ela não reduziu a violência doméstica, não teve a chamada ‘prevenção 

geral positiva’, para usarmos um termo do Direito Penal. Os cônjuges não deixaram de se estapear 

por causa dela”.

Demagogia e conchavos – “Eu acho que algumas leis são feitas demagogicamente, 

sem que sejam ouvidos os interessados e os técnicos. O Executivo envia um projeto para o Congresso e 

depois surgem os acordos, as trocas, e a lei acaba saindo em frangalhos. Existem conchavos”. A análise 

é da advogada Maria Sylvia Zanella di Pietro, professora titular de Direito Administrativo da USP.

Procuradora aposentada do Estado de São Paulo, Maria Sylvia destaca a própria Constituição como 

abrigo de normas desprezadas. “Na Constituição há normas que jamais são cumpridas, ou porque 
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falta a lei para regulamentar, ou porque simplesmente se ignora”, 

verifica. Para ilustrar os conchavos a que se referiu, ela recorda 

a reforma conduzida pelo então ministro da Administração Luiz 

Carlos Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique Cardoso. 

“Saiu a famosa Emenda 19, conhecida como Emenda da Reforma 

Administrativa. Talvez ela tivesse até sido bem concebida, mas 

eu sei de fonte segura que houve uma série de acertos e acordos 

para que não saísse do jeito como foi programada”, denuncia, 

sem dar mais detalhes.

A responsabilidade pela “disenteria legislativa” brasileira tem vários culpados, entende Maria Sylvia. 

“Além das leis postas pelo Legislativo, há uma infinidade de decretos. Também existem as normas das 

agências reguladoras, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Nacional de Seguros Privados 

e outros. É muita norma. Se pegarmos as leis de trânsito, por exemplo, vai dar um calhamaço. Quem 

conhece aquilo tudo?”, pergunta a advogada. Se invocarmos o Código de Defesa do Consumidor, 

a quantidade de itens desprezados eleva-se à estratosfera, conforme testemunha Maria Sylvia: “Os 

supermercados são exemplo – os preços dos produtos não são posicionados corretamente ou há 

preços diferentes para o mesmo item. Na área da prestação de serviços, o Procon, quando surgiu, 

era temido. Hoje, já não adianta muito. Eu tenho a impressão de que o Procon não dá mais conta de 

tanta denúncia”.

A importantíssima Lei da Acessibilidade (Decreto-lei 5.296/2004) é outro exemplo de calhamaço 

normativo cujo não-cumprimento é nítido no dia-a-dia. Trata-se de uma lei apenas parcialmente 

observada. Rampas de acesso para cadeirantes são notadas aqui e ali, mas não em número satisfatório. 

Sanitários adaptados são raros e, quando existem, muitas vezes obrigam o usuário especial a subir 

escadas. As vagas exclusivas em estacionamentos são a todo momento ocupadas por motoristas 

que fazem vista grossa à demarcação diferencial. Além disso, quantos estabelecimentos, públicos 

ou privados, contam com funcionário habilitado na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atender 

pessoas com deficiência auditiva, conforme prevê a lei?

Casos  e descasos ambientais

O Brasil tem mais de 30 mil normas ambientais - municipais, estaduais e federais -, incluindo leis e atos 

normativos infralegais. Lamentavelmente, muitas delas são desprezadas. Um dos mais respeitados 

advogados da área ambiental do país, Édis Milaré cita de pronto o triste caso da Lei da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), que foi discutida durante quase 20 anos no Congresso 
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Maria Sylvia: “algumas leis são feitas 
demagogicamente”
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Nacional e estabeleceu o prazo de quatro anos para 
que todos os municípios eliminassem os lixões e 
passassem a dispor dos seus resíduos sólidos de 
forma adequada. “No último dia 2 de agosto venceu 
o prazo de quatro anos, e 62,7% dos municípios 
não cumpriram sua obrigação, segundo dados da 
Confederação Nacional dos Municípios Brasileiros. 
Hoje, já se fala em algum diploma legislativo que 
dê um novo prazo, ou seja, um prêmio àqueles que 

descumprem a lei”, indigna-se Milaré.

Outro caso relatado por Milaré, que foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo no governo 
de Luiz Antônio Fleury Filho, diz respeito à Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(Lei 9.985/2000), a qual prevê compensações quando um empreendimento causa dano significativo 
ao meio ambiente, de modo a mitigar o prejuízo. A compensação deve ser revertida em benefício 
das chamadas Unidades de Preservação Ambiental Integral, como parques e estações ecológicas. 
“A lei ficou por quase três anos parada por falta de regulamentação. Depois de regulamentada, a 
Confederação Nacional da Indústria entrou como Ação Direta de Inconstitucionalidade e o Supremo 
Tribunal Federal julgou o inconstitucional o artigo que estabelecia a compensação num mínimo 
de 0,5% do empreendimento, e não estabelecia o teto. O empresário ficava sem saber exatamente 
quanto ia pagar, e isso dava margem a manobras chantagistas de alguns órgãos ambientais”, lembra 
o advogado. A título ilustrativo: o valor da compensação que cabe à Usina de Belo Monte, terceira 
maior hidrelétrica do mundo, é de R$ 100 milhões.

Já a Lei da Exploração Mineral (Lei 7.805/89) é “muito mal cumprida”, segundo Édis Milaré. “A não ser 
no caso dos grandes grupos minerários, o que prevalece no Brasil 
é o garimpo descontrolado, em que se joga mercúrio nos rios. Isso 
corre solto”, aponta o especialista.

Mais um exemplo de regra ambienal não seguida é a Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979), e Milaré a comenta 
à Revista da CAASP com uma saraivada de perguntas que nem 
precisam de respostas: “Você acha que as nossas cidades estão 
bem cuidadas? Nosso ar é perfeito? O trânsito flui? A mobilidade 
urbana é eficaz? A estética urbana é bonita?” Para que uma lei de 
tal complexidade seja cumprida, segundo o advogado, “é preciso 
antes de tudo educação ambiental, principalmente educação das 
crianças e dos jovens”.

Lei que acaba com os lixões tramitou por 20 anos. 
Descumpridores foram premiados.

Milaré: “você acha que as nossas 
cidades estão bem cuidadas?”
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// “Nenhuma lei pode ser considerada
 estritamente dispensável”

“O consenso social que surge em torno de uma lei, não apenas a força do aparato estatal, 
é indispensável à sua efetividade”. A afirmação é do advogado-geral da União, Luís 
Inácio Adams, entrevistado pela Revista da CAASP. No entender dele, “o ponto central a 
ser considerado não é necessariamente o complexo legal existente, mas os mecanismos 
adotados no país para implementação das leis e as formas de solução dos litígios que 
surgem da aplicação das mesmas”.

Leia a seguir a entrevista com Luís Inácio Adams.

Revista da CAASP – Por que determinadas leis brasileiras simplesmente não são cumpridas?

Luís Inácio Adams - O Brasil é um país jovem, com sistema representativo e democracia 
igualmente jovens. Os países mais antigos já passaram por um processo natural de 
decantação e já aprimoraram o seu emaranhado de leis, dele extraindo o necessário. Porém, 
embora essa seja a regra, é bom que se diga que mesmo naqueles se verifica a existência de 
leis bizarras. Na França é proibido batizar um porco com o nome de Napoleão. Na Dinamarca 
ninguém pode por seu veículo em movimento se houver alguém embaixo dele. Já em 
Chicago, nos Estados Unidos, é proibido comer em um lugar que esteja pegando fogo.

O fato é que existem leis com maior ou menor nível 
de legitimidade, o que faz com que sua aplicação 
acabe por ser mais ou menos efetiva. O consenso 
social que surge em torno da lei, não apenas a força do 
aparato estatal, é indispensável à efetividade das leis. 
A evolução política, inerente à realidade democrática, 
nos conduzirá a essa consolidação da coparticipação 
social na aplicação das leis, realidade pela qual outros 
países já passaram. Esse processo de maturação 
contempla necessariamente, de forma proporcional e 
complementar, evoluções educacionais, sociais, culturais e econômicas. 

Além disso, o sistema representativo reflete a diversidade dos representados. Os 
parlamentares, em geral, trabalham em função dos anseios dos segmentos e grupos 
que representam. De modo que, se determinada lei não expressar um interesse geral da 
coletividade, ou que pelo menos a ela não se oponha, pode “não pegar”. De fato, a disputa 
política que se estabelece na formulação e aprovação das leis acaba por persistir depois na 
sua aplicação.

Por fim, destaque-se que, em razão da repartição de Poderes, muitas leis são programáticas, 
sem efeito objetivo, dependem de outra lei para se revestir de eficácia. Por exemplo, quando 
o Poder Legislativo pretende tratar de matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, 

 AGU

Adams: “a disputa política persiste na
aplicação da lei”
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imprime a ela caráter programático ou autorizativo. Isso propicia a ocorrência de uma 
espécie de “vácuo legislativo”, dando a falsa impressão de que determinada lei “não pegou”, 
quando na verdade não poderia “pegar”, por faltar-lhe eficácia concreta.

O texto constitucional confere ao Poder Executivo a prerrogativa de vetar lei que considere 
inconstitucional ou contrária ao interesse público (art. 66, § 1º, Constituição Federal). Logo, 
o simples fato de considerar-se uma lei desnecessária não autoriza o veto presidencial, e se 
esta não for sancionada pelo chefe de Governo, ainda assim o será de forma automática por 
decurso de prazo.
             
Não há leis demais no Brasil?

