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Caro leitor,
Quem nunca comprou um CD pirata? Pois saiba que, despreocupados, colaboramos com uma 

economia subterrânea que movimenta no Brasil, anualmente, o equivalente ao PIB da Argentina. E 

não se trata apenas de lascar o governo de parcela significativa de receita tributária, nem somente 

de vilipendiar direitos autorais: comprar produtos falsificados ajuda a financiar redes criminosas que, 

não raro, também traficam drogas e armas. A reportagem de capa desta edição aprofunda a questão.

O entrevistado central deste número da Revista da CAASP é o ministro do Supremo Tribunal Federal 

Marco Aurélio Mello. Com a sinceridade e o talento para a polêmica que o notabilizam, ele aponta 

flagrante violação de prerrogativa profissional da advocacia em uma atitude de Joaquim Barbosa, 

quando este presidia a mais alta corte do país. Afirma que sigilo processual não vale para a imprensa 

e explica por que concedeu habeas corpus ao banqueiro Salvatore Cacciola, que fugiria para a Itália 

em seguida.

Para orientar nosso leitor do sexo masculino sobre prevenção e tratamento do câncer de próstata, 

pauta da seção Saúde, fomos ouvir o urologista Miguel Srougi, referência no tema. Na vinheta 

Parceria, nossa reportagem visitou instituições para pessoas da terceira idade que integram o Clube 

de Serviços da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, e obteve relatos comoventes. Em 

Cultura, o leitor encontra uma espirituosa análise de Apologia de Sócrates, obra escrita por Platão que 

disseca um dos julgamentos mais famosos da história da humanidade. Na mesma seção, os cinéfilos 

podem ler a crítica de Advogado do Diabo, filme em que Al Pacino mostra todo seu talento.

O artigo de Opinião, escrito pelo advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira, ex- secretário de Justiça 

do Estado de São Paulo, certamente levará os operadores do Direito a indagarem junto com o autor: 

por que perdemos a cordialidade?

Boa leitura.

A Revista da CAASP enlutou-se pela morte do Doutor Adib Jatene, vítima de um enfarte poucos 

dias depois de sua última entrevista, concedida justamente a esta publicação. Nossos leitores 

ganharam muito com suas palavras derradeiras. O Brasil perdeu um médico notável, e um dos 

seus filhos mais comprometidos com a cidadania.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

Era fevereiro de 2014 quando 
ocupamos este espaço para externar 
nossa preocupação com o ano que só 
começava. Copa do Mundo e eleições 
apontavam para o recrudescimento 
de práticas por aqui corriqueiras: de 
um lado, contratos suspeitos para 
realização de obras faraônicas; de outro, 
a prevalência do marketing e do poder 
econômico sobre conceitos e princípios. 
Exceto pelo inapagável vexame da 
Seleção, a Copa parece ter caído no 
esquecimento, mas das eleições muito 
ainda se fala. Nossos temores quanto 
a 2015 não são menores que os de um 
ano atrás.

O pleito eleitoral serviu, entre outras coisas, para o Governo Federal adiar o anúncio de que não 
cumpriria a meta de superávit primário. Em novembro, informou-se que Tesouro Nacional, Banco 
Central e Previdência Social apresentavam déficit primário acumulado de R$ 11,5 bilhões, o que 
tornava inalcançável a poupança almejada de R$ 80,8 bilhões para pagamento de juros da dívida 
pública.

O fracasso fiscal motivou uma atitude governamental teratológica. O Palácio do Planalto enviou ao 
Congresso Nacional, com pedido de tramitação em regime de urgência, projeto de lei propondo 
que se retire da Lei de Diretrizes Orçamentárias o limite de abatimento da meta de superávit, 
flexibilização que livraria o Governo Federal de ser acusado, até criminalmente, de descumprir a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

É bem verdade que, para os economistas ditos desenvolvimentistas, o extremo rigor fiscal engessaria 
iniciativas governamentais em favor do emprego e da renda, prioridades defendidas pelos atuais 
próceres do Executivo. Entendemos, porém, que preferências acadêmicas não devem justificar o 
descumprimento da lei.

INCOERÊNCIA 
ECONÔMICA 
E ESPERANÇA 
JUDICIAL
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O debate econômico, aliás, proporcionou alguns momentos interessantes durante a campanha 
eleitoral. Anunciado como futuro ministro da Fazenda caso o vencedor do pleito fosse Aécio Neves, 
o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga foi demonizado por sua ortodoxia financeira e seu 
apego à rigidez fiscal. A época em que elevou os juros básicos a mais de 40% foi insistentemente 
lembrada pela candidata Dilma Rousseff, que, enfim, saiu-se vitoriosa. Mas o teatro eleitoral não 
demoraria a ser desnudado.

Em novembro, a presidente da República anunciaria Joaquim Levy como ministro da Fazenda 
de seu segundo mandato. Trata-se de um quadro respeitado, profissional que deixou a marca da 
competência em todos os lugares por onde passou. Prova disso é que foi secretário-adjunto de 
Política Econômica no governo Fernando Henrique Cardoso e secretário do Tesouro no governo 
Lula. Ocorre que o perfil de Levy é traçado à perfeita semelhança com o de Armínio Fraga no que 
diz respeito à linha econômica, muito próxima do neoliberalismo tão atacado pelos economistas 
do atual governo. O futuro ministro da Fazenda, que deixará o cargo de diretor-superintendente 
do Bradesco Asset Management, é doutor pela ultraortodoxa Universidade de Chicago e já prestou 
serviços ao Fundo Monetário Internacional.

Atitudes contraditórias como essa é que nos fazem temer por 2015, é que nos fazem questionar as 
reais intenções daqueles que nos governam. A quem querem agradar? A quem querem enganar? Ao 
passo que desejamos êxito ao governo que começa em janeiro, não há como negar que ele nascerá 
sob o signo da incoerência. 

Um avanço histórico para o Brasil, contudo, pode vir do campo judicial. A Operação Lava Jato tem 
potencial – até mais que o mensalão – para tornar-se o marco da inflexão nas condutas corruptas 
que têm sido a tônica em contratos entre empreiteiras e estatais, entre a iniciativa privada e o Poder 
Público. A dimensão dos superfaturamentos e das propinas que enlameiam a Petrobrás, cujos 
contratos com as empreiteiras envolvidas na Lava Jato somam R$ 59 bilhões, apontam para uma 
corrupção talvez na casa do trilhão se tais práticas forem reproduzidas nas demais estatais federais 
e estaduais. 

Se a Operação Lava Jato concretizar-se como o pontapé inicial para o fim da promiscuidade entre 
empresas estatais e privadas, 2015 será um grande ano. É o que desejamos. 

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“O sigilo só é sigilo enquanto não 
chega ao alcance da imprensa”

Quando Marco Aurélio Mello completar 70 anos e se 
aposentar, o que ocorrerá em 2016, o Supremo Tribunal 

Federal perderá um de seus ministros mais autênticos. 
Frequente autor de votos isolados, Marco Aurélio empresta 

sinceridade à sisuda corte. Polêmico, dizem alguns. Ganhou 
a admiração da advocacia quando criticou abertamente 
o então presidente do STF Joaquim Barbosa, que caçou a 

palavra do advogado do ex-presidente do PT, José Genuíno, 
colocando-o para fora do tribunal pelas mãos de seguranças. 

“Eu vi violação de prerrogativa. O advogado não tinha outro 
meio para escancarar o quadro a não ser ir à tribuna, porque 
ele tinha interposto agravos regimentais com o réu preso, e o 
relator, ministro Joaquim Barbosa, não levava a julgamento 

esses agravos”, disse Marco Aurélio em entrevista a Paulo 
Henrique Arantes, editor da Revista da CAASP.

Nas linhas a seguir, o ministro, indicado ao cargo em 1990 
pelo então presidente da República Fernando Collor de 

Mello, seu primo, explica por que concedeu habeas corpus 
ao banqueiro Salvatore Cacciola, que em seguida fugiria 

para a Itália. Fala sobre corrupção, relação STF x Congresso, 
reforma política e a convivência com seus pares na mais alta 

corte do país. Indagado sobre possíveis irregularidades nos 
vazamentos da Operação Lava Jato, acerca da corrupção 

na Petrobrás, responde: “Quem quebrou o sigilo não foi 
o jornalista. Geralmente o fato chega a ele, e ele, como 
jornalista, presta à sociedade o serviço de informá-la”.

O que mudou na Justiça brasileira desde que o senhor chegou ao Supremo Tribunal Federal, 
em 1990?

Quanto ao Supremo, nós tivemos uma abertura maior, e passamos a enfrentar controvérsias que são 
acompanhadas pela sociedade em geral. Teria havido, portanto, uma abertura. Agora, continuamos, 
principalmente no Supremo, com um problema eterno, que é a abrangência da competência do 
tribunal. Não é razoável que um gabinete receba por semana 100 novos processos, e com um detalhe: 
é a última trincheira da cidadania. Quando o Supremo decide – e aí a nossa responsabilidade é maior 
– você não tem a quem recorrer. E continuamos julgando dessa forma.

Quanto às demais instâncias, tivemos uma novidade, que foi o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e a 
estipulação de algo inimaginável no ofício judicante. Refiro-me às metas. A atividade de julgar não 
pode ser tarifada quanto ao tempo. Você precisa, às vezes, amadurecer e ter uma reflexão sobre o 
tema versado no processo.



Dezembro 2014 / Revista da CAASP // 9

Qual é o caminho para se resolver isso?

Primeiro, nós precisaríamos enxugar o rol de recursos. Ontem mesmo, na Turma, havia uma 
nomenclatura para identificar o caso na qual eu levaria na sua leitura mais tempo do que levei no 
voto, estava inclusive em lista, matéria já pacificada.

Há a crença também no Brasil de que toda e qualquer decisão contrária aos respectivos interesses 
é uma decisão errônea, é uma decisão que discrepa da ordem jurídica. E às vezes o profissional da 
advocacia acaba compelido, para dar uma satisfação ao cliente, a interpor recursos sabidamente 
protelatórios, recursos que não podem e não têm como frutificar.

Mas temos uma falha maior: a postura adotada pelo Estado. Se fizermos um levantamento, vamos ver 
que cerca de 50% dos processos envolvem União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e 
fundações públicas. Indaga-se: o cidadão litiga por bel prazer com o Estado? Não. Ante maledicência, 
o procurador, que personifica o Estado, não tem como sentar à mesa e transigir, não tem como 
entabular um acordo para colocar fim à causa. E o próprio Estado empurra com a barriga a solução 
final do processo, acreditando na morosidade da Justiça.

A questão envolve a mudança de uma mentalidade, não?

Sim. Nós não precisamos de mais leis no Brasil, de mais emendas constitucionais. Precisamos de 
homens que observem o arcabouço normativo existente.

Hoje eu disse, no plenário, diante de uma proposta que um colega fez: olha, essa proposta vai passar 
pela Comissão de Regimento Interno, porque eu sou presidente da Comissão. Protestaram.

Nós vivemos uma quadra de perda de parâmetros, abandono a princípios. O dito passa pelo não dito, 
o certo pelo errado. Isso é péssimo: não se avança culturalmente assim.

O senhor acha que em algum momento o CNJ extrapolou suas atribuições?

Eu não tenho a menor dúvida. O CNJ teve um primeiro período, que já se mostra longo, de atuação 
em substituição às Corregedorias, muito mais uma atuação correcional do que objetivando a 
planejar o Judiciário de amanhã. Mas aí, a alternância, quer na Presidência do CNJ, quer também a 
alternância dos conselheiros e do corregedor-geral, essa alternância talvez implique agora, na gestão 
do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Nancy Andrighi, que é a nossa corregedora nacional, 
uma mudança de ótica.

Essa mudança de ótica tarda. Nós precisamos, sim, fortalecer o Judiciário, fortalecer as Corregedorias 
dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, cobrando-lhes uma atuação desejável. 
Mas não, evidentemente, fiscalizando se o juiz tal comparece à comarca, se mora na comarca – essa 
atuação não cabe ao CNJ, cabe sim à Corregedoria.
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O senhor concorda com a criminalização da violação das 
prerrogativas profissionais dos advogados, conforme 
projeto de lei que tramita no Congresso Nacional?

As prerrogativas dos advogados devem ser guardadas, 
e nisso o Judiciário tem um papel muito importante. O 
advogado é indispensável à administração da justiça, 
e o advogado sem a proteção das prerrogativas acaba 
manietado, não atuando como deveria atuar, não 
atuando com denodo na defesa do cliente.

O que se fizer para se fortalecer a atuação equidistante, 
a atuação independente em prol dos interesses do outorgante dos poderes em torno da atividade 
do advogado será bem vista. Agora, eu não acredito que seja necessário se chegar ao estágio de 
criminalizar o ato que implique uma transgressão à prerrogativa do advogado.

O senhor foi aplaudido pela advocacia quando defendeu o advogado do ex-presidente do 
PT José Genoíno, Luiz Fernando Pacheco, após o então presidente do STF, Joaquim Barbosa, 
expulsá-lo do tribunal. O senhor enxergou ali uma violação de prerrogativa?

