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Caro leitor,
Para abordar o tema da intolerância, que parece tão viva hoje quando no século passado, a Revista
da CAASP ouviu representantes da religião islâmica e da comunidade judaica, bem como líderes de
movimentos de combate à discriminação de negros e de homossexuais. Não encontramos justificativa
para o recrudescimento do ódio, do preconceito, da xenofobia e do fanatismo em pleno 2015, mas
apuramos algumas considerações bastante interessantes, como a do professor Salem Nasser, da
Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas: “As liberdades, para nós, aparecem hoje como
o nosso novo sagrado e, assim como acontece com as religiões, é preciso interpretá-las de modo a
permitir a convivência, a construção de sociedades justas em que haja espaço para a diversidade”.
A intolerância está em pauta também na seção Cultura, em que nosso colaborador analisa o livro Eu
sou Malala, história da menina defensora da educação de mulheres no Paquistão que foi baleada na
cabeça pelo Talibã e acabou ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.
O entrevistado central desta edição é o advogado Alexandre de Moraes, novo secretário de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, que já comandou as pastas municipal dos Transportes
e estadual da Justiça. O versátil Moraes promete, em sua nova função, policiamento ostensivo e
baixa letalidade. E garante que os recursos para tanto existem. “Temos um orçamento de R$ 20
bilhões. Como anunciou o governador no dia da posse, não faltará dinheiro para a Segurança
Pública”, foram as palavras do secretário.
Na vinheta Saúde, o leitor encontrará uma alentada reportagem sobre transplante de medula óssea
e sua eficácia na luta contra mais de 70 doenças, além do relato emocionado de uma paciente que
lutou contra a leucemia e venceu a doença graças a um gesto de amor de seu irmão.
Em Parceria, saiba o quanto gerir um escritório de advocacia é diferente de advogar – e conheça uma
oportunidade única para aprender a fazê-lo. Fecha a edição, em Opinião, um inspirado artigo do
advogado Celso Cintra Mori sobre o novo Código de Processo Cívil.
Boa leitura.
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LIÇÕES QUE O
MUNDO NÃO
APRENDEU
A publicidade que o Holocausto ganhou
no Pós-Guerra, com a divulgação de
números estarrecedores e imagens
chocantes, mostrou a que ponto pode
chegar a bestialidade humana. Obras
como a de Hannah Arendt, que cunhou
o termo “banalidade do mal”, legou-nos
a percepção de que o homem é capaz
não apenas de realizar monstruosidades,
mas também de fazê-lo na qualidade de
simples burocrata, um carimbador, a
despachar para campos de extermínio
seis milhões de pessoas organizada e
metodicamente.