O grande volume de leis surge da complexidade da realidade econômica, política e social 
de um país. Além disso, o conjunto normativo acaba por ser incorporado por um complexo 
jurisprudencial, administrativo e judicial que procura dar efetividade às normas escritas. 
Agora, tal realidade não difere, em vários aspectos, da de outros países considerados 
mais desenvolvidos. De fato, o ponto central a ser considerado não é necessariamente o 
complexo legal existente, mas os mecanismos adotados no país para implementação das 
leis e as formas de solução dos litígios que surgem da aplicação das mesmas. As Câmaras de 
Conciliação e Arbitragem da AGU são exemplos efetivos de resolução de conflitos dentro da 
Administração Federal. Até meados da década passada havia cerca de 400 ações judiciais 
no STJ envolvendo disputas entre órgãos federais. Agora, antes de pedir a arbitragem do 
Judiciário, os órgãos buscam a conciliação por meio da AGU.
 

Uma fiscalização eficiente, sozinha, resolveria o problema das tais “leis que não pegam”?

Certamente que não. A cobrança de cumprimento das leis até que ocorre com certo rigor no 
Brasil, seja pelos órgãos de defesa do cidadão, pelo Ministério Público ou pela via judicial. O 
problema reside muito mais na evolução política e social do país. É uma questão de exercício 
consciente e corresponsável de cidadania. 
 

O senhor não poderia citar alguma lei que seja, digamos, dispensável?

Nenhuma lei pode ser considerada estritamente dispensável. Em geral ela está mais ou menos 
afinada ao consenso majoritário formado no país. Não é demais lembrar que o advogado-
geral da União tem a incumbência de ser um curador da lei. Ou seja, independente de posição 
pessoal, tem o dever de defender os normativos legais aprovados pelo Congresso Nacional 
e sancionados pelo presidente da República, que seguiram o devido processo legislativo. 
Foi esta a atuação, perante o STF, quando do julgamento da vedação de contribuição de 
pessoas jurídicas a campanhas eleitorais ou na confirmação da lei de anistia por crimes 
políticos. 



Outubro 2014 / Revista da CAASP // 27

 
Como a AGU atua quando percebe que alguma lei não encontra ressonância na 
população? O órgão pode – ou deve – recomendar alguma medida ao Executivo?

Vivemos em uma democracia, e qualquer lei que se afigure dispensável, inócua ou vá contra 
os anseios populares seguramente não encontrará apoio na sociedade. Qualquer medida 
ditatorial, desarrazoada, encontrará resistência na população trabalhadora.

A Advocacia-Geral da União, mais precisamente o advogado-geral da União, tem o dever 
legal, entre tantos outros, de “sugerir ao Presidente da República medidas de caráter 
jurídico reclamadas pelo interesse público”, conforme o artigo 4º, parágrafo nono, da Lei 
Complementar 73 de 1993.

Existem muitas formas de não apenas sugerir, mas de adotar medidas de caráter jurídico 
reclamadas pelo interesse público. Quando necessário, o advogado-geral da União propõe 
medidas legislativas; ou expede súmulas para estender, a outros interessados, reiteradas 
decisões dos tribunais superiores; ou emite orientações normativas aos seus órgãos a partir 
de casos concretos. 

Importante destacar que desde a sua criação em 1993, já foram expedidas 75 Súmulas 
Administrativas pela Advocacia-Geral da União, sobre os mais variados temas,  facilitando 
a vida dos cidadãos e até mesmo evitando a propositura e/ou manutenção de milhares de 
ações que assoberbavam os tribunais. Apenas exemplificativamente, num contexto histórico, 
podem ser citadas:  a Súmula 4, que pôs termo à tormentosa questão envolvendo o domínio 
de terras situadas dentro dos perímetros dos antigos aldeamentos indígenas de São Miguel 
e de Guarulhos em São Paulo; a Súmula 12, que facultou aos segurados da Previdência 
Social o ajuizamento de ações contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal 
do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro; ou ainda a Súmula 27, 
prevendo que para concessão de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, é 
permitido o cômputo do tempo de serviço rural exercido anteriormente à Lei de Benefícios 
(Lei 8.213/91), independente do recolhimento das contribuições sociais respectivas.

ESCLARECIMENTO

Em relação à reportagem “A corrupção nossa de cada dia”, publicada na edição número 12 da Revista da 
CAASP, fazem-se necessários os seguintes esclarecimentos. 

Francisco Assis de Queiróz, prefeito de Ribeirão Bonito de 1996 a 2000, foi condenado por ter realizado 
ilegalmente obras sem licitação, visando ao seu interesse pessoal. O TJ-SP confirmou a condenação do 
ex-prefeito em julho de 2014.

Antonio Sérgio Mello Buzzá, prefeito de Ribeirão Bonito de 2000 a 2002, quando foi afastado, foi 
condenado pelo TJ-SP por improbidade administrativa e por gastos de luxo com dinheiro público. Buzzá 
morreu em setembro de 2012.
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O governo da Costa do Marfim proibiu o consumo de carne de animais silvestres, que 
se acredita seja um vetor de contaminação, fechando todos os mercados da região que 
comercializavam esse tipo de alimento. “Pedem para que evitemos cumprimentar as 

pessoas tocando-as e para que limpemos as mãos com frequência”, relata Koné, que por morar em 
Abidjan, maior cidade e capital econômica do país, dispõe de recursos tecnológicos que o ajudam a 
se informar sobre a real situação do Ebola. 

Já nas aldeias isoladas, são os subprefeitos e os agentes 
comunitários os responsáveis pela difusão das informações. 
Desde que os primeiros casos de Ebola foram notificados 
na Guiné, em março de 2014, reuniões têm sido feitas em 
aldeias da Costa do Marfim para explicar à população como 
se contrai o vírus e como reconhecer os sintomas básicos da 
doença por ele causada. Para tentar impedir a disseminação 
do vírus pelo seu território, o governo marfinense fechou suas 
fronteiras com os países vizinhos afetados pelo vírus, suspendeu 
os voos de sua companhia nacional, a Air Côte d’Ivoire, para e a partir daqueles países e criou centros 
avançados de detecção do Ebola.

O Ebola e a epidemia do medo

Reportagem de Karol Pinheiro

“Estamos sensibilizados e atentos. Felizmente, a doença não está aqui, por 
enquanto”. Foi com essa declaração que o jovem Amara Koné, de 23 anos, 

classificou a situação de seu país, a Costa do Marfim, em entrevista concedida 
à Revista da CAASP via chat, no dia 22 de agosto. O país de 22 milhões de 

habitantes da África Ocidental até então não tinha casos de Ebola confirmados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). O temor era grande devido à fronteira com a 
Libéria, um dos países mais afetados pela doença. Desde o início da epidemia, que 
já infectara mais de 7 mil pessoas em Guiné, Serra Leoa, Libéria, Nigéria e Senegal e 
matara mais de 3.300 até 1 de outubro, o medo dos marfinenses só aumenta. Em 30 
de setembro foi diagnosticádo o primeiro caso da doença nos Estados Unidos. Esta 

é a maior epidemia de Ebola desde o descobrimento do vírus, em 1976.

Na Costa do Marfim, apreensão 

 Marc-Andre Bolsvert/IPS
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O Ebola é um dos vírus mais letais do mundo. Segundo especialistas, sua taxa de letalidade entre 
contaminados pode chegar a 90%. A OMS já alertou que o número real de casos pode ser de duas 
a quatro vezes maior do que o oficialmente contabilizado e que levará meses para a epidemia ser 
controlada. Até que esse dia chegue, o número de infectados pode chegar a 20 mil. Isso sem contar 
um surto em menor escala da doença na República Democrática do Congo, cujo vírus foi identificado 
como sendo de uma cepa diferente e, por isso, não incluído na estimativa da organização. 

A epidemia do toque

“O que realmente difere o atual surto de Ebola dos já ocorridos 
(em 1976, no Congo e no Sudão; em 1995, novamente no Congo; em 
2000, em Uganda; em 2007 no Congo e em Uganda) é que neste 
a doença atingiu grandes centros urbanos e, de forma muito 
rápida, alcançou três países, enquanto os anteriores ocorreram 
em populações estritas e as medidas de contenção das aldeias 
foram suficientes para impedir a propagação da doença”, analisa 
o infectologista Jessé Reis Alves, coordenador do Núcleo de 
Medicina do Viajante do Hospital Emílio Ribas.  

“O vírus Ebola não é transmitido pelo ar”, ressalta a infectologista 
Sylvia Hinrichsen, Coordenadora do Comitê de Saúde do Viajante 
da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). A transmissão do ebola se dá apenas pelo contato direto 
das mucosas (boca, nariz e olhos) e/ou de feridas na pele com os fluidos corporais ou secreções (sangue, 
fezes, saliva, sêmen, suor) de pessoas infectadas que já estejam manifestando sintomas da doença, 
que são principalmente febre, fraqueza intensa, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta, 
seguidos por vômitos, diarreia, disfunção hepática, erupção cutânea (bolhas), além de insuficiência 
renal e, em algumas situações, hemorragias internas e externas. “Basta ter febre associada a mais 
algum desses sintomas para ser um caso suspeito da doença”, observa Alves.

O fotógrafo Avener Prado, que esteve em Serra Leoa, o segundo país mais afetado pelo Ebola, para 
realizar uma cobertura de dez dias, em agosto, ao lado da repórter Patrícia Campos Mello (leia box), 
conta o quão difícil é evitar gestos banais do dia a dia. “Era meio torturante controlar os impulsos 
de ver uma pessoa e cumprimentá-la dando mão, ou não levar a mão à boca, ao olho, lavar às mãos 
a toda hora”, contou Prado em seminário promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, que a Revista da 
CAASP acompanhou. 

Ao tentarem chegar ao hospital dos Médicos Sem Fronteiras em Kailahun, centro de tratamento de 
Ebola em Serra Leoa, os repórteres ficaram atolados em uma estrada de terra de uma área isolada e 

 Arquivo J. R. Alves

Alves, do Emílio Ribas: “a doença atingiu
centros urbanos”
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sob quarentena. “Foi um dos momentos mais preocupantes, 
pois começou a juntar muita gente no local, todos querendo nos 
ajudar”, relatou Prado. “É cruel essa situação, porque eram pessoas 
muito gentis, que estavam nos ajudando e, ao mesmo tempo, nós 
estávamos morrendo de medo daquelas pessoas”, lembrou Patrícia.