Enxerguei, e não tive tempo de interceder na sessão porque a coisa foi muito rápida. Eu vi violação 
de uma prerrogativa do advogado. O advogado não tinha outro meio para escancarar o quadro a 
não ser ir à tribuna, porque ele tinha interposto agravos regimentais com o réu preso, e o relator, 
ministro Joaquim Barbosa, não levava a julgamento esses agravos. É que, infelizmente - eu sou voto 
vencido - entende-se que não cabe contra a decisão proferida por integrante do tribunal, mesmo no 
que alcançando a liberdade de ir e vir, a impetração de habeas corpus. 

O advogado protestou, protestou da tribuna. E quando foi à tribuna, o fez de forma ponderada, com 
urbanidade, como convém. O episódio tomou um diapasão que se mostrou impróprio para incidente 
no âmbito do Supremo, porque o ministro mandou imediatamente cortar o som, ao invés de dar ao 
advogado cinco minutos que fossem para ele expor sua preocupação. Mandou cortar o som, e o 
advogado, que tinha um vozeirão, disse que continuaria falando. E o ministro então determinou que 
a segurança o afastasse da tribuna. Eu nunca tinha presenciado isso em colegiado algum, e estou em 
colegiados julgando há 36 anos.

Outra bandeira da advocacia, esta contemplada, é o Quinto Constitucional. Algumas vozes se levantam 
contra esse dispositivo, classificando-o como um via paralela. Qual sua opinião a respeito?

Eu preenchi meu primeiro cargo de juiz egresso da advocacia. Então, a cadeira era destinada 
à advocacia e consubstanciava, portanto, o Quinto Constitucional. É um sistema que vem do 

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

“As prerrogativas dos advogados devem ser guardadas”

 Fotos Eugênio Novaes



Dezembro 2014 / Revista da CAASP // 11

constituinte originário. É uma ótica segundo a qual a presença já em segunda instância de um 
egresso da advocacia ou do Ministério Público acaba trazendo um aporte diverso quanto à ótica, 
oxigenando o colegiado.

Eu penso que não tenho por que ser criticado pelo fato de ter preenchido a primeira cadeira egresso 
do Quinto. Eu penso que honro não só a advocacia como também o próprio Judiciário. Eu busco 
servir da melhor forma aos meus semelhantes.

Houve, recentemente, conflitos entre o STF e o Congresso. Uma medida do ministro Gilmar 
Mendes gerou muita polêmica ao barrar a tramitação de um projeto de lei...

Eu atuei na reforma da Previdência e, mediante um ato, eu suspendi a tramitação de uma emenda 
constitucional. Quando nós atuamos, nós atuamos de forma vinculada, e não se pode esquecer de 
que o Supremo é o guarda maior da Constituição.

Agora, preconizo uma deferência mútua entre os Poderes. Falando pelo colegiado em homenagem 
ao ministro Ricardo Lewandowski, na sua posse na Presidência do Supremo, eu ressaltei este aspecto: 
não há invasão, nós não nos substituímos. Claro, precisamos estar atentos à autocontenção, porque 
nós não somos legisladores – atuamos como legisladores negativos quando julgamos o processo 
objetivo e declaramos a inconstitucionalidade de lei. Deve haver uma autocontenção, mas eu penso 
que, em geral, essa autocontenção é observada pelo Judiciário. 

Nós observamos a cláusula constitucional da independência dos Poderes e da harmonia entre os 
Poderes.

Fixou-se em mais de 4 mil reais o valor auxílio-moradia a todos os juízes federais. O senhor 
concorda com isso? Os magistrados não têm benefícios demais?

Em relação aos servidores em geral, o que nós temos é um achatamento. Muito embora a Constituição 
preveja o subsídio, o vencimento é reajustado para afastarem-se os efeitos maléficos da inflação 
anual. Esse reajustamento não é aumento – é reposição do poder aquisitivo da moeda, e ele não 
ocorre. Agora mesmo eu levei um processo em que policiais de São Paulo pedem, pelo ato omissivo 
do Estado, a indenização correspondente a uma reposição que não houve.

Agora, esse fato não justifica, a meu ver, a outorga mediante decisão judicial, ou decisão do Conselho 
Nacional de Justiça, de parcelas em relação às quais a Constituição exige lei – eu já sustentei isso 
em relação à ajuda de custo. A pretexto – e há uma inversão de valores – de termos o Ministério 
Público como paradigma, se acabou cogitando desse auxílio-moradia, que, em última análise é uma 
melhoria de subsídio. Eu diria mesmo que é um verdadeiro cala-boca.
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Um ministro do STF deve ouvir a voz das ruas ou 
ater-se, friamente, à letra da lei?

Nós somos servidores, e como servidores não 
podemos estar alheios ao sentimento da sociedade. 
Uma coisa é partir-se até mesmo para o direito 
alternativo para atender à turba, ao populacho. 
Algo diverso é sermos sensíveis ao que ocorre na 
vida gregária, e tanto quando possível darmos 
ao arcabouço normativo, à ordem jurídica, uma 
interpretação consentânea com esses anseios.

Não se trata de julgar segundo o humor da população - absolutamente não é isso, já que a nossa 
atividade é uma atividade vinculada ao direito posto pelo Congresso Nacional.

No passado, o senhor concedeu dois habeas corpus em confronto absoluto com a opinião 
pública – ao banqueiro Salvatore Cacciola e a jovem Suzane Richthofen, que planejou o 
assassinato dos pais. O senhor não se sentiu pressionado?

Tive também um caso, no passado, de estupro. A moça, menor de 14 anos, levava uma vida dissoluta 
e na terceira saída com o rapaz ela foi surpreendida pelo pai. O pai a surrou, ela disse que tinha 
“andado” com o rapaz. O pai então o representou, porque ela era menor de 14 anos. A ação teve 
curso e quando chegou ao término - uma pena de oito anos - o rapaz tinha constituído família e 
estava com dois filhos. Interessaria à sociedade colocá-lo no xilindró? Eu respondi que não, e revelei 
que pela aparência da moça – e ninguém pede carteira de identidade para transar, a verdade é essa – 
ele imaginou que ela tivesse mais de 14 anos. Ela tinha uma vida tão dissoluta que o juiz desconfiou, 
ao ouvi-la, da sanidade mental, porque ela saiu nomeando com quem ela já tinha “andado” naquela 
pequena localidade. O juiz perguntou: “você não tem medo de pegar doença?” Ela respondeu que 
não. Fizeram o exame de sanidade, ela foi tida como sã, e posteriormente veio a se envolver até em 
caso de furto ou roubo.

O caso do Cacciola. Eu pergunto: onde está o título condenatório quanto aos demais envolvidos 
no episódio? Porque várias pessoas, vários cidadãos foram condenados. Prendeu-se o Cacciola, 
invertendo-se a ordem natural, que é apurar para depois prender. Por quê? Por que ele tem dupla 
nacionalidade? Então teríamos que prender – e a prisão seria automática – todo estrangeiro residente 
no Brasil que praticasse um crime.

Do caso da Suzane eu não me lembro, se não me falha a memória era problema de regime de 
cumprimento da pena.

“Como servidores, não podemos estar alheios ao 
sentimento da sociedade”
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Como é o relacionamento pessoal entre vocês, ministros do Supremo Tribunal Federal?

Não há convivência social. Nós não chegamos sequer a nos visitar nas respectivas residências. Já 
se disse do Supremo - e eu consignei isso num discurso – que a rigor nós somos 11 ilhas. Não é o 
desejável, mas talvez não ocorra essa convivência por falta de tempo mesmo. Hoje, um integrante 
do Supremo, um juiz que tenha realmente a arte de julgar como uma missão sublime, atua de forma 
direta inclusive sábado, domingo e feriados.

Que tipo de reforma política o senhor gostaria que ocorresse no Brasil? 

Há um leque grande de partidos, mas é o sistema. Há o problema do horário de propaganda eleitoral, 
que se diz gratuita mas todos nós contribuintes pagamos, em que partidos que não têm candidato a 
certos cargos se coligam e acabam alienando o tempo de propaganda eleitoral. 

Eu sou favorável, em primeiro lugar, a uma reforma profunda para o voto deixar de ser obrigatório. Não 
concebo um direito inerente à cidadania como uma obrigação. Em segundo lugar, ao financiamento 
público, mas com regras rigorosas quanto ao direito de dinheiro privado. Mas, claro, tudo isso passa 
pelo Congresso Nacional, pela alteração da Constituição Federal e, portanto, pela vontade política 
dos representantes do povo brasileiro.

Há uma Ação Direita de Inconstitucionalidade 
da OAB no STF tratando do financiamento de 
campanhas eleitorais. Houve um pedido de 
vista...

Quando há pedido de vista que se transforma em 
“perdido de vista”, eu antecipo a minha posição. 
Nesse caso concreto eu me antecipei, e de certa 
forma sinalizei a um colega para afastar-se o 
financiamento pelas pessoas jurídicas de direito 
privado, que sai muito caro à sociedade. Por quê? 
Porque eu não acredito em altruísmo nesse campo. 
Eu não acredito que as empresas, principalmente as da construção civil, que estão diariamente 
contratando com o Estado, doem apenas para ver eleito este ou aquele candidato. O troco sai muito 
caro para a sociedade brasileira.

As empresas estão também sujeitas à morte civil, à falência, ao mercado. Evidentemente, não doariam o 
que doam se não houvesse uma contraprestação, e essa contraprestação não atende ao interesse público.

“Eu sou favorável a uma reforma profunda para o voto 
deixar de ser obrigatório”
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O senhor acha que o Brasil avançou no combate à corrupção nos últimos anos?

A corrupção não foi inventada nos últimos anos, mas ela ganhou um diapasão enorme - citemos o 

escândalo do mensalão, e agora já estamos aí vendo um quadro estarrecedor em uma das maiores 

empresas brasileiras, a Petrobrás. Eu creio que nós tivemos um retrocesso cultural, que houve uma 

perda de freios inibitórios quanto ao trato da coisa pública. Isso é muito ruim.

Há quem diga que, antes, não se viam corruptos poderosos condenados.

Hoje nós temos uma Polícia Federal atuante, um Ministério Público atuante, e aí, evidentemente, 

proposta a ação penal, o Judiciário atua. Mas o Judiciário é um órgão inerte. O titular da ação penal 

é Ministério Público, quem investiga é a polícia.

O senhor não viu irregularidades nos vazamentos dos depoimentos do ex-diretor da Petrobras 

Paulo Roberto Costa às vésperas das eleições? O sigilo não valia para aquela etapa do processo?

O que ocorre com ele é que, pela lei da delação, há que se guardar o sigilo até o recebimento da 

denúncia no processo que corre no Paraná, mas não depois quanto aos fatos revelados na delação 

premiada, e vinga no âmbito da administração pública a publicidade dos atos – e aí eu incluo o 

Judiciário. É a forma de os cidadãos em geral acompanharem o dia a dia em si da administração 

pública. Isso implica cobrança e a cobrança resulta em eficiência.

Mas a publicidade não pode atrapalhar uma investigação?

Eu tenho aquele processo envolvendo o Metrô de São Paulo, em que houve delação, e a delação 

está envelopada. Eu me referi a uma decisão que eu proferi ao colaborador X, ao colaborador Y, e teci 

algumas considerações sem revelar o conteúdo da fala deles, mas indiretamente acabei revelando. 

No dia seguinte, a Grande Imprensa mencionou o nome desses colaboradores, que eu tentei omitir.

Eu tenho uma teoria: o sigilo só é sigilo enquanto não chega ao alcance da imprensa. Chegando, a 

imprensa tem que divulgar. Quem quebrou o sigilo não foi o jornalista – o jornalista não vai atrás 

do processo. Geralmente o fato chega a ele, e ele, como jornalista, presta à sociedade o serviço de 

informá-la.

Eu sou contra, de início, o sigilo, a não ser que a lei imponha. Por quê? Porque quando você confere 

sigilo a um processo a presunção é de que a coisa é muito pior do que geralmente é. Começa-se 

então a ver, como eu costumo dizer no linguajar carioca, chifre em cabeça de cavalo.
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Quais são os mais prementes interesses ou necessidades nacionais? O que o próximo governo 
deve fazer antes de qualquer coisa?

O novo governo terá de tomar medidas saneadoras, que serão medidas antipáticas aos anseios 
populares.
 
O senhor está falando de economia?

Falo em geral. 

Quanto tempo falta para o senhor se aposentar 
no Supremo?

Um ano e oito meses.

O que fará depois?

Não vou morrer de tédio. Tenho muita coisa a fazer. “Sou contra o sigilo, a não ser que a lei imponha”



 16 // Revista da CAASP / Dezembro 2014

\\ESPECIAL

Reportagem de Paulo Henrique Arantes e Joaquim de Carvalho

Treze pessoas presas e 200 mil CDs e DVDs apreendidos em Belo Jardim, Pernambuco. Estouro 
pela Polícia Federal de um depósito de eletrônicos, brinquedos e cigarros contrabandeados em 
Guaíra, no Paraná. Apreensão de sete mil produtos falsificados ou irregulares, principalmente 

roupas, em Manaus, Amazonas. Tudo isso aconteceu em um hiato de 24 horas, entre os dias 3 e 4 de 
novembro último. 

Produzidos ou comercializados de modo ilegal, óculos, cigarros, softwares, perfumes, produtos de 
limpeza, canais de TV por assinatura, câmeras de vídeo, videogames, pilhas, brinquedos e músicas 
(via jukebox) movimentaram em 2012 nada menos que R$ 23,8 bilhões, conforme levantamento do 
Fórum Nacional de Combate à Pirataria e à Ilegalidade (FNCP).

Se formos além do conceito popular de pirataria, acrescendo ao termo as diversas formas de 
informalidade que abundam no mercado, chegaremos a números estarrecedores. O Instituto 
Brasileiro de Ética Concorrencial (Etco) e a Fundação Getúlio Vargas fizeram isso, ou seja, estudaram 
a chamada “economia subterrânea”. Em valores absolutos, estima-se que a produção de bens e 
serviços não reportada ao governo atingirá em 2014 a marca de R$ 784,5 bilhões, ou seja, 16,2% do 
PIB nacional. O montante equivale ao PIB da Argentina.

Importante registrar que esse Índice de Economia Subterrânea (IES), como os autores do estudo o 
batizaram, vem se mostrando em queda ininterrupta desde 2003, quando era de 21%. 

O mercado 
fora da lei

 Foto Mariana Rafael (Agência Brasília)

A chamada  “economia subterrânea” no Brasil 
movimenta o equivalente ao PIB da Argentina
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“O Índice de Economia Subterrânea é uma tentativa que 
fazemos há alguns anos, junto com a FGV, de ter um 
termômetro, um farol para apontar se a formalização 
da economia está aumentando ou decaindo. O IES é a 
medida de quanto o Brasil é informal”, explica Evandro 
Guimarães, presidente do Etco. “Esperamos que a queda 
continue acontecendo, mas a questão é: a que ritmo? 
Provavelmente, levaremos alguns anos ainda para que a 
informalidade caia à metade da que temos hoje”, prevê.

O brasileiro é habituado a chamar de pirataria toda e 
qualquer falsificação ou irregularidade formal. Não é bem assim. O Código Penal, em seu Artigo 
184, classifica como pirataria o desrespeito a direitos intelectuais e de autor, mas costuma-se, 
popularizando-se a questão, incluir no mesmo balaio contrabando (importação proibida, Artigo 
334 do Código Penal), descaminho (importação sem pagamento de impostos, também Artigo 
334 do Código Penal) e contrafeito (uso de marca sem autorização do titular, Artigo 189 da Lei de 
Propriedade Industrial). Além disso, no entendimento popular também é pirataria o desrespeito a 
normas e regulamentos técnicos pertinentes a produtos submetidos ao Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a outros órgãos reguladores.

“Essa confusão beneficia os infratores. É necessário consolidar os diversos crimes apelidados de 
diversos nomes, que são na verdade um único crime contra o principal patrimônio do país, que é um 
mercado interno saudável, adimplente em relação aos impostos e que exerce uma concorrência leal. 
Nesse ponto, o mundo jurídico poderia ajudar muito”, provoca Guimarães. E vai além: “Esses desvios 
têm entre si um enorme parentesco. Todos fogem do pagamento de tributos, de encargos ou de 
direitos de propriedade intelectual, ou ainda do reconhecimento da marca, que vem a ser a principal 
característica do mercado livre e competitivo em praticamente todo o mundo”.

A Itália, recentemente, reestruturou seu Produto Interno Bruto. Na tentativa exitosa de aumentá-lo, 
incorporou toda a economia informal, inclusive a prostituição. “Se fizéssemos isso no Brasil, teríamos 
pelo menos R$ 784,5 bilhões a mais no PIB. Isso mostra a dimensão da ilegalidade no país”, adverte 
Edson Luiz Vismona, presidente do FNCP e ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo (2000 a 
2002). “O mercado brasileiro está sendo saqueado”, denuncia.

Vismona defende um combate à pirataria – aqui, como popularmente conceituada – que envolva 
Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Ministério 
Público, Procon, agências reguladoras e a sociedade civil, por meio de seus organismos representativos. 
“Estamos lidando com crime organizado. Os produtos ilegais chegam pelas fronteiras secas, pelos 

Evandro Guimarâes: “a confusão de leis beneficia 
os infratores”

 Ricardo Bastos
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portos, pelos aeroportos, e são transportados por rodovias federais e estaduais até serem vendidos 
nos grandes mercados brasileiros”, descreve.

Entre os tais “grandes mercados brasileiros” salta aos olhos como protagonista a cidade de São Paulo. 
“Toda cidade tem um pequeno núcleo de produtos ilegais. Em São Paulo, se você visitar a região da 
Rua 25 de Março, a Avenida Paulista, o Brás, encontrará verdadeiros shoppings dedicados ao comércio 
de produtos ilegais. São Paulo é o grande centro distribuidor de produtos ilegais para o Brasil”, avalia 
Vismona. “Por trás da pirataria encontram-se organizações criminosas que praticam tráfico de armas, 
de drogas e de munição, trabalho escravo, roubo de cargas. Todas essas ilegalidades são cometidas 
por essas organizações, que vão entremeando uma atividade com a outra”, aponta.

“O mecanismo horizontal que impulsiona todas essas correntes fortes se alimenta da mesma intensão 
final, que é de natureza criminosa”, corrobora Evandro Guimarães.

O que entidades como o Fórum Nacional de Combate à Corrupção e o Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial pretendem não é combater o comércio popular, esclarece Edson Vismona: “Se você 
tiver regulamentos que definam o comércio ambulante, não há problema algum, desde que não se 
vendam produtos ilegais. O Mercado Modelo de Salvador, na Bahia, por exemplo, é popular, turístico 
até, e nele não se encontra nada ilegal, nada falsificado”.

Cultura - O debate sobre “economia subterrânea”, 
contudo, não pode restringir-se aos aspectos legais, pois 
agrupa uma série de componentes culturais. É comum no 
Brasil a mentalidade da tolerância, o que em alguns casos 
significa complacência com a ilegalidade. “Roubar o sinal da 
TV a cabo ou copiar um programa de computador, às vezes, 
parece pouco aos brasileiros, passando por transgressão 
inocente. Ocorre que isso se torna um mecanismo cultural 
impressionante, porque funciona em cadeia”, avalia Evandro 

Guimarães. “O compromisso com a legalidade não traz benefícios claros para segmentos, setores 
ou instituições, mas um benefício final claríssimo para o conjunto da Nação. É lógico que a maior 
parte dos brasileiros considere absurdo o peso da carga tributária, mas descumpri-la é uma forma de 
impedir a criação de condições estruturais para reduzi-la”, raciocina o presidente do Etco.

Além do impacto negativo no campo tributário, o consumo de produtos piratas pode trazer graves 
prejuízos ao próprio consumidor. Ao comprar gato por lebre, o cidadão põe sua segurança em risco. 
“Produtos ilegais não atendem às normas técnicas brasileiras. Um produto elétrico que não tem o 
filtro regulado pelo Inmetro pode pegar fogo com muita facilidade. O mesmo acontece com baterias 
de celular”, alerta Edson Vismona.

Edson Vismona: “no Mercado Modelo, em 
Salvador, não há nada falsificado”

 Ricardo Bastos
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A lista é grande. Óculos de sol, vendidos a preço de banana nas praias, são montados com lentes que 
prejudicam a retina, aumentando as chances de o usuário desenvolver glaucoma e catarata. Tênis 
das mais renomadas marcas internacionais, quando falsificados, costumam não ter a maleabilidade 
necessária para a prática esportiva, em prejuízo das articulações do indivíduo que comemorou sua 
aquisição por tão baixo custo.

Sucede que boa parte das pessoas que compram produtos 
pirateados sabe dos riscos que corre. Assume-os pelo baixo 
preço, na certeza de que os originais são abusivamente caros. 
“Normalmente, os consumidores atribuem a diferença de 
preço ao tamanho da margem de lucro verificada nos produtos 
de qualidade. No entanto, nós sabemos que num mercado 
estabilizado e correto a tendência é que haja redução de 
preço com a redução das escalas. E nada disso de que estamos 
falando impede que haja desoneração de produtos que, 
caracteristicamente, podem ser vendidos no comércio popular”, 
explica Evandro Guimarães. “Certamente, existem casos em que os produtos originais, detentores 
de direitos, são mais caros do que o razoável para um acesso disseminado no mercado, mas isso 
não se verifica no conjunto das atividades”, assegura. “A falta de uma consciência cultural em relação 
aos males da pirataria e da falsificação inibem o lançamento de marcas legítimas destinadas aos 
mercados de outras faixas de renda”, acredita.

A pirataria também frequenta a administração pública. “Eu já encontrei caneta que não escreve 
no Palácio dos Bandeirantes”, conta Edson Vismona. Segundo o ex-secretário de Justiça paulista, o 
Poder Público notabiliza-se por utilizar, em suas dependências, cartuchos de impressão com tonner 
que vaza, bem como softwares, computadores, tintas e lâmpadas irregulares. “Há algum tempo, a 
Prefeitura de São Paulo fez uma licitação de tênis infantis e descobriu, depois, que os produtos eram 
falsos. Ou seja, a Prefeitura comprou tênis que causam problemas para os alunos da rede municipal 
de ensino. É inadmissível”, indigna-se Vismona.

O fim da pirataria no Brasil – ou sua diminuição a níveis razoáveis, aqui conforme seu conceito legal 
mais preciso – depende, antes de tudo, do respeito ao princípio da propriedade intelectual, hoje 
tratado de modo leniente. “O desenvolvimento de uma Nação passa pelo respeito à propriedade 
intelectual. Protegê-la é também uma necessidade para qualificar melhor os empregos no Brasil”, 
salienta Evandro Guimarães.

Os proprietários de marcas e tecnologias consagradas, os autores musicais e tantos outros não 
conquistaram reconhecimento no mercado a troco de nada, e, ao investirem tempo e dinheiro nos 
seus respetivos produtos, assumiram riscos inerentes ao mundo capitalista. “As empresas produtoras 
de videogames investem bilhões no desenvolvimento de novos jogos – quantos dão certo? Quantos 
filmes, entre os chamados blockbusters, existem no mercado? Poucos, só que os estúdios bancam a 
produção de muitos filmes para que dois ou três alcancem sucesso e paguem o prejuízo dos demais. 
Os piratas não correm nenhum risco, porque só se falsifica o que já deu certo”, verifica Edson Vismona.

Expostos no FNCP, produtos falsificados

 Ricardo Bastos
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Medicamentos - A questão da propriedade industrial e comercial é um pouco mais delicada 
quando envolve medicamentos. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o então ministro 
da Saúde, José Serra, travou forte luta contra laboratórios multinacionais para quebrar patentes de 
determinados remédios e torná-los mais acessíveis à população, e foi vencedor em muitos casos. O 
que diz de ações como essa uma entidade defensora das marcas como o Etco?

“Toda e qualquer legislação publicada pelo Poder que tem 
competência para fazê-lo, por si só, já justificam aquela 
medida. O Etco nada tem contra medidas institucionais 
de interesse social abrangente. O que nos preocupa é a 
corrupção da propriedade intelectual, da propriedade 
comercial de marcas e os produtos que são copiados, que 
são fraudados”, explica o presidente do instituto, Evandro 
Guimarães. “Se algum medicamento teve seu agente ativo 

absorvido para disseminação ampla no mercado interno, 
certamente o rigor institucional da legislação foi observado e 

o tipo de perda dessa operação foi negociada com os detentores da patente em nível internacional. 
Não somos uma ilha – trocamos calor com todos os países do mundo”, observa.

Guimarães adverte que a área médica requer atenção especial no tocante a alguns aspectos éticos - 
por exemplo, na venda de medicamentos pela internet, sujeita a entrega de produtos não confiáveis. 
Outra frente que requer rigoroso cuidado é a importação de equipamentos. “Temos notícias de 
importação de seringas de países vizinhos, as quais são vendidas no mercado interno a preço 
muito baixo”, registra. “Há contrabando desde medicamentos importantes até próteses. O assunto 
é complexo.”

No caso dos genéricos, patentes tiveram de 
ser quebradas

 

// Na advocacia, dois contrapontos  de peso
“Em geral, os consumidores de elite evitam os produtos 
piratas e os objetos do mercado informal, mas parecem 
apreciar o contrabando de produtos legítimos.” Quem 
cutuca é o advogado Newton Silveira, professor de Direito 
Comercial e de Propriedade Intelectual da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. Segundo Silveira, “as 
classes menos privilegiadas tiram proveito das falsificações 
de marcas de grife – muitas vezes de melhor qualidade que 
as originais –, de celulares asiáticos e de músicas e vídeos 
das bandas e dos artistas da moda. É discutível dizer que 
isso traz prejuízos porque, supostamente, essas pessoas não 
teriam poder aquisitivo para adquirir os produtos legítimos”.

Carlos Severo (Fotos Públicas)
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Silveira: “a elite parece apreciar o 
contrabando de produtos legítimos”
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Para o professor da USP, o combate meramente policial – ou “policialesco” – à pirataria 
“cumpre as funções de dificultar a vida dos piratas e satisfazer a das multinacionais, que 
estão sempre a choramingar”.

“O convencimento da população, principalmente sua camada mais jovem, parece a conduta 
mais eficiente, além de colaborar para a criatividade. De qualquer forma, é recomendável 
evitar um estilo xiita ou demasiadamente moralista, para não se cair no ridículo”, avalia 
Newton Silveira. “Como em todos os aspectos da vida, a tolerância é mais eficiente e 
compatível com a diversidade cultural do nosso povo”, conclui.