O agente patogênico do Ebola não é particularmente resistente, 
segundo a especialista da Sociedade Brasileira de Infectologia. 
“Trata-se de um vírus facilmente morto por sabão, água sanitária, 
sol ou ambientes secos”, afirma Sylvia Hinrichsen.

A origem da atual epidemia foi rastreada por cientistas do Broad 
Institute of MIT and Harvard. Eles concluíram que a fonte originária 
foi o funeral de um curandeiro da Guiné, em uma região perto da 
fronteira com Serra Leoa. Os cientistas também descobriram que o 
atual vírus sofreu modificações genéticas em relação ao causador 
dos surtos anteriores. O estudo foi publicado na revista cientifica Science, no fim de agosto. Cinco 
dos 58 autores do artigo contraíram o vírus Ebola e morreram antes da publicação.

“Por questões culturais, em algumas comunidades rurais africanas, durante as cerimônias fúnebres, 
os enlutados têm contato direto com o corpo da pessoa falecida e sem qualquer tipo de proteção. O 
morto, se infectado pelo Ebola, é uma importante fonte de transmissão”, explica Hinrichsen.

Vacina em 2015?

O tratamento do Ebola é paliativo. Ainda não há procedimentos específicos ou vacina contra a 
doença, mas várias drogas, neste momento, estão sendo analisadas como potenciais instrumentos 
de contenção da infecção.

A droga experimental mais utilizada para tratar vítimas do Ebola atualmente é o Zmapp, mas sua 
eficácia e segurança ainda não foram testadas em humanos adequadamente. O medicamento é uma 
mistura de três anticorpos que se prendem às proteínas do vírus e ativam o sistema imunológico 
para que este o destrua. A droga curou 18 macacos de laboratório infectados. Macacos que ficaram 
sem tratamento durante cinco dias depois da infecção sobreviveram após receberem a medicação. 
Nenhuma outra terapia experimental contra o Ebola teve sucesso em primatas quando aplicada 
tanto tempo após a contaminação. Médicos americanos que contraíram Ebola na Libéria foram 
curados depois de receber o Zmapp, mas não é possível afirmar com certeza se o medicamento foi 
o responsável pela cura, já que outro médico infectado, este um liberiano, morreu mesmo tendo 
recebido a droga. Igual destino teve um padre espanhol.

Arquivo S. Hinrichsen

Sylvia Hinrichsen: “o vírus é 
facilmente morto por sabão”
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// O drama africano 
“O maior desafio é tentar oferecer o melhor tratamento com poucos recursos. É muito difícil 
lidar com os pacientes com tantas limitações. Limitação de trabalhar fora de uma estrutura 
hospitalar; limitação de tempo junto ao paciente, porque não conseguimos permanecer 
muito tempo com a roupa de proteção, que é muito quente (a temperatura interna chega 
a 46º e o tempo médio que o profissional pode ficar paramentado é 45 minutos); limitação 
de estrutura para fazer exames laboratoriais”, explica o médico Paulo Reis, da organização 
não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF), que ajudou a tratar vítimas de ebola na 
Guiné, entre março e maio, e em Serra Leoa, em julho. 

“Na Guiné, como havia poucos casos, era 
possível trabalhar em diversas frentes, 
realizando diferentes atividades, como 
procurar casos suspeitos e sensibilizar a 
população. Quando cheguei a Serra Leoa, 
o surto tinha se espalhado e o desafio era 
ter profissionais em número suficiente 
para atender a todos. Tivemos que nos 
concentrar no centro de tratamento e 
não pudemos fazer a parte de procurar 
pacientes”, descreve.

Os profissionais responsáveis pelo tratamento dos pacientes com Ebola são protegidos com 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que incluem macacão de segurança, capuz, 
óculos de proteção, botas, um avental e duas luvas em cada mão. Boa parte desse material 
é incinerada depois de utilizada, assim como macas, estetoscópios, aparelhos de medir 
pressão e termômetros. “Em geral, a gente usa um termômetro por paciente, e com uma 
cobertura descartável de plástico. Vai trocando o plástico e queima o termômetro quando o 
paciente for embora. Mas temos que ser realistas: pode não haver termômetros suficientes 
e, nesse caso, temos que colocá-los no cloro e deixa-los secar no sol para usar com o próximo 
paciente”, ressalva Paulo Reis. 

Os agentes de saúde envolvidos no combate ao Ebola enfrentam dificuldades para atuar 
nas regiões mais remotas da África Ocidental. Muitos nativos acreditam que são os médicos 
o responsáveis por espalhar a doença pelas comunidades, com a finalidade de coletar 
órgãos dos mortos.  Em determinados vilarejos, agentes sanitários chegaram a ser atacados. 

Profissionais atuando na África: material é incinerado 
depois do uso.

Jean Louis Mosser/EC
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“Infelizmente, a população ainda não conhece a gente. A desconfiança é muito grande. Isso 
até irmos lá, conversar e explicar o que é a doença, o que acontece quando os sintomas 
aparecem, o que é feito com as pessoas dentro do centro de tratamento”, conta Reis. No 
começo de setembro, o médico embarcou pela segunda vez a Serra Leoa.

A epidemia de Ebola está sendo sentida não só pelas pessoas infectadas, mas por toda a população 
africana. “Coincidentemente, os dois países que mais sofrem com esse surto, Serra Leoa e Libéria, 
têm IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baixíssimo. Percebe-se, portanto, a deficiência 
desses países de fazerem controle e atenção de saúde de forma adequada. Há quem diga que o 
problema ainda está para atingir o ápice”, alerta Jessé Reis Alvez, do Emílio Ribas.

O sistema de saúde dos países afetados está completamente saturado. Pessoas doentes por 
outros processos infecciosos não têm acesso a assistência médica, pois todos os recursos, 
humanos e materiais, estão sendo dedicados ao tratamento das vítimas do Ebola. 

Na tentativa de evitar a disseminação do vírus, os governos estão tomando medidas drásticas 
de isolamento da população, com toque de recolher e proibição de pedestres e veículos transitarem 
pelas ruas durante dias. Essas medidas têm levantado preocupação sobre uma potencial violação 
de direitos humanos.

Além disso, fronteiras terrestres - quando não aéreas também - estão sendo fechadas desde 
julho, o que tem cortado rotas comerciais vitais para o comércio agrícola. Colheitas estão 
em risco e os preços dos produtos subiram, segundo a Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura, que não descarta a escassez de alimentos nos países africanos 
afetados nos próximos meses. Em alguns países 
têm cabido às equipes da ONU levar comida a 
vilarejos em quarentena. 

É muito provável que os países da África Ocidental 
afetados pelo Ebola tenham de recorrer ao FMI 
(Fundo Monetário Internacional) para estabilizar 
sua economia. Os cálculos ainda estão sendo 
feitos, mas a estimativa de crescimento desses 
países é baixíssima para este ano. Na Libéria, país 
que vinha crescendo mais de 7% ao ano, projeta-
se crescimento de 3,5%. Calcula-se a perda de US$ 30 milhões de receitas, uma quantia 
significativa para um país que tem um magro orçamento.

Laboratório improvisado na Guiné
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Avener e Patrícia:  reportagens de risco
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Shirley Picolli é secretária de assistência técnica de uma multinacional alemã instalada no Brasil. 
A rotina de trabalho é pesada – 16 horas por dia – e é por isso que ela não abre mão das 
férias uma vez por ano e de aproveitar o período de descanso na paradisíaca Punta Cana, 

na República Dominicana. “Para quem gosta de tranquilidade e natureza, não existe lugar melhor”, 
diz. No último dia 3 de agosto, ela embarcou no Aeroporto de Guarulhos, na companhia do marido, 
para mais uma temporada em seu refúgio. Um dia depois de chegar a Punta Cana e se hospedar no 
hotel Iberostar, aconteceu o imprevisto: com fortes dores no abdome, o marido teve de ser socorrido 
pelo médico do hotel. O caso era grave e exigiu cirurgia de emergência, realizada num dos melhores 
hospitais do país, o Hospiten.

Shirley viu-se em desespero com a doença do marido e também com a conta do hospital, que 
seria bem salgada. Foi quando lembrou que, ao comprar o pacote de turismo numa loja da CVC, a 
vendedora a convenceu a contratar um plano de assistência de viagem da Travel Ace. “Foi o que nos 
salvou. Eu sempre viajei para o Exterior e nunca ninguém havia me oferecido algo assim antes”, diz. 
Para ela e o marido, o plano custou R$ 302,48 no total, o equivalente a R$ 15,00 por dia.

O plano oferecido pela Travel Ace prevê socorro em casos de doença ou acidente, providência de hotel 
para o período de recuperação, assistência programada para doença pré-existente, medicamentos, 

Viagem segura:
quando o imprevisto 

não pesa no bolso

Reportagem de Joaquim de Carvalho
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dentista para casos de urgência, auxílio em caso de morte 
por acidente ou invalidez permanente por acidente, 
solução para atraso de bagagem, com reembolso de 
despesas por demora na localização ou extravio definitivo 
de bagagem, e garantia de reembolso de no show em 
hotel e diferença no valor da passagem em caso de 
cancelamento de viagem, além de coberturas especiais 
para gestantes e serviços complementares. “Muitos 
podem não acreditar, mas parece que já estava tudo 
predestinado a acontecer dessa maneira. Se tivéssemos 
comprado as passagens com a nossa antiga agência de 
viagem, teríamos viajado sem o plano de assistência e o 
prejuízo seria grande”, conta Shirley. 

Enquanto o marido entrava na sala de cirurgia, Shirley ligou para o call center da Travel Ace e explicou 
que não havia tido tempo de procurar um hospital conveniado na República Dominicana. A atendente 
respondeu-lhe que não havia problema, o reembolso estava garantido, não importava o valor da 
conta. “Ela me passou um número de protocolo e me deu toda informação necessária. Alguns dias 
depois, me ligou para perguntar se estava tudo certo”, recorda. A atendente foi tão atenciosa que 
Shirley gravou seu nome: “Julia, um amor de pessoa”.