Segundo o professor Newton Silveira, as leis de propriedade intelectual, a saber as de 
propriedade industrial e de direitos autorais, têm por objetivo colocar ordem no mercado, 
“a partir da Revolução Francesa, que pôs fim às corporações de ofícios e dos comerciantes”.
“Não devemos esquecer de que o principal fruto daquela revolução foi a liberdade de 
concorrência, de forma que os direitos exclusivos de propriedade industrial e autorais não 
devem servir ao propósito de eliminar a concorrência, gerando abuso de direitos. Trata-se 
de um equilíbrio muito delicado, que deve ser dosado com sabedoria”, orienta Silveira.

Menos ganância - Postura semelhante tem Eliane Yachouh 
Abrão, advogada especializada e parecerista em propriedade 
imaterial, formada e pós-graduada pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. “As ações policiais contra a pirataria, desde 
sempre adotadas pela indústria, já comprovaram ser ineficazes, mais 
ainda em tempos de mídia virtual. Logo, só a ação cultural provoca 
esperança. E um pouco menos de ganância por parte da indústria 
fabricante de ‘produtos culturais’, cobrando preços mais justos”, avalia 
Eliane Abrão.

Segundo a advogada, que foi idealizadora e primeira presidente 
da Comissão Especial de Propriedade Imaterial da OAB-SP, preços e 
prazos de proteção nessa área sobem e se alongam na contramão 
do bom senso tecnológico. “A prova é que artistas e produtores que 
produzem digitalmente e distribuem pela net as suas obras queixam-
se bem menos que os artistas alavancados pela indústria, e lucram 
muitas vezes mais”, nota a especialista.

A Justiça brasileira tem se mostrado “extremamente receptiva aos pleitos que reclamam a 
observância dos direitos de propriedade intelectual”, afirma Eliane. “Raros são os desacertos 
– a maioria relacionada a nulidades e domínio público. O número de juízes que possuem 
maior familiaridade com o assunto vem aumentando dia a dia. Nem por isso, acredito, a 
solução esteja em varas especializadas, embora torça por câmaras especializadas nos 
tribunais estaduais, onde um colegiado sempre funciona melhor”, defende.

Eliane Abrão fala em “ganância 
da industria cultural”

Arquivo pessoal E. Abrão
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A próstata é uma glândula que pesa em torno de 15 gramas. Essa estrutura diminuta é abrigo 
de uma temida doença masculina, pela sua potencial letalidade e por seu mais importante 
exame diagnóstico – o toque retal – envolver forte preconceito. Apesar dos esforços para 

a disseminação da detecção precoce, a maioria dos casos de câncer de próstata ainda acontece 
tardiamente. Em 2011, a doença matou 13.129 homens no Brasil - um a cada 40 minutos. Trata-se de 
um mal que, descoberto no início, tem 90% de chance de cura.

Para 2014 o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que haja 68.800 novos casos diagnosticados da 
doença no país. Isso significa uma descoberta a cada sete minutos. “Um grande número de homens 
com câncer de próstata nem tem a doença registrada em 
nossos bancos, portanto os números podem ser maiores 
do que o estimado”, acredita o urologista Miguel Srougi, 
professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, maior referência brasileira no 
tema.

A próstata situa-se abaixo da bexiga, órgão onde a urina 
é armazenada e do qual sai a uretra, que passa pelo 
interior da próstata e do pênis. Seu crescimento, comum 
após os 40 anos (hiperplasia prostática), decorre de um desequilíbrio hormonal do homem maduro 
para o qual não há prevenção. O crescimento da próstata provoca incômodos ao urinar. “Em maior 
ou menor grau todos os homens terão esse crescimento. Felizmente, apenas um terço deles terá 
sintomas mais significativos, que exigem cuidados médicos”, explica Srougi. Nesses casos, há 
medicações que desobstruem parcialmente a uretra. Apenas 5% dos homens têm de passar por 
procedimento cirúrgico para resolver problemas de hiperplasia prostática. Já no câncer de próstata, 

Diagnóstico 
precoce é a melhor 

arma contra o 
câncer de próstata

Reportagem de Karol Pinheiro

Srougi: “os números do câncer de próstata 
podem ser maiores que o estimado”
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além do aumento do volume da glândula 
há o surgimento de nódulos, facilmente 
detectáveis pelo exame de toque retal. 

O câncer de próstata pode ser de baixo risco 
(quando as células cancerígenas são menos 
agressivas e estão localizadas dentro da 
próstata), de risco intermediário (as células 
são um pouco mais agressivas e o tumor 
alcança tecidos vizinhos) e de alto risco (as 
células são violentas e atingem, além dos 
tecidos vizinhos, outros órgãos). 

A maioria dos tumores de próstata cresce lentamente e não causa sintomas. Mas, em casos avançados 
ocasionam dificuldade para urinar, sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga e 
a presença de sangue na urina. Dor óssea é sinal de que a doença evoluiu para um grau de extrema 
gravidade. “Quando descoberto precocemente, as chances de cura são de 90%. Mas se quando 
iniciado o tratamento o tumor já estiver para fora da próstata as chances de cura caem para 30%. 
Fica claro, com essa porcentagem, que o paciente que não realiza os exames periodicamente, se vier 
a ter câncer, pode perder uma chance de cura única”, ressalta Srougi.  

Toque retal ainda é tabu

Com seus 37 anos de trabalho na área, Miguel Srougi 
atesta: “O brasileiro ainda é resistente ao exame de toque 
retal. A resistência em realizar esse procedimento deve-
se principalmente ao medo da dor, mas trata-se de um 
exame que dura menos do que cinco segundos”.

Além do toque retal, homens a partir dos 50 anos, no caso 
daqueles sem histórico familiar da doença, e a partir dos 
45 anos, naqueles que apresentem casos da doença na 
família, devem realizar também o exame laboratorial - a 
dosagem de PSA, substância encontrada principalmente 
no sêmen e em pequena quantidade no sangue.

“O PSA tem salvado vidas, já que quando há alteração dos seus níveis conseguimos perceber a 
presença de um câncer em pacientes muitas vezes assintomáticos. No entanto, só com o PSA não é 
possível fechar o diagnóstico. Essa substância também pode se mostrar alterada sem a presença do 
câncer ou em níveis normais e, mesmo assim, o paciente ter um câncer. Daí a importância do toque 
retal, para auxiliar o médico no diagnóstico preciso”, ressalta Srougi.
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Caso seja constatado aumento da glândula ou PSA alterado (níveis acima de 2,0 a 2,5 ng/ml) deve-
se averiguar se há presença de um tumor e, em caso positivo, realizar biópsia para verificar se o 
mesmo é maligno. Se for, o paciente precisa ser submetido a outros exames laboratoriais para se 
determinarem sua dimensão e a presença ou não de metástases.

Experiência do médico pode fazer a diferença

Uma vez diagnosticado o câncer de próstata o médico faz um planejamento individualizado do 
tratamento, levando em conta o estágio do tumor e as características do paciente. Os tumores 
pouco agressivos em homens de mais idade não precisam ser tratados. Quando a lesão está contida 
dentro da próstata, as melhores opções são representadas pela cirurgia de remoção da próstata 
ou radioterapia. Quando o tumor original já se espalhou para outras partes do corpo institui-se 
tratamento com hormônios, bastante eficientes em câncer de próstata. Nos casos infrequentes, que 
deixam de responder aos hormônios, pode-se lançar mão de tratamento quimioterápico.

“A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após o médico discutir 
os riscos e benefícios com o paciente, já que eles acarretam efeitos colaterais como problemas 
intestinais, incontinência urinária e impotência”, salienta o professor Miguel Srougi. 

Essas sequelas ocorrem porque a próstata está próxima dos músculos que seguram a urina e dos 
nervosos responsáveis pela ereção. Numa cirurgia, ao retirar a próstata, se a região for lesada ou se o 
tumor já estiver envolvendo outras estruturas, o cirurgião é obrigado a retirá-las e os problemas serão 
inevitáveis. “O aparecimento dessas complicações depende um pouco da experiência do cirurgião e 
da idade do paciente - quanto mais novo, menor o risco desses problemas -, mas depende também 
do tipo de tumor”, explica o urologista. 

“Muito se fala sobre a remoção da próstata via cirurgia robótica, que isso ajudaria a realizar 
procedimentos com menos sangramento, menor tempo de internação, retorno mais rápido às 
atividades normais e boa preservação da função sexual após a intervenção. Mas quatro grandes 
estudos já foram feitos e provaram que, quando o cirurgião tem experiência com a cirurgia robótica 
ou com a cirurgia tradicional, as duas dão bons resultados. Se há pouca experiência, as duas podem 
gerar complicações. Portanto, o que influencia o resultado do tratamento cirúrgico não é a técnica 
utilizada, mas a experiência do cirurgião”, completa Srougi.

Hoje já existem medicações e outras cirurgias que aliviam sequelas do tratamento do câncer de 
próstata. 

Vida saudável ajuda a prevenir

A idade é um fator de risco importante para o câncer de próstata, uma vez que tanto a incidência 
como a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos. Parentes de primeiro grau, como 
pai e irmão, com câncer de próstata antes dos 60 anos podem elevar o risco de se ter a doença. Negros 
e obesos são mais propensos a desenvolveram tumores de próstata mais agressivos. As razões para 
isso não estão claras.
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“Há alguns anos realizei um estudo numa 

tribo no sul do Pará chamada Parkategê, 

onde os índios nativos tinham baixa 

incidência de câncer da próstata. Mas, 

colonizados pelos brancos, assumindo seus 

estilos de vida, tornando-se sedentários e 

obesos, passaram a apresentar a doença 

com a mesma frequência que seus 

colonizadores. Portanto, isso mostra que 

os hábitos de vida podem propiciar o 

aparecimento do câncer”, observa Srougi.  

Está comprovado que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com 

menos gordura (principalmente as de origem animal) ajuda a diminuir o risco não só de câncer, mas 

também de outras doenças não-transmissíveis. Nesse sentido, hábitos como pelo menos 30 minutos 

diários de atividade física, manter o peso adequado, diminuir o consumo de álcool e não fumar são 

fundamentais.
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A manhã em que o comerciante Antônio 
Raposo de Souza se tornou hóspede do 
Hotel da Vovó é uma das lembranças 

mais tristes na vida da administradora Fátima de 
Medeiros Souza. “Chorei muito. Eu sofria com um 
sentimento de culpa muito grande”, diz Fátima. Três 
meses depois, ela voltou à casa de repouso e tirou 
seu pai de lá. Passados mais alguns meses, Fátima 
estava outra vez no Hotel da Vovó, e o sentimento 
de culpa tinha desaparecido. “Descobri a duras 
penas que aqui ele tem mais qualidade de vida”, 

afirma, enquanto segura a mão de um homem de 
84 anos, rosto emagrecido pelos seis anos do Mal de Alzheimer, hoje na fase da doença em que 
é obrigado a se alimentar por cateter injetado numa veia do braço, como se fosse soro, já que 
desaprendeu a mastigar.

Casas como o Hotel da Vovó são cada vez mais comuns no Brasil. “A população envelheceu e o País 
não se preparou para cuidar de seus velhos”, diz a advogada Lélia Rosely Barris, que criou o Hotel da 
Vovó em 2007, quando descobriu em casa a dificuldade de lidar com os complexos problemas que 
atingem os idosos. Sua mãe, aos 80 anos, fraturou o fêmur enquanto cuidava do apartamento onde 
morava sozinha. Internada, passou por uma cirurgia e sofreu complicações. Acabou na UTI, de onde 
só saiu numa cadeira de rodas. Durante quatro anos, ficou sob atendimento de uma cuidadora, mas 
sua saúde foi debilitando até que a filha descobriu, diante da dificuldade de encontrar um modelo 
de tratamento ideal para a situação da mãe, que o melhor era abrir a própria empresa. Foi assim que 
nasceu o Hotel da Vovó.

O nome da casa de repouso tem duas razões. A primeira é que, chamando-se hotel, a casa se afasta 
do estigma de asilo ou clínica. A segunda é que a mãe de Lélia teve dois hotéis, um em Minas Gerais, 
na região de Uberaba, outro no interior de Goiás. Ao dar esse nome à casa de repouso, a filha lhe fez 
uma homenagem e lhe proporcionou viver a maior parte de seus 84 anos em um hotel, primeiro 
como dona, depois como hóspede. Hóspede? Sim, na casa onde estão vinte idosos, com idades que 
variam de 69 a 96 anos, é proibido usar palavras como pacientes ou internos. “Eles estão aqui para 
desfrutar da vida, não para esperar a morte”, define Lélia.

O hotel funciona em um sobrado que fica numa rua estreita e de pouco movimento na Vila Bonilha, 
em Pirituba, São Paulo, a meia hora de carro do centro da cidade (com trânsito livre). A reportagem 
da Revista da CAASP esteve lá, numa manhã de sábado. O muro da entrada é alto e não é possível, 
para quem está na rua, ver o que se passa lá dentro. Depois do portão, um jardim, com floreiras a um 
metro de altura. Mas, em vez de flores, estão plantadas verduras. É uma horta cultivada pelos próprios 
hóspedes. Como não podem se abaixar, a terra foi suspensa, e muitos se dedicam à plantação.

Dignidade na terceira idade
Reportagem de Joaquim de Carvalho

Arquivo Hotal da Vovó
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Lélia (ao centro), com a mãe e a irmã
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Na entrada, Lélia e Maria das Neves, funcionária da casa, estão 
em pé, numa roda de dez idosos sentados.  Apenas um é homem, 
e ele sorri bastante. A brincadeira é “passa anel”. Quem se arrisca 
a dizer com quem está o anel tem que descrever a roupa da 
pessoa e dizer o nome dela. São exercícios lúdicos para manter 
a memória ativa. A funcionária é abraçada por alguns hóspedes. 
Mas ninguém parece tão ligada a ela como Maria Helena Luiz da 
Silva, uma senhora morena que teve AVC há alguns anos, e há dois 
vive no hotel. Ela chegou ali sem falar nada, mas hoje pronuncia 
algumas palavras. “Amor”, diz, ao se referir à funcionária.

A cuidadora Maria das Neves é uma das treze funcionárias do hotel, que ao lado de um médico, 
uma enfermeira e uma nutricionista, mantém a rotina com os idosos, que inclui consultas regulares, 
um cardápio alimentar equilibrado e muita brincadeira. Os hóspedes se divertem, enquanto os 
profissionais, com brincadeiras, avaliam a saúde deles e procuram estimular a atividade cerebral, 
além de tirá-los do tédio e da solidão, os males mais comuns nessa faixa etária quando não há uma 
doença já diagnosticada. Pelo menos uma vez por semana, um violeiro anima as tardes.

Na sexta-feira, quem tem saúde coloca a mão na massa, ditando ou mesmo ajudando a preparar 
um prato. Também existe a hora da arte, em que, com canetas ou lápis coloridos, fazem desenhos. 
Enquanto uns pintam, outros bordam ou costuram. De vez em quando, alguns saem para passear. Já 
teve passeio na praia, mas o mais comum é mesmo o baile no Parque da Água Branca. A cuidadora 
Maria das Neves lidera um grupo, mas não consegue dançar com nenhum homem que se aproxima. 
Maria Helena, que a considera a melhor amiga, não deixa a cuidadora Maria das Neves aceitar o 
convite. “Noooom”, confirma Maria Helena, gesticulando com o indicador, para ter certeza de que se 
fez entender.

Maria Helena recebe hoje poucas visitas, mas no armário de seu 
quarto guarda as fotos de amigos famosos que fez ao longo da 
vida. Jovem, entrou na TV Record como telefonista e saiu de lá 
como produtora do Programa Especial Sertanejo, apresentado 
por Marcelo Costa. Ela tem foto com Chitãozinho e Xororó, Daniel, 
Ratinho, Ana Maria Braga e o jogador de basquete Oscar. Numa 
foto, tirada numa cerimônia de entrega do Troféu Aplauso, de 
Petrucio Melo, ela aparece ao lado de um sorridente Telê Santana.

Depois de viver mais de vinte anos com um alto executivo da Record, braço direito de Paulo 
Machado de Carvalho, o dono da emissora, Maria Helena ficou doente e deixou de falar. Sem 
parentes conhecidos, foi amparada pela filha e pela neta do ex-marido, já falecido. Sua aposentadoria 
paga a maior parte das despesas do Hotel da Vovó, mas a filha e a neta de seu ex companheiro 
complementam. Não fosse a casa de repouso, Maria Helena teria enormes dificuldades para viver. 
“Quando levamos a Vó Maria para lá, ela não tinha condições nem de pedir comida”, diz uma das 
mulheres que a ajudam. Quando o pai dessa mulher caridosa morreu, Maria Helena já estava 
separada. A rigor, ela ajudou uma pessoa com quem não tinha nenhum vínculo de parentesco. “Eu 
ajudo porque a Vó Maria fez parte da história do meu pai”, conta.
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Hóspedes do Hotel da Vovó: costura e 
outras atividades

Mural dos hóspedes: incentivo à criatividade
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O movimento de visitas é grande na manhã de 
sábado. Em um canto, com o cenho franzido, está 
Maria de Lourdes Ribeiro César, de 86 anos. Viúva de 
um advogado, que foi auditor fiscal do Estado, ouve 
a filha, Maria Tereza, e a neta, Bárbara Heliodora. 
Continuou morando num grande apartamento 
quando o marido faleceu, há 21 anos. Mergulhou 
numa depressão e teve micro AVCs. A neta, que 
é artista plástica, foi morar com ela, mas como 
Bárbara não podia ficar o tempo todo em casa, em 
razão de compromissos profissionais, a família viu que era hora de buscar ajuda profissional. “Foi 
doloroso. Mas aqui ela melhorou muito”, diz Maria Tereza, a filha. Maria de Loudes, a mãe, ouve com 
atenção e dá um largo sorriso. Ela não está mais com expressão fechada.

Numa mesa, quatro hóspedes estão sentados para almoçar. A comida é servida e a dona do hotel, 
que é católica, convida todos para uma oração. “Obrigado, Senhor, por este alimento. Queira nos 
abençoar, nos dando muita paz e saúde”, diz ela. Para chegar ao andar de cima, usa-se a escada 
ou uma cadeira automática de acessibilidade. Numa escrivaninha do corredor, a enfermeira padrão 
Cláudia Gomes dos Santos Leite, responsável técnica pelo lugar, confere os prontuários de cada 
um. “Aqui não é um hospital, mas todos têm monitoramento diário, como medição de pressão, 
temperatura, funcionamento do intestino e outros cuidados”, conta. Detectado um problema, o 
médico é acionado.

Perto da escrivaninha, há alguns balões de oxigênio. São alguns dos poucos equipamentos dali que 
lembram doença. Cada quarto tem duas camas, de madeira, o mesmo material do armário, todos 
pintados com cores vivas. A enfermeira conta que, há quatro anos, quando foi convidada para 
trabalhar ali, aplicou o primeiro teste para ver se a casa era adequada. “Não tinha cheiro de urina e 
eu vi que dava jogo. Era gente séria”, relembra. Para os profissionais, o cheiro de urina numa casa de 
repouso é como um painel de led piscando “depósito de gente!” ou “depósito de velhos!”. “Para o bom 
entendedor, e isso vale para a família que procura um lugar decente para familiares, é um aviso: fuja!”, 
orienta a enfermeira.

Dicas como esta se tornam mais importantes num país que muda radicalmente o seu retrato etário. 
Em 1960, o desenho era o de uma pirâmide. Na base, quase 43 por cento dos brasileiros tinham 
menos de quinze anos de idade. No topo, só 2,7% passavam dos 65 anos. O IBGE indica que, daqui 
a seis anos, a base terá 24% e a ponta, 9,2. O desenho do perfil etário deixou de ser pirâmide e 
se aproxima de um retângulo. Com a redução da mortalidade infantil e os avanços da medicina, a 
expectativa de vida mudou bastante. Na década de 60, era de 52,6 anos, em 2010 passou para 73,8 
e deve chegar a 76,1 em 2020. Com homens e mulheres de 15 a 64 anos cada vez mais ocupando 
bancos escolares e postos de trabalho, numa rotina intensa, quem cuidará dos nossos velhos?

Para ser ter ideia de como a velhice mudou, o escritor Machado de Assis no conto “Miss Dolar”, 
publicado na virada do século XIX para o XX, faz a seguinte descrição: “Quanto ao velho que lhe dava 

Arquivo Casa de Repouso Acalanto

A
rq

ui
vo

 C
as

a 
de

 R
ep

ou
so

 A
ca

la
nt

o

Maria Helena, com Chitãozinho e Xororó
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o braço, era, como disse, um homem de cinquenta anos”. Quem hoje pode considerar um homem de 
50 anos velho? Os tempos mudaram, e a população jogou a velhice para depois dos 70 anos ou mais. 
Para os especialistas, a vida, quando se aproxima dos 80 anos, requer cuidados especiais. Na Europa 
e nos Estados Unidos, há uma indústria poderosa que atende os mais velhos, com hotéis, casa de 
repouso e até condomínios para quem tem mais de 65 anos. 

A preocupação da CAASP com essa nova demanda levou o Clube de Serviços a buscar parcerias. 
A primeira foi com o Hotel da Vovó, de Lélia, que também é advogada e dona de uma imobiliária. 
A outra foi com o Casa de Repouso Acalanto, que também pertence a um advogado, Mário Miano, 
que por décadas trabalhou no Palácio dos Bandeirantes, como assessor direto de governadores. Na 
gestão de Franco Montoro, na década de 80, quando o Estado começou um trabalho mais intenso 
com a terceira idade, ele, com a experiência de jornalista e radialista, comandava gincanas e shows, 
como os que se realizavam no ginásio da Portuguesa de Desportos. Também conheceu muitos 
clubes da terceira idade e viu que começava a existir uma demanda por serviços de qualidade para 
os mais velhos.

Idosa, sua mãe morava numa casa de repouso mantida por uma instituição alemã em São Paulo, 
Em um fim de semana, quando estava com ela em sua chácara, ouviu a mãe comentar que, entre 
montanhas, a vida é melhor, por causa do ar e da paisagem. Mário ficou com a frase na mente, e 
muitos anos depois construiu a casa de repouso entre morros, perto de sua chácara.

A casa tem logo na estrada uma placa, com a frase inspirada pela mãe do proprietário: “Entre 
montanhas, um modo diferente de viver”. O local tem cômodos muito espaçosos, com um banheiro 
para cada dois quartos, onde dormem no máximo duas pessoas. O corredor é largo, para permitir o 

trânsito de cadeiras de roda. No quarto, além das camas, 
tem uma poltrona. Numa delas, havia uma boneca, o que 
combinava com o os adesivos alegres afixados na porta. 
As camas são de solteiro, e só há macas hospitalares para 
casos especiais.

Na sala, uma cuidadora faz a barba de um hóspede, 
enquanto outros assistem a TV. Existem quatro lareiras, 
mas só duas são ligadas à noite. É o suficiente para 
manter o ambiente muito aquecido. Em duas gaiolas, 
oito canários australianos, que cantam muito. A Casa 

Acalanto hoje tem treze hóspedes, a maioria de famílias de classe média alta, como advogados, 
juízes e desembargadores. Até o parente de um famoso apresentador de TV ficou alguns anos ali. Na 
parede, entre murais com fotos do Carnaval e de outras festas, um cartaz ensina: “Tornar-se idoso é 
intensificar o brilho da própria natureza divina”.
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Casa Acalanto: convívio em ambiente bucólico
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Hotel da Vovó

Rua Noemia, 128/130.
Telefone: (11) 3977-8899.
Mensalidade: R$ 4.000,00.

Parceria com a CAASP proporciona desconto de 20% - 
a mensalidade sai a R$ 3.200,00.

Casa de Repouso Acalanto

Rodovia Castelo Branco, km 39.
Telefone: (11) 4155-1658 e 4155-1557.

Mensalidade: R$ 2.500,00.
Parceria com a CAASP proporciona desconto de 10% - 

a mensalidade sai a R$ 2.250,00.



Dezembro 2014 / Revista da CAASP // 33



 34 // Revista da CAASP / Dezembro 2014

\\
Brasileiro e 
advogado de coração

\\PERFIL

Carlos Alberto Salgadinho é uruguaio 
naturalizado brasileiro. Chegou aqui 
em janeiro de 1948, trazido pelos pais, 

quando tinha apenas dois anos. Seu sonho era ser 
diplomata, mas por não ser brasileiro nato não pôde 
concretizá-lo. “Sou mais brasileiro que uruguaio”, diz. 
Decidiu-se então pelo Direito. “Vi na advocacia o viés 
humanitário, com o qual eu queria trabalhar e me dedicar durante a vida”, conta.

Salgadinho ingressou em 1964 na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Formou-
se em 1969 – o diploma, emoldurado, enfeita a parede da sala de estar de seu modesto apartamento 
na Vila Buarque, na região central da capital paulista. 

“Sempre trabalhei para terceiros, nunca tive meu próprio escritório. Foi o modo como eu acabei 
sendo conduzido pela profissão”, relata Salgadinho. Seu currículo profissional é extenso. 

De sua trajetória uma passagem não se apagou da memória e, tal qual seu diploma de bacharel 
em Direito, é também exibida na sala de estar do seu apartamento. Trata-se de uma placa de mesa 
fornecida pela Seção de São Paulo da OAB em sua homenagem, “pelos serviços prestados à classe”.

De 2004 a 2006, Salgadinho participou da 3ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP. 
“Ali percebi como muitos advogados são seduzidos a cometer ilícitos que juraram não cometer”, 
observa, salientando ter sido um intransigente defensor da ética durante os anos em que advogou. 

Mas a vida, repleta de conquistas e passagens gratificantes, seria abalada em janeiro de 2011. Aos 
65 anos, Salgadinho sofreu uma severa infecção no pé esquerdo, decorrente de uma ferida agravada 
pela diabetes. A gravidade do quadro levou o advogado ao hospital. “A partir daí, tudo aconteceu 
muito rápido e minha vida foi totalmente modificada”, relata. A infecção se mostrou resistente, 
disseminando-se pela tíbia - o pé gangrenava.  Sem alternativas, em caráter de urgência, os médicos 
foram obrigados amputar-lhe a perna esquerda do joelho para baixo.