A Travel Ace chegou ao Brasil pelas mãos de Ricardo Roman, empresário argentino que alcançou 
sucesso no Brasil, sempre atuando no ramo de viagens. Roman construiu um dos primeiros hotéis 
de luxo no Guarujá, o Delphin, e foi um dos responsáveis por divulgar a cidade litorânea paulista em 
todo continente, especialmente na Argentina.

Graças a seu trabalho de divulgação, milhares de argentinos conheceram o Guarujá. Roman também 
estabeleceu as pontes de turismo com muitos destinos no mundo, como Nova York, Chicago, Las Vegas 
e Miami, nos Estados Unidos, e Dubai, nos Emirados Árabes. O empresário mantém contrato com 
governos e prefeituras para a divulgação de destinos no Brasil. É uma espécie de embaixador dessas 
cidades. Com a credibilidade adquirida e muito trabalho, Roman tem ampliado constantemente seu 
ramo de atuação. Sua mais recente aposta é na construção do hotel Ibis no Guarujá.

Há 28 anos, ele conheceu o serviço de assistência de viagens em Buenos Aires e viu que havia uma 
excelente oportunidade de negócio. Seu filho, Roberto, era adolescente, e viu o esforço do pai para 
que o negócio prosperasse.

“Minha mãe era o call center. Ela atendia aos telefonemas dos turistas e resolvia todos os problemas”, 
conta. Hoje, a Travel Ace se consolidou como a maior empresa de assistência em viagem da América 
Latina e tem cerca de 5,5 milhões de vidas cobertas por ano.

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

 S
. P

ic
ol

li

Shirley e o marido: assistência imediata
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O crescimento se deve à eficiência da empresa no atendimento às 
emergências, como em caso de perda ou extravio de bagagem. 
Em casos assim, a Travel Ace não apenas libera recursos para a 
compra de produtos de primeira necessidade, como higiene 
pessoal e lingerie, como vai atrás da bagagem, pressionando a 
companhia aérea. Em caso de perda, a empresa libera R$ 1.500,00 
para compra de roupas.

A Travel Ace é muito mais do que um seguro. É um serviço que 
dá assistência ao turista desde a aquisição da passagem. Outras 
empresas oferecem seguro-viagem, mas nenhuma tem o foco 
exclusivo no turismo.

Na Europa, plano é obrigatório

“Viajar sem seguro-viagem é uma irresponsabilidade”, diz Andreza Fabiane Trivillin. Sempre na 
companhia do marido e da filha, ela já foi nove vezes para Orlando, nos Estados Unidos, onde ficam 
os parques da Disney e o estúdio cinematográfico da Universal. Conhece tão bem o lugar que criou 
um site – Andreza Dica e Indica Disney (www.andrezadicaeindicadisney.com.br) –, um dos mais 
acessados no tema, com 114 mil visitantes únicos em agosto e quase 800 mil page views.

Ela própria teve uma experiência na família. A irmã de Andreza, com pouco 
mais de um ano de idade, foi acometida de uma forte dor de ouvido em 
Miami. Acionado o plano de assistência, receberam a indicação de uma 
clínica onde a criança foi prontamente atendida. “Reembolsaram toda a 
despesa, até a de medicamento”, lembra.

“A gente sempre acha que não vai acontecer nada conosco. Mas vai 
que...”, comenta, citando o slogan de um comercial de televisão sobre 
seguro. Para uma leitora do blog de Andreza, o inesperado aconteceu. 
Um de seus filhos, adolescente, caiu em um museu interativo em Miami 
e fraturou o cotovelo. Foi para o hospital e precisou de cirurgia. A conta 
ficou em mais de 15 mil dólares, mas a família não precisou colocar a mão 

no bolso. Tudo foi pago pelo plano de assistência em viagem, que ainda 
garantiu hotel para a recuperação.

Para viajar aos Estados Unidos, o seguro não é obrigatório. Mas, quem tiver algum problema de 
saúde poderá se ver em dificuldades. É que lá não existe um sistema de saúde de atenção universal, 
como o brasileiro SUS, e a conta alta certamente será cobrada. 
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Arquivo pessoal A. F. Trivillin

Roberto Roman: “Travel Ace oferece 
muito mais que um seguro”

Andreza: site com 114 mil 
visitantes
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Nos países da União Europeia, o sistema público de saúde é destinado a pessoas que residem no 
local e pagam impostos. Depois de muitos casos de turistas estrangeiros que deram prejuízo ao 
sistema, os países de lá assinaram o Tratado de Schengen, pelo qual é exigido de todo turista de fora 
da comunidade europeia que possua plano de assistência médica e hospitalar no valor mínimo de 
30 mil euros.

O tratado prevê que, já no desembarque, o passageiro mostre o comprovante do seguro, sob pena 
de ficar retido na imigração. Mas isso nem sempre acontece. Andreza, a do blog de turismo campeão 
de acessos no Brasil, esteve em Londres e não lhe foi exigida apresentação do seguro. De qualquer 
modo, ela tinha o comprovante. “Não viajo sem. Vai que eu precise...”, diz. “Já gastei muito com seguro, 
nunca precisei. Sorte minha. Mas, na vida, não dá para contar só com a sorte”, acrescenta.

Para não contar com a sorte

Se tivesse contado apenas com a sorte, um empresário que contratara a Travel Ace teria se dado 
muito mal alguns anos atrás, quando decidiu viajar à Europa em um cruzeiro marítimo de 21 dias. 
Em alto mar, o brasileiro sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), sendo atendido pelo médico do 
navio. A família fez contato com a seguradora e, como não havia na embarcação equipamentos para 
um tratamento adequado, a Travel Ace orientou o comandante a desviar a rota, atracar em São Tomé 
e Príncipe e deixar o paciente em um hospital.

Do Brasil, os operadores monitoravam cada etapa 
da operação. A Travel Ace tem dois jatos próprios, 
equipados como UTI, e fez decolar um deles para 
buscar o cliente. Um dia depois, ele estava no Sírio 
Libanês, em São Paulo, recebendo tratamento. “Ele 
sobreviveu e voltou ao convívio da família”, diz 
Roberto Roman.

Nesse mercado de planos de assistência em viagem, 
também existem aqueles que querem cobertura 
além do oferecido. É o caso de um brasileiro que foi para a Espanha e reagiu a um assalto. O ladrão 
levou seus pertences, e o brasileiro decidiu correr atrás do criminoso, atracou-se com ele e levou uma 
mordida de arrancar pedaço.

A Travel Ace garantiu o primeiro atendimento no hospital, mas alguns meses depois recebeu uma 
conta inesperada. O paciente queria que a empresa bancasse o tratamento dele contra a Aids. Sim, por 
causa da mordida, o paciente contraiu o vírus da doença, que logo se manifestou. O entendimento, 
nesse caso, é que o contrato não prevê cobertura para atos de violência gerados pelo segurado.

WEB

Plano de assistência também vale para cruzeiros.
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Ao entrar em confronto físico com o ladrão, o segurado deu causa à doença. Não foi um acidente, mas 
a consequência de uma atitude imprudente. O seguro compra os riscos de imprevistos de viagem, 
mas não banca quem se arrisca além da conta. “Enfrentar um ladrão é desnecessário. Se você tem o 
seguro, fique tranquilo. Em caso de roubo, é só ligar para a gente que nós daremos toda assistência 
jurídica. Quem está segurado por um plano de assistência em viagem não precisa lutar com ladrão”, 
orienta Roberto Roman.

 

// Viajar tranquilo é mais barato 
 para advogados

Para garantir a tranquilidade dos advogados durante viagens para o exterior e também 
no Brasil, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) assinou convênio 
com a Travel Ace no último dia 13 de agosto. “A CAASP, sempre atenta às necessidades 
da advocacia, procura oferecer ao advogado benefícios nos mais variados segmentos. A 
parceria com a Travel Ace vai garantir à advocacia segurança e comodidade em viagens”, diz 
o presidente da Caixa, Fávio Romeu Canton Filho.

Na assinatura do convênio, a Travel Ace foi representada pelo CEO Marcelo Gonçalves, que 
explicou as características do serviço agora oferecido aos advogados: “Não se trata de um 
simples seguro-viagem. No seguro, o passageiro arca com todas as despesas necessárias 
em casos imprevistos e é reembolsado pela seguradora quando regressa. No caso da nossa 
assistência, o serviço acontece de maneira diferente: sempre que houver alguma situação 
de emergência, o passageiro contará com um pacote de serviços e benefícios garantidos 
pelo seu plano sem ter que colocar a mão no bolso.”

“Nos seguros convencionais, todo serviço é terceirizado. Por exemplo, se o passageiro 
precisa de um médico, ele terá à disposição profissionais terceirizados. No nosso caso, não é 
rede própria. O pessoal trabalha para nós e, por isso, temos condições de cobrar resultados”, 
explica Roberto Roman.

Toda a proteção garantida pela Travel Ace, em oito tipos de planos, sai com 30% de desconto. 
Enquanto em viagens para a Europa o cliente convencional paga à Travel Ace R$ 15,00 por 
dia, no caso do advogado a proteção sai por cerca de R$ 11,50. Nas viagens para Brasília, o 
preço normal é de R$ 5,50 por dia, mas advogado paga cerca de R$ 4,00.

Para Roman, o convênio com a CAASP marca uma nova etapa na história da Travel Ace. “É um 
motivo de orgulho para nós. Sabemos que o advogado é um público exigente e aceitamos 
o desafio, porque, se chegamos até aqui e nos tornamos líderes do mercado na América 
Latina, é porque prestamos um bom serviço, e temos certeza de que esta parceria com a 
CAASP dará excelentes resultados, para as duas partes”, diz.



Outubro 2014 / Revista da CAASP // 41

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

Em harmonia com o ser humano e a natureza

NOVO NOVO

Calêndula Banho Hidratante
Sua fórmula suave sem enxágue, limpa e 
cuida da delicada pele do bebê desde o 
primeiro dia de vida.

Calêndula Loção Hidratante 
Corporal
Cuida da pele do bebê deixando-a 
profundamente hidratada. Sua fórmula delicada 
contém 99% de ingredientes de origem orgânica.

Linha Calêndula para Bebê
Seu bebê naturalmente protegido!

Linha de Higiene Bucal 

Creme Dental de Calêndula
Protege e acalma os dentes das dores 
momentâneas, evita a formação de placas 
bacterianas e cáries. Livre de mentol.

Creme Dental de Ratânia
Sua fórmula com extratos vegetais 
naturais, limpa profundamente, 
fortalece a gengiva e a protege do 
sangramento.

Sem 
flúor

Sem 
flúor

Modo de usar:
Aplique de 2 a 3 jatos na água da banheira, 
misturando até diluir completamente.

Modo de usar:
Aplique o produto delicadamente em 
todo o corpo do bebê, em movimentos 
circulares. Não é necessário enxaguar.

Proteção natural para dentes e gengivas!
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Uma vida feita de 
recomeços
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Aos 17 anos, às vésperas de terminar o 

que hoje seria o ensino médio, Valquíria 

Aparecida Câmara trabalhava como secretária de Theotônio Negrão. Mesmo ao lado de um 

dos maiores autores de obras jurídicas do Brasil, ela ainda não atentava para o valor profissional 

da advocacia.  “Eu sabia que queria ajudar as pessoas com o meu trabalho, mas ainda não sabia 

que podia fazer isso por meio do Direito”. Só aos 34 anos, em 1985, ela decidiu-se pela profissão e 

ingressou no curso de Direito da Fundação Vale Paraibano de Ensino, em São José dos Campos.

Ainda na faculdade, Valquíria prestou concurso público para trabalhar no Poder Judiciário, onde 

foi admitida. Em 1991, depois de se formar, conquistou a Carteira da Ordem, mas foi impedida de 

advogar por ser funcionária do Judiciário. Foi então que tomou uma decisão: “Abandonei a carreira 

pública e associei-me ao escritório do colega José Roberto Lacava, onde permaneci até 1993”.

Em 1993, Valquíria, resolveu tentar uma nova vida em São Paulo. Trabalhou em uma administradora 

de condomínios, mas não foi feliz. Em 1995, mudou-se para Brasília e retomou a advocacia. A carreira, 

então, deslanchou. Foi chefe de gabinete da deputada distrital Cidinha Campos e trabalhou como 

conciliadora do Juizado Especial. Assim, juntou dinheiro suficiente para abrir seu próprio escritório 

de advocacia. “Eu montei uma boa estrutura. Com secretária, office-boys, estagiários e mais cinco 

advogados”, recorda.

A mãe, Izaura Cândido da Silva, uma senhora de 80 anos, acompanhou a filha Valquíria a Brasília e a 

viu tornar-se uma advogada bem sucedida. A saudade do filho e do neto que haviam ficado em São 

Paulo, contudo, entristeciam Dona Izaura. “Percebi que minha mãe sentia muita saudade. Coloquei 

isso e outras coisas na balança e resolvi voltar para São Paulo”, conta Valquíria. Era o ano de 2003. 

Dona Izaura morreria em 2005. “Eu fiquei ‘viúva de mãe’, pois fazia tudo acompanhada dela. Meus 

hábitos mudaram completamente depois que ela se foi”, lembra Valquíria. 

Valquíria: “nunca tive medo de recomeçar”

Cristovão Bernardo

Depois de 20 anos sustentando uma 
trajetória na advocacia repleta de idas e 
vindas, Valquíria Aparecida Câmara viu-se 
impossibilitada de trabalhar
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Em São Paulo, Valquíria montara seu novo escritório na Rua Quintino Bocaiúva, ao lado da Praça da 

Sé, a poucos metros do Fórum João Mendes. A estrutura era menor que a de Brasília, mas a advogada 

enxergava na nova empreitada um investimento promissor a médio prazo. “Nunca tive medo de 

recomeçar, de trabalhar para obter minhas conquistas”, assegura. No entanto, enquanto a carreira 

voltava aos seus trilhos, a saúde começava a descarrilar.

Saúde comprometida e o socorro da CAASP

“Comecei a sofrer de hipertensão, tinha picos de 19 por 12”, conta Valquíria. Mudou-se para Praia 

Grande, no litoral paulista, por recomendação médica, como um aditivo ao tratamento da doença, 

mas viajava para a capital diariamente para trabalhar. O estresse dessa rotina só fez seu problema 

se agravar, mas não seria a hipertensão que faria ela deixar de advogar. Nove meses após mudar-se 

para o litoral, ela começou a sentir fortes dores na coluna e nas articulações do joelho. Pouco tempo 

depois, viria o diagnóstico: artrose de alto grau nas regiões cervical e lombar e nos joelhos - mais 

recentemente, a artrose atingiu-lhe a bacia. 

“Sinto fortes dores, posso caminhar apenas alguns minutos por dia. Não posso subir escadas nem 

carregar peso. Afazeres domésticos simples, como lavar a louça, são extremamente difíceis para 

mim. Quando abuso, sou obrigada a ficar da cama dois, três dias, até por uma semana”, descreve. O 

repouso absoluto nas crises é obrigatório, conforme recomendação médica.

Com isso, em 2009 Valquíria teve de fechar o escritório. “Por quase um ano, me mantive com as 

parcelas que vinham sendo pagas pelos serviços que eu havia realizado. Mas sabia que esse dinheiro 

ia acabar”, relata. E acabou. Sem dinheiro e sem condições de trabalhar, contava com uma pequena 

ajuda financeira do irmão. “Eu sempre me virei sozinha, sempre vivi bem com o suor da minha 

advocacia. Foi difícil admitir que eu não tinha mais como trabalhar, como me sustentar”.

Foi por intermédio da colega Isabela Parolini que Valquíria conheceu a Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo, a quem recorreu e foi atendida, após entrevistas com assistente social 

e confirmação de sua incapacidade laborativa e dificuldade econômica. Com seu pedido deferido 

pela CAASP, Valquíria recebe auxílio mensal em dinheiro, cartão-alimentação e outros benefícios.  

“Como advogada, passei a vida a socorrer pessoas que me pediram ajuda. Por isso, foi extremamente 

recompensador eu saber que podia contar com o apoio de um órgão como a Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo, quando fui eu que me vi necessitada de ajuda”, ressalta.
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Sargento Getúlio ou a virtude 
da desobediência

Por Luiz Barros*

João Ubaldo Ribeiro formou-se em Direito na 
Universidade Federal da Bahia, mas nunca chegou 
a trabalhar como advogado. Desde muito jovem 

iniciara-se no jornalismo, carreira que seguiu por toda 
a vida atuando em variadas funções em redações de 
jornais e revistas. 

Ao afastar-se do jornalismo diário, por décadas João 
Ubaldo publicou crônicas semanais em grandes jornais, 
sempre irônicas e divertidas, além de críticas, pelo que 
se tornou um escritor bem conhecido dos leitores brasileiros, mesmo entre os que não leram seus 
romances. 

Membro da Academia Brasileira de Letras, dentre seus livros, Sargento Getúlio, de 1971, e Viva o Povo 
Brasileiro, de 1984, ambos vencedores do Prêmio Jabuti, o primeiro na categoria Autor Revelação 
e o segundo na categoria Melhor Romance, são obras-primas consagradas no rol dos clássicos da 
literatura brasileira.

O êxito da publicação de Sargento Getúlio foi decisivo para o autor. Ubaldo tinha então 30 anos 
de idade e nutria dúvidas quanto à carreira de escritor; a boa receptividade do livro e a premiação 
firmaram-no definitivamente no rumo da escrita.

Muitos consideram Sargento Getúlio o seu melhor livro. Curiosamente, antes de iniciar a narração, o 
autor explica ao leitor o sentido que atribui à obra, nos seguintes termos: “Nesta história, o Sargento 
Getúlio leva um preso de Paulo Afonso a Barra dos Coqueiros. É uma história de aretê”. 

Trata-se de uma inusitada epígrafe, propondo aos leitores uma vivência paradoxal, incitando-nos à 
tentativa de conciliar a aretê, a virtude e a excelência dos heróis na mitologia grega, com uma brutal 
história de jagunços, narrada em monólogo pelo sanguinário sargento.

Mas sua proposta parece ter convencido os críticos e arrebatado leitores. Pela linguagem e pela 
temática, Sargento Getúlio foi considerado obra representativa do romance moderno regionalista, 
e, numa exaltação ao jovem escritor, não tardou a crítica a consagrá-lo, associando-o à literatura de 
Graciliano Ramos e Guimarães Rosa.
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João Ubaldo e sua obra: simbolicamente fortes e 
literariamente complexos.
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Mas Ubaldo não concordou, dizendo que na época sequer havia 
lido Guimarães Rosa; e, ainda, depois diria que seguia não sendo 
seu leitor, conforme declarou em entrevista ao final da vida.

No entanto, o que pensam os escritores sobre suas obras nem 
sempre corresponde ao impacto e ao sentido que seus escritos 
têm para os leitores, sejam leigos ou especializados. E, nesse 
caso, basta lembrar que em A hora e a vez de Augusto Matraga, 
Guimarães Rosa já houvera construído uma narrativa cujo tema 
central era a virtude do bandoleiro e sua disposição de buscar a 
boa morte, no sentido heroico, para defesa de sua honra como 
homem e guerreiro.

Sumariamente, é disto que trata Sargento Getúlio. Getulio Santos Bezerra é sargento da Polícia Militar 
de Sergipe, na verdade um jagunço a serviço de um dos chefes políticos no estado, no dizer de 
Getúlio, do “pecidê” (PSD), que no quadro partidário da época – década de 1950 – vivia em disputas 
com a “udenê” (UDN) e os comunistas.