Ao deixar o hospital, um mês depois, iniciou o processo de reabilitação por meio de fisioterapia. Com 
a ajuda de colegas, Salgadinho conseguiu adquirir uma prótese de titânio. Adaptou-se bem, mas 
para se movimentar até hoje precisa de apoio. Em casa, utiliza uma muleta com quatro pontos na 
base para se locomover. Na rua, recorre a um andador. A tarefa não é nada fácil. 

Salgadinho: “tudo aconteceu muito rápido”

Cristovão Bernardo
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Com razão, ele reclama da péssima conservação das calçadas do bairro em que mora e da falta de 
acessibilidade de estabelecimentos comerciais e espaços públicos , que não permitem a pessoas 
com deficiência caminhar sem risco de queda. “Isso limitou muito meus passeios e meu contato com 
outras pessoas. Passo boa parte do tempo em casa”, lamenta. “Com o tempo, percebi que estava 
liquidado para advogar. Minha advocacia era externa. Eu visitava fóruns da capital e da Grande São 
Paulo, percursos praticamente impossíveis na minha condição.”

Com a capacidade de trabalho comprometida, Salgadinho viu suas finanças desabarem. Aposentado 
pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), contando com uma pequena ajuda financeira 
dos filhos e com o apoio da esposa, Maria José, para realizar tarefas básicas do dia a dia, não tinha 
dinheiro nem sequer para a compra dos medicamentos de que necessitava.

Foi por intermédio do consultor-médico da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, 
Sizenando  Ernesto de Lima Júnior, e após detalhada avaliação de suas condições de saúde e 
financeiras pelo setor de Benefícios da entidade, que Carlos Alberto Salgadinho tornou-se assistido 
da CAASP, em 2012. “A ajuda da CAASP é essencial para mim”, afirma. 

Salgadinho recebe da CAASP auxílio mensal em dinheiro e cartão-alimentação. “Meu desejo era não 
ter parado de advogar. Se dependesse da minha vontade eu estaria atuante, como tantos colegas 
que mesmo aposentados continuam na ativa”, assegura. 
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O Julgamento 
de Sócrates

Por Luiz Barros*

Não existe novidade na ideia de se instituir um regime 
político fundamentado na democracia direta, 
mediante assembleias e conselhos populares nos 

quais os cidadãos tomariam acento de forma rotativa, para 
deliberar sobre os assuntos de Estado e sobre as leis, nisto 
incluída a administração da justiça.

Pelo contrário, esse tipo de democracia foi o primeiro a existir. Sob o seu manto, em 399 a.C., há 
cerca de 2.400 anos, em Atenas, uma assembleia popular com a participação de 500 ou 501 cidadãos 
julgou e condenou à morte Sócrates, à época com 70 anos de idade e considerado o homem mais 
sábio de seu tempo.

Esses juízes compunham o tribunal dos heliastas, escolhidos por sorteio entre cidadãos das dez 
tribos que formavam a população de Atenas, assim como a Ekklesia. 

A Ekklesia, termo grego do qual deriva a palavra igreja, permitindo a participação popular direta, 
consistia no coração de um dos regimes políticos mais famosos de todos os tempos: a decantada 
democracia grega, que floresceu no século de Péricles, a idade de ouro da civilização ateniense, 
levando Atenas a ser conhecida como o berço da democracia.

Entretanto, a maioria da população da cidade-Estado era de escravos. 
Não mais do que 10 ou 20 por cento eram cidadãos atenienses e somente 
eles usufruíam dessa democracia e dela participavam, com o direito de 
legislar e a obrigação de defender, como juízes, em virtude do juramento 
heliástico, a obediência a essas leis, julgando o justo e o injusto.

Simplificadamente, foi no âmbito desse arcabouço político-institucional 
que os cidadãos atenienses condenaram Sócrates à morte, o mais sábio 
filósofo da antiguidade grega, exatamente aquele que mais se preocupou 
com a verdade, a virtude e a coerência do pensamento e do discurso. 

Cabe enfatizar que Sócrates foi julgado e condenado de acordo com as 
leis, o que, se depõe pela lisura do julgamento, crescentemente colocou 
em xeque tais leis e a própria cidade, cujo esplendor decaiu por derrotas 
militares frente aos espartanos.

Sócrates, condenado por sua sabedoria
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A acusação 
 
Existem dois registros do julgamento de Sócrates escritos por seus contemporâneos, um por Platão, 
outro por Xenofonte. 

Apologia de Sócrates, de Platão, é o mais conhecido e interessante desses registros. Trata-se de um 
pequeno grande livro, de leitura indispensável. Considerado pelos historiadores um relato verossímil 
em relação aos costumes e às leis da época, a oratória socrática é vazada na bela prosa quase poética 
de Platão.

Sócrates foi acusado de não aceitar os deuses da cidade, introduzindo novos cultos, e também de 
corromper a juventude: crimes a serem punidos com a morte por meio da ingestão de cicuta.  Foram 
três os acusadores de Sócrates: Meleto, um poeta menor, cuja motivação parece ter sido a de chamar 
a atenção sobre sua pessoa; Lícon, que nutria certo ressentimento pessoal contra o filósofo; e Anito, 
um rico curtidor de couros, que por sua influência granjeava maior peso à acusação.

Não muito tempo depois de seu julgamento e morte, uma estátua foi erigida em homenagem a 
Sócrates em Atenas, enquanto a sorte reservada a seus acusadores é bom indício de como a cidade, 
afinal, reagiu à condenação do filósofo – ou como o destino manifestou-se a respeito: Meleto foi 
condenado à morte, Anito foi exilado e apedrejado pelo povo, e Lícon suicidou-se. 

A defesa

Apologia de Sócrates é, exatamente, o discurso de defesa do filósofo perante a assembleia ateniense, 
conforme a versão de Platão.

Tendo contra si acusações que contemplam a pena de morte, Sócrates não defende sua vida em 
nenhum momento: antes dedica-se a defender seu pensamento. Trata-se de uma peça de oratória 

memorável, seja por sua organização lógica, seja por sua beleza. 

Ele se recusa a apresentar-se aos juízes, como era o costume, de 
forma lamuriosa, implorando por sua vida e trazendo sua família e 
filhos pequenos para fazer pena aos jurados.  Diz que isto não seria 
digno de um homem de sua idade.

Sócrates de início afirma ser odiado por parte de seus concidadãos 
e por parte do júri e, para explicar como isto veio a acontecer, 
conta que certa feita Querofonte, seu amigo, consultara o oráculo 
de Delfos para saber se havia alguém mais sábio que ele, Sócrates, 
e que a sacerdotisa Pítia, que formulava os oráculos, afirmara que 
não havia ninguém mais sábio.

Platão: prosa quase poética
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Prossegue Sócrates em seu relato: “Examinai por que vos conto eu esse fato; é para explicar a 
procedência da calúnia. Quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: ‘Que quererá dizer 
o deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio 
nem pouco; que quererá ele, então, significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente, não está 
mentindo, porque isso lhe é impossível”. 

Para decifrar esse enigma, por fim, o filósofo diz ter resolvido fazer uma investigação: “Fui ter com um 
dos que passam por sábios, porquanto, se havia lugar, era ali que, para rebater o oráculo, mostraria 
ao deus: ‘Eis aqui um mais sábio que eu, quando tu disseste que eu o era!’ Submeti a exame essa 
pessoa – é escusado dizer o seu nome; era um dos políticos. Eis, Atenienses, a impressão que me 
ficou do exame e da conversa que tive com ele; achei que passava por sábio aos olhos de muita 
gente, principalmente aos seus próprios, mas não o era. Meti-me então a explicar-lhe que supunha 
ser sábio, mas não o era. A consequência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes.” 
 
Depois de interrogar os políticos e várias outras classes de homens, os poetas, os dramaturgos, os 
artífices, a cada vez colecionando mais inimizades, de um lado, e de outro lado tendo sua fama de 
sábio aumentada, o filósofo mais uma vez depõe por sua humildade ao interpretar o que sucedia 
nessas ocasiões: “É que, toda vez, os circunstantes supõem que eu seja um sábio na matéria em que 
confundo a outrem. O provável, senhores, é que, na realidade, o sábio seja o deus e queira dizer, 
no seu oráculo, que pouco valor ou nenhum tem a sabedoria humana [tomando meu nome como 
exemplo] como se dissesse: ‘O mais sábio dentre vós, homens, é quem, como Sócrates, compreendeu 
que sua sabedoria é verdadeiramente desprovida do mínimo valor’”.

Essas passagens ilustram, em síntese, o paradoxo do sábio que teve sua sabedoria expressa pela 
máxima: “Só sei que nada sei”.  A assertiva não é, na verdade, uma declaração de ignorância. Trata-se 
antes de uma postura metodológica, investigativa, que auxilia na compreensão das coisas humanas 
e das coisas do mundo; e que busca evitar a soberba.

Sócrates prossegue o discurso rebatendo, pela argumentação lógica, as acusações específicas que 
lhe foram feitas. Numa das passagens interroga, de forma irônica, um dos acusadores, Meleto, como 
a lei permitia. Neste ponto, seu monólogo muda, dando espaço para breves diálogos, assemelhados 
aos diálogos que Platão escreveu tendo Sócrates como personagem e em que os contendores do 
filósofo são retratados como aparvalhados e colocados a nocaute com poucos e certeiros golpes. 

Nessas passagens podemos perceber ligeira semelhança com seu método de ensino, a maiêutica, 
pelo qual atua como “parteiro” da verdade por meio de sucessivas perguntas ao interlocutor, que, 
como “parturiente”, ao fim descobre a verdade, conduzido pelas perguntas socráticas.  Maieuta em 
grego quer dizer parteira e esta era a profissão da mãe de Sócrates, fato que o inspirou a assim 
denominar sua forma de arguir as pessoas.  
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Em outros momentos, o filósofo alega a virtude de seus comportamentos e os exalta. Em relação à 
acusação de corromper os moços, por exemplo, afirma que para eles pregava que “(...) não cuidassem 
tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a alma (...)”. Nessa 
passagem assevera aos juízes: “Por tudo isto, Atenienses, diria eu, [...] quer me dispenseis, quer não, 
não hei de fazer outra coisa, ainda que tenha de morrer muitas vezes.”

A mais alta declaração de independência, de altivez e de ironia de Sócrates perante seus julgadores 
vem após a decisão do tribunal. Já condenado à morte, cabe-lhe pela lei propor uma pena alternativa. 
Ele propõe aos atenienses, então, ser sustentado, à custa da cidade, no Pritaneu, local perto da 
Acrópole, onde com honras se nutriam os especiais beneméritos da pátria e ilustres hóspedes 
estrangeiros, o que seria mais adequado a ele “(...) do que a qualquer um de vós que haja vencido, 
nas Olimpíadas, uma corrida de cavalos, de bigas ou quadrigas. Portanto, se devo fazer uma proposta 
segundo a justiça, eis o que indico para mim: ser, a expensas do Estado, nutrido no Pritaneu”. 

Despidas de qualquer ironia, porém com a mesma convicção sobre sua inocência e virtude, destacam-
se as palavras finais de seu discurso, quando, após falar aos juízes que o condenaram, Sócrates dirige-
se aos juízes que o absolveram. Ele diz: “Só tenho um pedido que lhes faça: quando meus filhos 
crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu os infligi, se achardes 
que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude; se estiverem supondo 
ter um valor que não tenham, repreendei-os, como vos fiz eu, por não cuidarem do que devem e 
por suporem méritos, sem ter nenhum. Se vós o fizerdes, eu terei recebido de vós justiça; eu, e meus 
filhos também”.

E, por fim, atestando mais uma vez sua serenidade perante a morte, ele se despede dos juízes com 
as seguintes palavras: “Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem 
segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade”.

* Luiz Barros é escritor e jornalista.
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Advogado do Diabo, produção de 1997, é mais que 
um filme de tribunal. Dirigido por Taylor Hackford 
e estrelado por Al Pacino e Keanu Reeves, a história 

mescla drama e suspense em altas doses, cumprindo bem a 
função de entretenimento, ao mesmo tempo em que oferece 
farto material para reflexão.

A começar pelo próprio título cujo significado é literal, 
contrariando os usos metafóricos correntes da expressão 
“advogado do diabo”. Nesse caso, trata-se do diabo em 
pessoa que, em seus planos de dominação do mundo e da 
humanidade, assume a profissão de advogado e monta uma 
poderosa firma de advocacia. 

Esse advogado diabólico, interpretado magistralmente por 
Al Pacino, acredita ser mais coerente que Deus, declara-se o último dos humanistas e é fã do livre-
arbítrio, a ilusão de liberdade que os homens acalentam e que os conduz à perdição.

Descontados os aspectos sobrenaturais da narrativa e as peculiaridades desse demônio carismático, a 
trama não seria original: trata-se da velha história de um jovem advogado brilhante de uma pequena 
cidade que é contratado por uma poderosa firma internacional de advocacia de Nova York, onde, ao 
começar a trabalhar, se enredará nas malhas de insuperáveis forças do mal. 