O sargento recebe ordens de levar um preso, desafeto político de seu chefe, de Paulo Afonso a 
Aracaju, com a estrita e enfática recomendação de entregá-lo vivo; missão que desagrada ao jagunço, 
homem em cujas costas pesam inumeráveis mortes, para ele uma solução banal para os problemas 
vitais e da política. 

A meio caminho chega uma contraordem, que Getúlio resolve desacatar por não tê-la recebido 
diretamente do chefe, e sim por meio de intermediário.   Resolvido a entregar vivo o prisioneiro 
no local designado, ganha força a deliberação virtuosa de Getúlio, que enfrentará o destino 
reservado aos guerreiros solitários que contra tudo e contra todos lutam pela honra de cumprir suas 
missões, respeitando valores e tradições que podem até ser ininteligíveis para os outros, porém são 
inquebrantáveis para esses fortes. 

Enfim, o surpreendente sentido da aretê que Ubaldo embutiu no romance é a ética do guerreiro, 
mesmo a do mais feroz deles que incorpora em seu ser a expressão máxima da violência primitiva. Essa 
interpretação surpreende e pode até passar despercebida ao leitor que se prenda exclusivamente à 
superfície da narrativa e seus aspectos regionalistas. 

Mas não faltaram críticos e estudiosos para indicar o parentesco do Sargento Getúlio, no que tange 
a suas virtudes, a diversas figuras heroicas da mitologia grega, sendo a grandiosa Antígona a mais 
forte e comovente delas – e talvez também a mais apropriada ao caso, se formos abraçar essa tese.
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Talvez pela exageração presente nas falas do personagem e pelo 
fato de o livro ter sido lançado no início dos anos 1970, quando 
fazia furor a literatura de García Marquez, houve quem associasse 
Sargento Getúlio ao realismo fantástico, alusão igualmente 
descartada por João Ubaldo.

Seja como for, Sargento Getúlio, embora de fácil e agradável leitura, 
é um livro simbolicamente forte e literariamente complexo, a 
começar pela forma do monólogo, por vezes entrecortado por 
breves diálogos, e que é ora dirigido aos ouvidos do preso que 
o sargento conduz, ora a seus outros companheiros de viagem 
– sendo quase sempre, também, um diálogo reflexivo do 
personagem consigo mesmo. Nessa falação infindável do sargento, 
o tempo flutua de forma volátil, misturando-se o passado com o 
presente e o futuro.

Nascido na ilha de Itaparica, que, nas palavras de Luís Fernando Veríssimo, o cronista João Ubaldo 
celebrizou como “microcosmo do Brasil e do mundo, onde todos tinham opinião sobre tudo”, o 
escritor baiano passou a infância em Sergipe, onde seu pai foi político e chefe de polícia.

Assim, Sargento Getúlio origina-se das memórias da primeira infância do escritor que, quando menino, 
conviveu com sargentos de carne e osso daquelas brigadas sergipanas chefiadas por seu pai.  João 
Ubaldo explicou em entrevistas que o personagem do livro foi composto pela mistura de traços de 
caráter e de feitos memoráveis de vários sargentos diferentes que conheceu, em especial três deles, 
e também identificou um tal sargento Cavalcanti como o homem que teria inspirado a história. 

Esse tal Cavalcanti, da força sergipana, levou 17 tiros em Paulo Afonso, na Bahia, e não morreu. Sabedor 
do caso, o pai de Ubaldo, chefe de polícia em Aracaju, mandou buscá-lo. A partir deste episódio, surge 
então o mítico Getúlio na lavra da pena de João Ubaldo Ribeiro. Livro com cerca de 170 páginas em 
edição de bolso, Sargento Getúlio pode ser lido em duas ou três sentadas. E vale a pena.

No cinema, Sargento Getúlio teve trajetória memorável, com Lima Duarte no papel título. Filmado 
em 16mm, com parcos recursos e uma equipe de apenas 10 pessoas, ao estilo uma ideia na cabeça 
e uma câmera na mão, a produção dirigida por Hermanno Penna foi a grande vencedora do Festival 
de Gramado de 1983. Em depoimento na noite de comemoração dos 30 anos do filme, Hermanno 
Penna revelou que foi o entusiasmo do produtor Luiz Carlos Barreto ao assistir a obra, que designou 
como o “Apocalipse Now do terceiro mundo”, o que viabilizou a adaptação para o formato 35mm, 
possibilitando que o filme entrasse em cartaz e viesse a se tornar um clássico do cinema nacional.  
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Já com Viva o Povo Brasileiro a coisa é diferente. Trata-se de 
um romance de quase 800 páginas, talvez mais indicado para 
se ler nas férias, nuns dias propícios ao velho e gostoso hábito 
de saborear os grandes romances que demandam leitura 
sem pressa para começar nem hora para acabar. Nesse livro, 
João Ubaldo narra quatrocentos anos da história da Bahia, 
mesclando-a com episódios e personagens ficcionais. 

Como tudo o que João Ubaldo conta, é curiosa e engraçada a 
história de Viva o Povo Brasileiro – que foi escrito, exatamente, 
para ser um grande livro. Ou um livro grande, como ele em 
várias entrevistas explicou.

Segundo relata jocosamente, foi seu editor da Nova Fronteira, 
Pedro Paulo Sena Madureira, que o desafiou a escrever um livro 

grosso, desses que “param em pé”. Teria lhe dito o editor: “Vocês 
escritores brasileiros só escrevem essas merdinhas que a gente lê na ponte aérea”. Completa Ubaldo: 
“Aí fiz o livro desse tamanho”. 

Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro bastariam como seu legado literário. João Ubaldo deixou, 
no entanto, além de seu cabedal de crônicas, vários outros livros de destaque, como Vencecavalo 
e o Outro Povo, coletânea de contos, e O Sorriso do Lagarto, que foi adaptado para minissérie na 
rede Globo. 

Testemunha 
de acusação

T        estemunha de Acusação, filme de 1957 dirigido por 
Billy Wilder, é uma espécie de clássico dos clássicos 
dos dramas de tribunal, presente em todas as listas 

dos melhores desse gênero de cinema. 

A narrativa inicia-se de forma lenta e, embora seja curiosa 
desde o começo, pode parecer que a obra envelheceu. Trata-se de uma falsa impressão. Passados 
quase 60 anos do lançamento, a trama continua surpreendente.  

O filme conta a história do julgamento do suspeito pelo assassinato de uma rica senhora. O suspeito, 
personagem vivido por Tyrone Power, que havia se feito amigo da mulher assassinada ao ponto de 
tornar-se beneficiário de seu testamento, acusado pela polícia, alega inocência e busca a defesa de 
advogados. 

Lima Duarte, o Sargento Getúlio 
do cinema.

Laughton (esq.) e Dietrich (dir.): interpretações 
marcantes.
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Marlene Dietrich interpreta o papel-título – a testemunha 
-chave do processo – criando de forma brilhante uma 
personagem forte, enigmática e imprevisível. Por conta de 
sua importância na trama, é o pivô da resolução do crime.

Mas o advogado de defesa, interpretado por Charles 
Laughton, é um personagem tão forte quanto a testemunha 
vivida por Marlene Dietrich, ou mais. Os papéis da 
testemunha e do advogado complementam-se, e o diretor 
Billy Wilder rege a atuação dos dois como faria um maestro 
na regência de um dueto – um dueto que o advogado pensa 
conduzir, sem perceber, salvo no fim, que quem o conduz é 
a testemunha.    

Adaptação de peça teatral de Agatha Christie, o filme não nega a origem: a trama é rica em suspense 
e mistério e o fim é surpreendente.

A origem teatral até certo ponto determina os cenários, sempre internos, com a narrativa calcada em 
diálogos mais do que na ação; embora não faltem sequências movimentadas, até mesmo uma cena 
de briga provocada pela sensualidade de Marlene Dietrich ao cantar num cabaré de soldados.

A fotografia em branco e preto e os enquadramentos escolhidos pelo diretor, realçando o uso de 
planos em perspectiva, são dignos de destaque. As cenas de julgamento reproduzem o belíssimo e 
tradicional Old Bailey, tribunal londrino medieval.

Para quem queira, ainda, usar desse clássico do 
cinema para ilustrar temas jurídicos, vale dizer, sem 
violar detalhes do segredo do final do filme, que a 
trama leva em conta o princípio ne bis in idem. 

Alguém já assinalou, também, que numa única 
cena do filme, num diálogo entre advogados, 
utilizam-se três palavras diferentes para designar 
“advogado”: lawyer, solicitator e barrister, 
expressões que corresponderiam ao exercício de 
diferentes funções no sistema de Common Law 
inglês.  (Luiz Barros)

Billy Wilder: maestro regendo um dueto
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“Outubro Rosa”, ação mundial contra o cancêr de mama

Paralelamente à realização da Campanha de 
Saúde da Mulher 2014, que se desenvolve 
em todo o Estado de São Paulo de 13 de 

outubro a 12 de dezembro, a CAASP está mais 
uma vez engajada no movimento Outubro Rosa, 
ação popular mundial voltada à luta contra o 
câncer de mama e que conta com a participação 
de instituições de diversas naturezas. O 
movimento caracteriza-se, entre outras 
iniciativas, pela iluminação de monumentos com 
feixes de luz rosa, cor do laço que simboliza o combate à doença. “Estamos utilizando nossos veículos 
de comunicação para divulgar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirma 
o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho. “A 
CAASP, como entidade assistencial voltada à advocacia mas atenta às questões de interesse social 
como um todo, faz questão de aderir a este movimento de altíssima relevância para o bem-estar da 
mulher e a saúde pública”, acrescenta. 

“A Caixa solidariza-se com a mulher brasileira colocando-se ao lado de diversas outras entidades 
importantes, que reconhecem a necessidade de conscientizá-la da necessidade de prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer de mama”, assinala a diretora da CAASP Maria Célia do Amaral Alves. “As 
mulheres precisam atentar para a importância do autoexame e do acompanhamento médico”, salienta 
Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos, também diretora da Caixa de Assistência, destacando que, 
por meio da Campanha CAASP de Saúde da Mulher, as advogadas que não têm plano de saúde podem 
realizar mamografia por preço quase simbólico. “Toda iniciativa no sentido de mostrar às mulheres as 
formas de prevenção e tratamento do câncer de mama merece ser abraçada”, acrescenta.

Campanha de Saúde da Mulher Advogada

A CAASP realiza em todo o Estado de São Paulo, de 13 de outubro a 12 de dezembro, a 

Campanha de Saúde da Mulher Advogada 2014. O pacote de procedimentos destinado às 

advogadas, às estagiárias de Direito e às esposas de advogados segue as recomendações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) com base em estatísticas sobre incidência de doenças na 

população feminina, e contempla consulta ginecológica e exames de Papanicolau, colposcopia, 

mamografia e densitometria óssea como procedimentos regulares, conforme faixa etária. Caso o 

médico julgue necessário, a paciente poderá se submeter ainda a exames complementares, como 

vulvoscopia, ultrassonografia pélvica transvaginal e ginecológica, biópsias e outros. 
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A rede de atendimento encontra-se em www.caasp.org.br. 
Para participar é necessário retirar guia na sede da Caixa 
de Assistência (Rua Benjamin Constant, 75, Centro, Capital) 
ou em qualquer sede regional da entidade, Espaço CAASP 
ou subseção da OAB-SP, as quais se distribuem por todo o 
Estado de São Paulo. 

Os preços dos procedimentos são subsidiados pela CAASP 
em 70%. A consulta, por exemplo, custará apenas R$ 25,00; 
o Pananicolaou, R$ 12,00, e a colposcopia, somente R$ 23,00. A mamografia digital, por sua vez, 
durante a campanha custará R$ 59,50, e um exame de densitometria óssea, R$ 67,00.

“A Caixa de Assistência gere seus recursos de modo a garantir um subsídio significativo às campanhas 
preventivas de saúde. Dessa forma, e com um intenso trabalho de divulgação, temos garantido uma 
participação cada vez maior da advocacia”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. 
“A idéia que nos leva a realizar campanhas como a da saúde da mulher tem como pano de fundo 
a medicina preventiva, muito menos custosa e bem mais eficaz do que a curativa, particularmente 
para as mulheres, pois se sabe que qualquer descuido pode comprometer a qualidade de vida e 
até levar à morte”, afirma o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva Júnior, diretor que 
responde pela área de saúde da entidade.

Arquivo CAASP

Segunda etapa da Campanha de Saúde Bucal

Um total de 11.037 pessoas, entre advogados e familiares, 
participaram da primeira fase da Campanha CAASP de 
Saúde Bucal 2014, realizada no primeiro semestre. A ação 

preventiva registrou, portanto, aumento de 12,1% na participação 
em relação à edição de 2013, quando 9.847 atendimentos foram 
prestados. De 20 de outubro a 21 de novembro a Caixa de Assistência 
inicia a segunda etapa da campanha. Diferentemente da primeira 
fase, realizada nos consultórios odontológicos próprios da CAASP, 

desta vez as consultas serão efetuadas em clínicas referenciadas nas cidades onde a entidade 
não dispõe de serviço dentário próprio. A participação de advogados e dependentes, desde que 
cadastrados na Caixa, é gratuita.
 
Os pacientes receberão cuidados profiláticos e orientação sobre higienização bucal. As crianças de 
até 12 anos receberão aplicação tópica de flúor. “A participação dos colegas é muito importante, pois 
as condutas profiláticas que fazem parte da campanha podem evitar problemas graves no futuro”, 
afirma Jorge Eluf Neto, diretor responsável pelo setor odontológico da Caixa de Assistência. 
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Para participar da Campanha, o advogado deve consultar a rede credenciada e retirar guia no Espaço 
CAASP da sua subseção. “É importante mostrar ao advogado que mesmo não tendo um consultório 
próprio da Caixa em sua cidade, ele não deixa de estar amparado por nós. Como dentista, não posso 
deixar de dizer que o sorriso é o cartão de visita do advogado”, declara o gerente odontológico e 
cirurgião-dentista da Caixa de Assistência dos Advogados, Ricardo Padovese.

Econômetro da CAASP alcançou na primeira semana 
de outubro a marca de R$ 35 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. 

Promoção nas livrarias: mais de 33,5 mil advogados 
atendidos

A promoção especial do Mês do Advogado nas 37 
livrarias da CAASP, e também na loja virtual CAASP 
Shop (www.caaspshop.com.br), foi responsável 

pela venda de 109 mil livros, entre obras jurídicas e títulos 
da literatura em geral. Nos 18 dias em que foi praticado 
desconto de 50%, nada menos que 33.614 advogados foram 
atendidos. A economia proporcionada à advocacia totalizou 
R$ 5,5 milhões. “O resultado, que repete o sucesso dos anos 
anteriores, prova nosso acerto ao investir na ferramenta 
mais importante – e talvez a única indispensável - para o sucesso profissional: o livro de Direito”, 
afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. 

“Nossa preocupação é, em primeiro lugar, aumentar a presença do advogado dentro desta instituição, 
que é dele”, salienta Sergei Cobra Arbex, secretário-geral da Caixa de Assistência e responsável pelas 
livrarias. “Quanto mais o advogado aproximar-se da Caixa, mais condições a entidade terá de lhe 
fornecer serviços e benefícios durante o ano todo”, acrescenta.

Arquivo CAASP

Ricardo Bastos

Ricardo Bastos

Econômetro: R$ 35 milhões em outubro



Outubro 2014 / Revista da CAASP // 53

9,2 mil exames preventivos durante o Mês do Advogado

Dois mil e quinhentos advogados percorreram o Circuito 

Saúde montado na sede da CAASP entre os dias 11 e 

22 de agosto, como parte das comemorações do Mês 

do Advogado. Foram realizados 9.257 exames oftalmológicos, 

de colesterol, glicemia, pressão arterial e hepatite C, cujos 

resultados foram emitidos na hora.

Arquivo CAASP

Ricardo Bastos

Aberto de Tênis em Ribeirão Preto

Foram dois dias de muito esporte e 
confraternização. Temos que parabenizar o 
empenho dos dirigentes da Subseção de Ribeirão 

Preto da OAB-SP, que acolheram e incentivaram os 
colegas a participarem deste evento”. As palavras são do 
diretor responsável pelo Departamento de Esportes e 
Lazer da CAASP, Célio Luiz Bitencourt, ditas ao encerrar 
o 15º Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP, realizado nos 
últimos dias 30 e 31 de agosto, em Ribeirão Preto. “Os 
atletas também estão de parabéns: muitos viajaram 
quilômetros para participar do torneio. Isso nos incentiva a continuar levando esporte, saúde e lazer 
ao advogado onde quer que ele esteja”, afirmou Bitencourt. 

15º. Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP - Classificação
Acima de 60 anos
1º Marco Volpon (Ribeirão Preto)
2º João Silva (Ribeirão Preto)

Feminino
1º Fernanda Cury (Marília)
2º Maria Ângela Aguiar (São José do Rio Pardo)

Duplas
1º Fernanda Cury e Lucas Diaz (Marília/São Paulo)
2º Rafael Costa e Sérgio Evangelista (Birigui/
Ribeirão Preto)

20 a 39 anos
1º Cezar Cury (Marília)
2º Fábio de Carvalho (Ribeirão Preto)

40 a 49 anos
1º Luiz Cabral (Ribeirão Preto)
2º Vicente Neto (Ribeirão Preto)

50 a 59 anos
1º Nicolao Constantino Filho (São Caetano do Sul)
2º Wilson Caruso (Santos)

“
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10º Torneio OAB-CAASP de Xadrez

O 10º Torneio OAB-CAASP de Xadrez, evento que encerrou as comemorações do Mês do 
Advogado, repetiu o sucesso das edições anteriores. E trouxe uma inovação: regras mais 
rígidas, conforme modificações implementadas pela Federação Mundial de Xadrez. “Agora, 

o jogador perde a partida ao cometer apenas um lance irregular; antes, eram necessários três”, 
explica o árbitro Cássius Alexandre, organizador do evento em parceria com a Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo. “Todos se adaptaram sem problemas, prova de que o nível dos 
competidores é mesmo muito bom”, observa.

Realizado na sede da CAASP, em 30 de agosto, o torneio premiou os 10 primeiros colocados, além do 
melhor veterano (acima de 60 anos) e a advogada de melhor desempenho.

10º. Torneio OAB-CAASP de Xadrez – Classificação geral

1º Cléber Moreira de Holanda
2º Danilo Epitácio Neves Rosa
3º André Albuquerque Magalhães
4º Lee Hung Chih
5º Estevão Tavares Neto
6º Alexandre Letizio Vieira
7º Marcelo Varestelo
8º Orlando Silva Souza
9º Carlos Augusto Abraão Queiroz
10º Luiz Carlos Rodrigues

Descontos em produtos Canon

Os profissionais inscritos na OAB-SP agora têm a chance de 
comprar  câmeras, lentes e acessórios   da marca Canon por 
condições e preços muito especiais. Parceria firmada entre a 

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, por meio do Clube 
de Serviços, e a Canon do Brasil permite a aquisição de equipamentos 
fotográficos mediante pagamento em 12 parcelas, sem juros e 
com desconto de 20%. No momento, a parceria não é válida para 
impressoras e tintas, tampouco para os cursos do Canon College.
 
O processo de compra é o mesmo já utilizado em outras parcerias da Caixa de Assistência. Basta 
o advogado acessar o site da CAASP (www.caasp.org.br), preencher uma ficha cadastral e acionar 
o botão de envio. Ele receberá um  código  de acesso ao  site  de compras  on-line, em que estarão 
exibidos os produtos contemplados pela parceria.
 