O ambicioso jovem advogado dessa história, Keanu Reeves, fora recrutado pela grande firma 
por nunca ter perdido uma causa criminal, não importava o crime, o que conseguia por conta, 
principalmente, de seu raro e misterioso talento na escolha dos jurados.  

Assim, são muitas as vertentes do filme, entre elas a luta entre o bem e o mal; uma reflexão sobre 
o livre-arbítrio; o direito e as instituições jurídicas como o centro do mundo; os conflitos éticos da 
profissão; e também, com destaque, o sacrifício do amor e da vida pessoal para suprir a ambição 
profissional, o que é retratado pelo abandono a que o jovem advogado relega sua linda esposa, 
gerando consequências dramáticas.

Advogado do Diabo
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O diretor usa efeitos especiais de forma econômica 

e eficaz, privilegiando a deformação de imagens, 

em geral em cenas rápidas que servem a pontuar 

os aspectos sobrenaturais da narrativa. Há no filme 

passagens violentas e chocantes, porém nada que 

nos dias de hoje não seja trivial nas telas de cinema 

e TV.

No roteiro, destaca-se o uso de uma figura de 

linguagem e técnica narrativa rara, o flashforward, 

ou prolepse, que corresponde ao inverso do que é 

um flashback, ou analepse. A maior parte do filme é uma projeção ao futuro, a antevisão do jovem 

advogado a respeito de como seria sua vida caso seguisse pela senda inescrupulosa até então 

percorrida. Após o confronto final do jovem com o diabo, no futuro, a narrativa corta novamente para 

o presente, onde testemunharemos, afinal, o papel e o significado do livre-arbítrio nessa intrigante 

história. (Luiz Barros) 

Al Pacino: interpretação assustadora
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

“O alcance dos serviços da CAASP pode ser muito maior”

É importante que todos nós façamos uma 
intensa ação divulgadora da CAASP. A Caixa 
tomou um vulto muito grande, tornando-

se uma instituição de classe sem similar no Brasil, 
mas o alcance dos seus serviços ainda pode ser 
muito maior”, afirmou o presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo, Fábio 
Romeu Canton Filho, durante o painel “A Inclusão 
da Advocacia no Maior Sistema Corporativo de 
Benefícios do País”, parte do XXXVI Colégio de 
Presidentes da OAB-SP, realizado de 6 a 9 de novembro da cidade de Atibaia.

Após detalhar a estrutura da Caixa de Assistência, fisicamente presente em todas as subseções da 
OAB-SP e operada por mais de 800 funcionários, o presidente destacou a economia que a advocacia 
obtém ao utilizar os serviços da entidade, seja comprando medicamentos e livros nas farmácias e 
nas livrarias corporativas, seja participando das sete campanhas anuais de saúde preventiva, que são 
gratuitas ou têm seus preços subsidiados. “A Caixa é mantida com 20% da anuidade paga à OAB-SP. 
É a advocacia ajudando a advocacia”, assinalou.

“Em uma única gestão, foram vendidas 16 milhões de caixas de remédios nas farmácias da CAASP. 
Comparados nossos preços aos do mercado farmacêutico em geral, verificamos que os advogados 
economizaram R$ 105 milhões comprando medicamentos. No mesmo período, as livrarias venderam 
600 mil obras, gerando para a advocacia uma economia de R$ 16 milhões”, informou Canton.

Por meio do Clube de Serviços, prosseguiu o presidente, a CAASP firma parcerias com empresas 
dos mais variados segmentos, de hotéis, restaurantes e agências de viagem a fabricantes de 
computadores, universidades, escolas de idiomas e concessionárias de veículos, pelas quais os 
advogados têm assegurado descontos especiais. “Se o advogado utilizar os serviços da Caixa de 
Assistência, se desfrutar das vantagens oferecidas por meio das parcerias, transformará a anuidade 
paga à Seccional em um grande investimento”, salientou.

No mesmo painel, representaram a Caixa de Assistência o vice-presidente Arnor Gomes da Silva Júnior 
e o secretário-geral Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra. Os diretores da CAASP tiveram 
participação em todos demais painéis temáticos do XXXVI Colégio de Presidentes de Subseções da 
OAB-SP. Em nome da entidade, o presidente Fábio Romeu Canton Filho e os diretores Adib Kassouf 
Sad e Jorge Eluf Neto compuseram a mesa do painel “A Advocacia como Protagonista dos Avanços 
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Democráticos e a Reforma Política”. À mesa de “Os Avanços da OAB na Participação Política da Mulher 
e do Jovem” estiveram os diretores da Caixa Rossano Rossi e Gisele Fleury Charmillot Germano 
de Lemos. De “Prerrogativas Profissionais nos 20 Anos do Estatuto da Advocacia” participaram o 
presidente Canton e o vice-presidente da Arnor Gomes da Silva Júnior. O painel “Cidadania, Acesso 
à Justiça e Duração Razoável do Processo: Assistência Judiciária e OAB Concilia” contou com o 
tesoureiro da CAASP, Célio Luiz Bitencourt e com o diretor Jorge Eluf Neto. Em “Gestão da Seccional 
e Valorização das Subseções” a Caixa de Assistência fez-se representar pelos diretores Adib Kassouf 
Sad e Maria Célia do Amaral Alves. O presidente Canton e do diretor Rossano Rossi representaram a 
entidade na Tribuna Livre.

Novembro Azul, ação mundial de combate ao câncer 
de prostata

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 
para 2014 nada menos que 68.800 novos 
casos de câncer de próstata no Brasil - 

média de um caso da doença descoberto a cada 
sete minutos. Em 2011, 13.129 homens morreram 
no país em decorrência de tumor na próstata, ou 
seja, um a cada 40 minutos. O câncer próstata é o 
segundo mais comum entre os brasileiros do sexo 
masculino, ficando atrás apenas do câncer de 
pele. Em números absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, 
representando cerca de 10% do total de cânceres.

Por conta de dados como esses, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo engajou-se no 
Novembro Azul, movimento mundial de alerta e orientação sobre o câncer de próstata.

“A CAASP está deflagrando uma ampla campanha de esclarecimento sobre a doença, utilizando 
seu corpo técnico e seus veículos de comunicação”, afirma o vice-presidente da entidade, Arnor 
Gomes da Silva Júnior. “Nosso intuito é incentivar a advocacia de todo o Estado a realizar os exames 
preventivos periodicamente”, salienta. A ação, de caráter informativo, é coordenada pelo consultor 
médico da Caixa de Assistência, Sizenando Ernesto de Lima Júnior.

Em 2013, pela primeira vez o Congresso Nacional iluminou-se de azul durante o mês de novembro, 
iniciativa que se repete em 2014 em alusão à luta contra o câncer próstata. O Novembro Rosa, 
movimento no qual a CAASP agora se engaja, é uma campanha mundial de conscientização realizada 
por entidades de naturezas diversas, governos e parlamentos. 

O Novembro Azul surgiu na Austrália em 2013, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Próstata, 17 de novembro.
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Jabaquara/Diadema, Centro e São José do Rio Preto são os 
campeões do futebol em 2014

No último dia 6 de dezembro, o campo da 
Associação Portuguesa de Desportos – Estádio 
“Dr. Oswaldo Teixeira Duarte”, o Canindé – 

abrigou as finais da 32ª Copa Principal e da 19ª Copa 
Master de Futebol OAB-CAASP. Em ambos os jogos, as 
torcidas vibraram e viveram momentos de emoção e 
apreensão, mas, no final, o clima era de confraternização.

A equipe de Jabaquara/Diadema (foto acima) conquistou de maneira invicta a 32ª Copa Principal de 
Futebol OAB/CAASP, ao derrotar a Lapa por 3 x 1. Trata-se de um título inédito na história da equipe, 

Em 2015, Circuito de Tênis OAB/CAASP terá etapa
em Florianópolis

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, em 
parceria com a Concad (Coordenação Nacional das Caixas 
de Assistência de Advogados) e a LM Sports, traz uma 

novidade para a temporada esportiva de 2015. O Circuito de Tênis 
OAB/CAASP terá uma etapa em Florianópolis, Santa Catarina, 
já agendada para de 3 a 7 de junho. Os jogos serão disputados 
nas quadras de um dos mais belos resorts do Brasil: o Costão do 
Santinho Resort. A participação é aberta a advogados e estagiários 
de Direito de todo o país, devidamente inscritos na Seccional da Ordem de seu Estado. As inscrições já 
podem ser feitas no site de Esportes da CAASP (www.caasp.org.br/Esportes).  

Para viajarem e se hospedarem no Costão do Santinho, os participantes terão condições especiais. 
Um pacote exclusivo foi montado e inclui hospedagem por quatro noites em duas categorias de 
acomodação.  Crianças de até três anos não pagam hospedagem; as de quatro a 11 anos pagam 
valores diferenciados, os quais devem ser consultados pelo telefone (11) 2599-9404 ou e-mail 
coordenacaoazer01.sp@costao.com.br. Adolescentes com 12 anos ou mais pagam como adultos. 
Nos mesmos telefone e e-mail é possível consultar valores de acomodações para até seis adultos. 
Todas as opções incluem café da manhã, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não-alcoólicas. 

A Praia do Santinho é conhecida pela prática do surf, por causa das ondas fortes, do mar aberto e da 
longa faixa de areia - cerca de 2 quilômetros de extensão -, que, ao norte, transforma-se em um grande 
campo de dunas. O Costão do Santinho Resort foi sete vezes considerado o melhor na premiação 
promovida pela revista Viagem & Turismo. Conta com área para recreação infantil, restaurantes para 
paladares diversos – os cardápios vão da culinária açoriana à francesa, da picanha na brasa ao sushi 
-, conjunto de piscinas aquecidas, SPA e muitos outros atrativos.
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Secretária da Justiça agradece por apoio a 
dependentes qúimicos

Durante a solenidade de abertura do XXXVI Colégio de 
Presidentes de Subseções da OAB-SP, a secretária de 
Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, 

Eloisa de Souza Arruda, em nome do governador Geraldo 
Alckmin, agradeceu à CAASP pelo apoio dado ao Cratod 
(Centro de Referência e Álcool, Tabaco e Outras Drogas). Tal 
ajuda consiste em assegurar atendimento odontológico e 
oftalmológico aos dependentes químicos em processo de 
reintegração social.

Os dependentes químicos que passam pelo Cratod são incluídos no Programa Recomeço, explicou 
Eloísa Arruda, que objetiva o seu tratamento e, posteriormente, sua reinserção social e laboral. 
“Algumas dessas pessoas já passaram por toda a etapa do tratamento e estão no mercado de trabalho 
ou procurando vaga. A CAASP tem nos ajudado com serviços odontológicos e oftalmológicos, 
necessários a boa parte desses indivíduos. Os usuários de crack frequentemente têm como sequela 

que em 2006 e 2010 foi vice-campeã. A equipe do Centro (foto 
ao lado) sagrou-se campeã da 19ª Copa Master de Futebol OAB-
CAASP, ao vencer Lapa/Pinheiros, campeã na edição anterior, 
por 3x0. Trata-se do sexto título do Centro no Master. 

Com uma grande final em Ribeirão Preto, encerrou-se no dia 
18 de outubro o 15º Campeonato Estadual de Futebol OAB-
CAASP. A equipe de São José do Rio Preto (foto abaixo), que 
abriga também advogados de General Salgado e Olímpia, 
sagrou-se campeã ao derrotar os donos da casa por 2 x 0, confirmando o favoritismo anunciado no 
primeiro jogo da decisão, quando venceu por 3 x 0.

“Estes campeonatos compõem o maior certame 
corporativo de futebol do Brasil. Temos aqui uma 
grande festa do esporte e da advocacia paulista. Todos 
estão de parabéns”, declarou o presidente da CAASP, 
Fábio Romeu Canton Filho, que assistiu aos jogos 
ao lado o diretor responsável pelo Departamento 
de Esportes e Lazer, Célio Luiz Bitencourt. “Ao 
proporcionar esses campeonatos à classe valorizamos 
o lazer e a saúde preventiva por meio do esporte”, 
salientou Bitencourt.

WEB

Ricardo Bastos

Arquivo OAB-S. J. Rio Preto
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a perda dos dentes, por exemplo. Nós fizemos o pedido e fomos atendidos pela CAASP, que tem 
prestado esse atendimento aos dependentes químicos reabilitados”, detalhou a secretária. “A ajuda 
da Caixa de Assistência tem sido muito valiosa para nós”, frisou.

Segundo o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, 20 ex-dependentes químicos já recebem 
atendimento por intermédio da entidade. “Nesta ação não há recursos da advocacia. Nossos parceiros 
das áreas odontológica e médica, especificamente oftalmológica, estão oferecendo as próteses e as 
outras peças necessárias – nós disponibilizamos apenas nossos consultórios. Trata-se de uma ação 
social muito importante”, explicou Canton.

Economia dos advogados na CAASP ultrapassa R$ 44 
milhões em 2014

O Econômetro da CAASP ultrapassou em dezembro 
a marca de R$ 44 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 vantagem financeira que se tem ao utilizar os serviços da CAASP não se esgota nas farmácias e 
livrarias corporativas. Os procedimentos médicos que fazem parte das campanhas preventivas de 
saúde desenvolvidas anualmente pela instituição representam cerca de R$ 70 milhões em economia 
de 2010 a 2013. O preço cobrado nos consultórios odontológicos da CAASP – 63, distribuídos por 
todo o Estado de São Paulo – também traz ganho importante em comparação com os valores 
cobrados nas clínicas particulares: R$ 35 milhões de 2010 a 2013. 

Não seria possível à CAASP incluir nessa conta todos os descontos concedidos pelas quase 3 mil 
empresas conveniadas ao Clube de Serviços, pois nem  todas dispõem de estrutura que permita 
um sistema de informação desse tipo. No entanto, algumas delas o fizeram a pedido da Caixa de 
Assistência. Juntas, Dell, Netscan Digital, Aliança Francesa, Sony, Electrolux, Editora Abril, Walmart, 
Netshoes e Positivo já deram à advocacia mais de R$ 6 milhões em abatimentos.

Campanha de Natal nas livrarias da CAASP: descontos de 
até 45%

A Caixa de Assistência dos Advogados de São 
Paulo realizou, de 01 a 19 de dezembro, mais 
uma promoção especial em suas livrarias e 

na loja virtual CAASP Shop (www.caaspshop.com.br). 
A Campanha de Natal abrangeu obras da literatura 
em geral (exceto títulos jurídicos) e livros infantis. 
No primeiro caso, o desconto aplicado foi de 35%; no 
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Desconto no Instituto de Estudos Franceses e Europeus 
de São Paulo

Os inscritos na OAB-SP possuem mais uma opção 
para aperfeiçoamento profissional e acadêmico, por 
intermédio da Caixa de Assistência dos Advogados de 

São Paulo. A oportunidade agora é dada pela parceria firmada 
entre a CAASP, por meio do Clube de Serviços, e o Instituto de 
Estudos Franceses e Europeus de São Paulo (Ifesp), que oferece 
descontos para advogados e dependentes que queiram aprender francês e se candidatar a bolsa de 
estudo na França. São 20% de abatimento no aprendizado regular do idioma francês e 25% em aulas 
particulares no caso dos advogados. Dependentes ganham desconto de 15% nos cursos regulares de 
francês. O diferencial não se aplica a taxas de matrícula e conteúdo didático, e não pode ser acrescido 
a valores já promocionais.

O curso regular de francês oferecido pelo Instituto de Estudos Franceses e Europeus de São Paulo 
é semipresencial, totalizando 30 horas de aulas presenciais, ministradas uma ou duas vezes na 
semana na sede do instituto, e 30 horas de estudo online por módulo.  O conteúdo das aulas alia 
conhecimentos linguísticos (expressão oral, gramática e conjugação, vocabulário, compreensão 
escrita, expressão escrita) a conhecimentos culturais e históricos sobre a França.

segundo, de 45%. As livrarias da Caixa de Assistência mantém um amplo leque de volumes não-
jurídicos, priorizando os últimos lançamentos e a lista de mais vendidos da revista “Veja”. Quanto aos 
livros infantis, há também uma grande variedade de autores e publicações. 

A Campanha de Natal foi a quarta promoção especial que a CAASP realizou no âmbito de suas 
livrarias em 2014. A promoção de livros escolares, de 2 de janeiro a 28 de fevereiro, proporcionou 
uma economia de R$ 150.013,98 para a advocacia paulista. O resultado é a somatória dos descontos 
– de 15% em cada compra – concedidos aos advogados no período para que adquirissem as obras 
necessárias ao ano letivo de seus filhos. Um total de 11.687 volumes foram vendidos, ante 8.187 no 
ano passado. 

Já em agosto, durante o Mês do Advogado, foram vendidos 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. 

Um amplo rol de títulos infantis disponível nas livrarias CAASP foi vendido com desconto de 50% de 
6 a 10 de outubro. A exemplo do ano passado, a iniciativa deu-se em comemoração ao Dia da Criança 
e, ao mesmo tempo, visou a estimular os advogados a despertar o interesse literário em seus filhos. 
Foram vendidos 12.225 volumes, contra 6.329 em 2013 – um aumento de aproximadamente 100%. 
3.359 advogados foram atendidos – em 2013, foram 1.760.
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Os interessados podem assistir a uma aula experimental gratuita, na sede do Ifesp, à Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 826, 7° andar, conjunto 703, em São Paulo. Basta fazer o agendamento pelo 

telefone (11) 3031-3599 ou pelo e-mail contato@ifesp.com.br. As matrículas são efetuadas na sede do 

instituto.

O Ifesp foi fundado há sete anos pela cientista política Alexandrine Brami e pela advogada Pauline 

Charoki, ambas francesas. Trata-se de uma instituição franco-brasileira especializada em formação, 

intercâmbio, desenvolvimento acadêmico e profissional. Hoje, além dos cursos regulares, o Ifesp 

oferece cursos de preparação para aqueles que desejam se candidatar a vagas de graduação e pós-

graduação nas universidades francesas, curso preparatório para a prova de francês do Instituto Rio 

Branco, escola diplomática do Brasil. Possui parcerias com diversas empresas francesas instaladas no 

Brasil, como L’Oréal, Accor e Fundação Renault, e ajuda a encontrar novos talentos por meio de um 

banco de currículos de profissionais capacitados que possuem conhecimentos do francês.

O Instituto de Estudos Franceses e Europeus de São Paulo de não é somente uma escola de francês. 

O Ifesp também orienta aqueles que desejam estudar na França.
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Funeral da 
cordialidade

Realmente, a idade traz problemas. Alguns 
contáveis sem sobressaltos; outros somente 
confidenciáveis aos parentes próximos; 

finalmente aqueles a serem engolidos e silenciados. Nos 
septuagenários a irritabilidade costuma ocupar posição 
de destaque. Todavia, nem sempre a sensibilidade 
trazida pelos anos há de ser calada...

Amparado nessas antecipadas justificativas, decidi 
revelar aos leitores da Revista da CAASP o motivo da 
minha a cada vez mais crescente irritação com o ambiente forense.  Refiro-me à amazônica grosseria 
que a todos os dias compromete a conduta profissional; à ronceira incivilidade no tratamento interna 
e externamente dispensado aos agentes jurídicos de qualquer categoria; ao sepultamento contínuo 
dos mais comezinhos preceitos de uma convivência minimamente civilizada. Em um sintetizador 
conceito, aludo aqui à achavascada asfixia daquilo que, durante longo e memorável período,  
notabilizou o nosso relacionamento interpessoal: a cordialidade.

O regramento deontológico é taxativo. Manda o advogado portar-se com lhaneza e polidez na 
linguagem1. Igualmente clara é tal obrigação no tocante à Magistratura, à qual o estatuto ético dita 
a “cortesia” na interlocução funcional2. Também dos representantes do Ministério Público se exige 
a urbanidade3. Lamentavelmente, contudo, sem que (felizmente) tal procedimento represente 
fenômeno invariável, muitos advogados, juízes, promotores e escreventes ignoram a cortesia, sendo 
aqueles que a adotam reputados carentes de necessária energia postulatória, decisória ou opinativa.
                                           
A era do peticionamento eletrônico e dos julgamentos virtuais, a despeito de vantagens dissertadas 
pelos entusiastas do sistema, vem servindo para transformar o processo em um frio e mecânico 
instrumento que inviabiliza o contato humano entre os partícipes da lide. Procuradores e julgadores, 
curadores e cartorários, já não mais travam relações pessoais. Quem por eles fala, assumindo-lhes os 
papéis, são gélidos computadores. O seu único canal de comunicação é a insípida e inodora internet. 
Não há palco para simpatia ou bom trato, coleguismos ou atenções. No processo internáutico a 
afabilidade e a camaradagem são virtudes forasteiras. Inexistem gestos simpáticos ou respeitosos 
carinhos. Tudo é glacial, lapônio, desprovido de afetuosa exteriorização. 

Por Manuel Alceu Affonso Ferreira*

Arquivo OAB-SP
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Sem o menor receio de explorar saudosismos, venho de tempos em que o data venia não constituía 
sinal de fraqueza ou de rendição ao adversário. De tempos nos quais os advogados falavam de pé, 
pediam licenças e protestavam respeitos, esmeravam-se na conjugação verbal, na pluralização e 
nas concordâncias. De tempos em que se informava ao patrono contrário, poupando-lhe inúteis 
deslocamentos, o pedido de adiamento da sessão de julgamento. De tempos em que, ao chegar 
à sala de audiências, ou à mesa de reuniões, o advogado não dirigia olhares bravios ao colega 
oponente, ao invés cumprimentando-o gentilmente. 

Mas, não é apenas disso que sinto dolorosas saudades. Também as tenho, e muitas, dos tempos em 
que magistrados não encaravam como impertinente, por isso assumindo fisionomias agressivas e 
carrancas belicosas, o causídico que buscava um urgente despacho ou, a propósito dessa urgência, 
tecia breve exposição presencial. Saudoso sou, igualmente, da época em que inexistia a surpreendente 
categoria hoje formada pelos que, nos tribunais, “não recebem advogados”, dessa recusa se jactando. 
Saudoso, outrossim, dos julgamentos transparentes, com os seus votos abertamente proclamados 
sem o humilhante apelo à reles leitura (per saltum e geralmente inaudível...) de ementas nada 
esclarecedoras. Saudades, ademais, do destemor na aplicação da pena de riscadura às expressões 
ofensivas.

Dir-se-á, não sem alguma razão, que essas grossarias são frutos de uma deficiente educação, pelo que 
os seus atamancados autores merecem sumárias absolvições. Nessa perspectiva, visto resultante do 
ambiente familiar, a descortesia seria desculpável, restando pois aos vitimados aceitarem a impolidez 
como fato irreparável.

Assim não penso. Objetivando ressuscitá-la, é sim possível e desejável investir na cordialidade forense. 
A tarefa consumirá energias, enfrentará obstáculos corporativos e a resistência dos acomodados, será 
longa e imporá franciscana paciência àqueles que se disponham a assumi-la. Ademais, não pode ser 
deixada para as calendas, sob pena de sedimentar, como inevitáveis, as atitudes aboleimadas que, 
em lastimável progressão geométrica, grassam nos foros nacionais.
 
Nessa missão restauradora, as entidades de classe da Advocacia, da Magistratura e da Promotoria — 
que nesse sentido muito pouco até hoje fizeram —, precisam dispensar esforços, implementando 
manuais, cursos, seminários e debates, nisso conscientes de que a civilidade não é um simples 
penduricalho das profissões envolvidas, mas sim pressuposto para a consecução de seus objetivos. 
Afinal, para a Justiça a desamabilidade é um estorvo à equidade, e a boçalidade um óbice à correta 
prestação jurisdicional.

*Manuel Alceu Affonso Ferreira é advogado. Foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo 
(1991-1993)

__________________________________________________________________________________
1  C ó d.  É t i ca  e  D i s c i p l i n a  d a  O A B,  a r t s .  4 4  e  4
2  C ó d.  d e  É t i ca  d a  M a g i s t ra t u ra  N a c i o n a l,  C N J ,  s e s s ã o  d e  0 6 . 8 . 2 0 0 8 .
3 Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, art. 43, IX.
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ADIB JATENE

Na edição de outubro, tive o prazer de ler atentamente a entrevista com o Dr. Jatene, por quem não 
nutria simpatia por vê-lo aliado à famigerada CPMF, não obstante tê-lo como expoente máximo da 
cardiologia desde sempre. Trata-se de uma reportagem muito bem dirigida, mudando até minha 
simpatia pelo entrevistado. 

Repassei a matéria às minhas filhas, Ana Paula, estudante de Direito, e Ana Carolina, médica do 
Programa de Saúde da Família. Interessante que uma revista inicialmente voltada para advogados 
atente também a universitários e outros profissionais, no caso, médicos. 

Depois de me tornar assíduo leitor, só me resta brindar minhas filhas com o mesmo prazer. Parabéns 
a todos os envolvidos!

Mauro Sanches Cherfem

ADIB JATENE E CORRÊA MEYER

Parabéns pela excelente entrevista com o Dr. Adib Jatene, pelas informações tão ricas passadas à 
classe, bem como pelo artigo do nobre colega Dr. Antonio Corrêa Meyer, expondo sua visão sobre o 
futuro do nosso país.

Carlos Gasparotto

EBOLA

Sabemos que o assunto é muito sério e, na condição de cidadão brasileiro, entendo que devemos 
rezar para que o ebola não chegue ao Brasil. Nosso país está preparado para receber a Copa do 
Mundo, mas não tem estrutura hospitalar para suportar essa epidemia.

Temos estádios, mas não temos hospitais!

Luiz Fernando Balsalobre Prado

JOÃO UBALDO (1)

É digna de encômios a Revista da CAASP pelos artigos de relevância, mormente sobre João Ubaldo 
Ribeiro: formado em Direito, escritor de renome, professor, roteirista, membro da Academia Brasileira 
de Letras. Infelizmente, falecido em julho último.

Que outros artigos venham, destacando nomes que fizeram e fazem parte do mundo jurídico!

Frances de Azevedo

JOÃO UBALDO (2)

Realmente, João Ubaldo tem enorme importância na Literatura Brasileira. Tive o privilégio de 
conversar como ele e desfrutar de toda sabedoria e calma que transmitia.

João Batista Rozon
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