As lentes Canon foram as mais utilizadas pelos fotógrafos profissionais durante a Copa do Mundo da 
Fifa 2014, realizada no Brasil: cerca de 70% dos profissionais escolheram as lentes Canon.
 

Ricardo Bastos
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Advogados pagam menos no Applebee´s
A CAASP, por meio do Clube de Serviços, firmou parceria 
com o Applebee’s, nome internacional em casual dining 
– tipo de restaurante que serve pratos que ficam entre a 
fast food e a alta culinária.  A rede oferece aos advogados 
a partir de agora, bem como aos dependentes em sua 
companhia, uma carta exclusiva para a hora do almoço, 
cujos preços são, em média, 10% mais baratos que o 
informado no cardápio. 

O cardápio oferecido aos advogados denomina-se 
Business, servido com desconto de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h (exceto em feriados), 
nas unidades Applebee´s de Moema, Campinas, Itaim, Sorocaba, Cotia, Alphaville e Itupeva. Para 
ter acesso aos pratos do menu Business o advogado deve, assim que entrar no estabelecimento, 
apresentar sua Carteira de Ordem.

O Applebee’s também desenvolveu para a advocacia a ação “Os foras da Lei”, que dá direito a um 
double drink ou um double chopp, em qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia, em qualquer 
restaurante Applebee´s do Estado de São Paulo, aos advogados que apresentarem a Carteira de 
Ordem (esta vantagem não é extensiva aos dependentes).
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Confiar no futuro é a 
nossa missão

Com a estabilidade da moeda nacional finalmente 
alcançada no final do século passado, após 
inúmeras tentativas fracassadas, e a realização 

de corajoso plano de privatização de vários setores 
estratégicos até então geridos pelo Estado, a economia 
nacional ganhou força e acabou se desenvolvendo 
rapidamente. Novos e importantes investimentos, 
nacionais e estrangeiros, aliados a modernas tecnologias 
ampliaram o nosso parque industrial, gerando renda e emprego. O setor financeiro, por seu turno, 
sob o comando sempre técnico e coerente do Banco Central aproveitou a experiência acumulada 
em muitos anos de inflação elevada e precipitados planos econômicos para buscar a solidez e a 
segurança necessárias ao crescimento econômico. Veio então a contribuição do Congresso com a 
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, botando ordem nas finanças públicas. 

Todas essas medidas, ao lado de outras igualmente importantes, tornaram o Brasil um país preparado 
para dar um saldo qualitativo de desenvolvimento já na primeira década deste século. O respeito a 
essas conquistas e a visão social dos nossos governantes acabaram por resultar na ampliação do nosso 
mercado interno, permitindo a mais de 40 milhões de brasileiros a ascensão econômica e a inclusão 
no mercado de consumo. Vários setores foram beneficiados como, por exemplo, a telecomunicação, 
os eletrônicos, os veículos de transporte, mas também os setores ligados à saúde, à educação e ao 
lazer. 

O Brasil passa a compor o grupo dos Brics, países emergentes economicamente, fato que contribui 
para a ampliação da imagem internacional do país e reforça o seu prestígio político entre as nações 
economicamente desenvolvidas.

É verdade que, nos últimos anos, em razão de condições de mercado, crises internacionais e 
desacertos internos, o país tem crescido a taxas insuficientes para acomodar as novas gerações que 
chegam ao mercado de trabalho. Esse fato é prejudicial ao investimento, à geração de renda e ao 
emprego, de molde a recomendar reformas importantes e urgentes para retomada do crescimento. 

Os resultados negativos destes últimos anos não podem provocar o desânimo e a desesperança. 
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Brasileiros e estrangeiros que escolheram viver no Brasil não devem desistir deste país, como bem 
salientava o governador Eduardo Campos, que tão violenta e prematuramente nos deixou, levando 
consigo uma parte importante do nosso futuro político. Afinal, desde a retomada do processo 
democrático em 1986 até hoje, foram inúmeras as transformações por que passou a nação brasileira; 
em todos os setores da vida nacional notamos sensíveis progressos e, o que é indiscutivelmente mais 
importante, o Brasil tem instituições democráticas que funcionam e se consolidam com o passar do 
tempo. Temos eleições livres e diretas para todos os órgãos legislativos e todos os poderes executivos 
municipais, estaduais e federal. O processo eleitoral é rápido, eficiente e seguro, exemplo para outras 
nações. O Ministério Público e o Poder Judiciário são independentes e compostos majoritariamente 
por pessoas concursadas. Independentemente de sua origem e formação, as pessoas podem 
ascender a cargos importantes no Estado brasileiro, respeitado sempre o regime democrático.

Não sou ingênuo para desconhecer os inúmeros problemas que ainda temos que resolver para o 
aperfeiçoamento das instituições nacionais. Não desconheço as gravíssimas questões geradas pela 
ineficiência operacional e pela corrupção. Não são poucos os desafios para resolver as questões 
relacionadas à justa distribuição de renda. Isso para não falar do nosso Poder Judiciário, que requer 
urgente e profunda reforma gerencial para evitar o agravamento do acúmulo absurdo de processos.

Aliás, nesse capítulo do Poder Judiciário, entendo que a solução passa necessariamente pela redução 
da litigiosidade do setor público. As estatísticas mostram que o setor público, seja como autor ou 
como réu, ocupa mais de 50% da atividade jurisdicional. Para reduzir essa tendência perversa de o 
Estado ocupar tanto espaço, prejudicando o cidadão, o ideal seria criar instâncias administrativas 
específicas, à semelhança do que já ocorre na área tributária (TIT, Carf ), com elevado nível técnico 
e independência em relação à administração. Necessário também aperfeiçoar o processo de 
elaboração de normas regulatórias, que não podem ser editadas ou alteradas simplesmente ao 
sabor das conveniências ou interesses da administração, sem uma consulta aos setores econômicos 
que serão afetados. 

Já se fala disso há muito tempo e, espero, uma hora acontecerá. Certamente haverá um presidente 
da República que fará uso das Medidas Provisórias tão somente em questões de estrita urgência e 
relevância como recomenda a Constituição. A banalização do uso dessa medida excepcional produz 
mais malefícios que benefícios. Quem acompanha o trâmite dessas MPs no Congresso Nacional 
conhece as vicissitudes do processo e a forma precária como são tratados temas importantes para a 
nação. Isso é ainda mais grave quando a Medida Provisória está bloqueando a pauta do Congresso. 
Leis melhores, discutidas de forma ampla com a sociedade e os seus representantes no Congresso, 
certamente contribuirão para a redução da litigiosidade.

Ainda no nosso setor do Poder Judiciário, ressalto o absurdo que ocorre na esfera trabalhista, em 
que o número de processos distribuídos em um só dia excede o número de processos iniciados 
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durante um ano nos Estados Unidos ou no Japão. Há algo errado nas nossas relações trabalhistas, 

que precisam ser ajustadas aos padrões de países desenvolvidos. 

Poderíamos nos estender muito ao analisarmos desvios e correções que merecem ser feitas para o 

aperfeiçoamento de nossas instituições. Entretanto, como o espaço é limitado, restrinjo-me a extrair 

uma conclusão das ponderações feitas acima. O Brasil é um país muito jovem, vivendo ainda no 

início da sua adolescência. Há muita vida pela frente a ser vivida, com muito entusiasmo pelas novas 

gerações, e sempre num constante e dinâmico processo de aperfeiçoamento das nossas instituições. 

Quem viveu no Brasil nesses últimos 60 anos, como eu vivi, sabe o quanto nós mudamos, e mudamos 

para melhor! Isso nos assegura e nos dá uma grande esperança de que as futuras gerações não 

abandonarão esse caminho, o caminho do progresso.

*Antonio de Souza Corrêa Meyer é advogado. Foi secretário da Justiça (1993-1994) e da 

Segurança Pública (1994-1995) do Estado de São Paulo.
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\\PALAVRA DO LEITOR \\\\\\
PRAZER DA LEITURA

Há tempos não concedia uma hora do meu dia para leitura, não fosse para cuidar de aprimorar meus 
parcos conhecimentos jurídicos. Sou recém-formada. Quando toquei minha Carteira da OAB, que 
data de 02/2012, vi que enfrentaria um turbilhão de dúvidas. Pouquíssimo foi meu estágio, afinal 
estudar e ser arrimo de família depois dos 30 não é fácil para ninguém, daí a cometer o ato de vender 
uma pequena empresa para me dedicar exclusivamente à advocacia – não a advocacia de fundo de 
quintal, mas sim da porta da sala, que hoje é um escritório, com promessa de crescimento bem mais 
rápido do que eu esperava.

Disso tudo para chegar ao deleite da leitura que fiz hoje, a confirmar que não errei na escolha. Faço 
meu trabalho com amor e muito cuidado, pois ainda estou aprendendo. A leitura é um estímulo 
maravilhoso. A Revista da CAASP proporciona um prazer a quem atua na advocacia semelhante 
àquele que uma revista feminina nos proporciona quando temos 20 anos.

Parabéns a todos que, direta ou indiretamente, contribuem para esse trabalho!

Tereza Milani Bentinho

WÁLTER FANGANIELLO MAIEROVITCH

Parabéns pela entrevista com Wálter Maierovitch!
Konstantin Gerber

LEITORA FIEL

Na primeira edição da Revista da CAASP, após uma leitura atenta, encaminhei meus parabéns aos 
seus idealizadores e realizadores. Hoje, após uma leitura detalhada da edição número 12, não 
me contive e encaminho novamente minhas felicitações. A cada edição da Revista da CAASP me 
surpreendo com a indiscutível melhora e o empenho em nos trazer assuntos relevantes, matérias 
interessantíssimas, reportagens de qualidade.

Adriana Maria de Fávari Viel
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