A lição do Holocausto, contudo e por incrível que pareça, não foi globalmente assimilada. O
preconceito religioso e étnico segue vivo, o ódio racial adquire sobrevida, a xenofobia é abraçada
como plataforma de governo. O terrorismo surge em resposta, mostrando a face mais sinistra do
desrespeito às diferenças.
Não à toa, trouxemos o tema da intolerância para estas páginas. O mundo revoltou-se com o cruel
assassinato dos cartunistas do humorístico francês Charlie Hebdo, em janeiro último. Uma marcha
reuniu 1,5 milhão de pessoas em Paris em solidariedade às vítimas e em clamor por respeito à liberdade
de expressão. Por que, então, a Revista da CAASP ilustra sua capa posicionando Nélson Rodrigues, à
frente da consagrada passeata, a exibir faixa com sua máxima “toda unanimidade é burra”?
O célebre dramaturgo sabia que a unanimidade é fruto da massificação, processo pelo qual se
padronizam hábitos, gostos e opiniões. Burra, portanto.
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Como relatado na reportagem principal desta edição, e de imediato captado pelas tintas de Paulo
Caruso, a marcha de Paris mal disfarçou o oportunismo de alguns chefes de Estado. Ali, marchando
ao lado de populares de sincera indignação, estavam desde responsáveis por mortandade em massa
até políticos que nunca demonstraram qualquer apreço pela liberdade de expressão, além de alguns
verdadeiramente democratas. Tratou-se do que se pode chamar de consenso oportunisticamente
forjado. Na mesma semana, ignoraram-se duas mil mortes de inocentes pelos fanáticos do Boko
Haram, na Nigéria. Não houve passeata por eles.
Não se negue: as imagens do Holocausto tornadas públicas ao término da Segunda Guerra Mundial
chocaram, fizeram surgir organizações voltadas ao bem comum e à paz mundial, como a própria ONU,
mas ainda foram pouco para impedir o nascimento de novas hordas de fanáticos. A suástica nazista
é vista aqui e acolá – até a decorar o fundo de piscinas. De outra parte, o Alcorão é desfigurado por
mercenários em luta contra um Ocidente vestido de Tio Sam - velhinho simpático, mas com enorme
responsabilidade nessa história toda.
Vale questionar a capacidade que têm as democracias de lutar contra o obscurantismo, o preconceito
e o ódio, posto que no seio de algumas nações ditas democráticas a tolerância é mera retórica. O
Brasil, por exemplo. Se por aqui a liberdade religiosa é fato concreto, a igualdade racial nada mais é
que formalidade. As palavras do professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares,
traduzem o que se vê no dia a dia brasileiro: “A manifestação mais trivial de preconceito de cor, e
portanto a mais grave, é aquela que de maneira orquestrada promove a mutilação e a exclusão do
negro da representação psicológica da vida e dos valores nacionais: a exclusão estética. Num país
de miscigenados, onde o negro representa 53% da população, de forma deliberada e por regra não
escrita incentiva-se uma estética pública e oficial branca”.
No início do Século XXI, a civilização não mostra evolução significativa exceto no campo tecnológico.
As relações entre as potências são problemáticas – até uma nova Guerra Fria é cogitada –, não
se encontra solução para os conflitos no Oriente Médio, a Europa é palco do ressurgimento de
forças políticas de notório conteúdo xenófobo. No Brasil, enquanto caem significativamente os
assassinatos de cidadãos brancos, crescem na mesma proporção os homicídios de cidadãos negros,
e homossexuais são vítimas rotineiras do mais violento preconceito.
Parece que nos resta apostar no Século XXII.

Fábio Romeu Canton Filho
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A promessa é policiamento
intenso e baixa letalidade

O advogado Alexandre de Moraes é o novo Secretário de
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele assume ante
um aumento de 20,5% no número de roubos em território
bandeirante – registre-se que em igual período, o ano de 2014,
os homicídios caíram 4,5%. Para tentar tirar a violência da
liderança das preocupações dos paulistas, Moraes promete
“uma alta intensidade de operações policiais, de policiamento
ostensivo e de viaturas”, o que, ao passo que evitaria conflitos,
reduziria as ações letais. “Não faltará dinheiro para a
Segurança. Temos um orçamento de R$ 20 bilhões”, afirma.

Professor e chefe do Departamento de Direito do Estado da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Moraes
foi promotor de Justiça de 1991 a 2002. Na administração
pública, seu currículo é eclético: foi secretário de Justiça e
Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo de 2002 a
2005 e secretário municipal dos Transportes de São Paulo
de 2007 a 2010, quando acumulou ao cargo as presidências
da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e da SPTrans
(Companhia de Transportes Públicos da Capital).
Na entrevista que concedeu ao editor da Revista da CAASP,
Paulo Henrique Arantes, Alexandre de Moraes falou sobre
a conduta policial em manifestações populares, como
pretende combater o crime organizado, sua posição quanto
à maioridade penal e a notícia de que teria advogado para
uma cooperativa acusada de lavar dinheiro para o PCC, a
organização criminosa Primeiro Comando da Capital. “Estou
entrando com medidas judiciais contra os sites que noticiaram
isso de forma absolutamente mentirosa”. Leia a seguir.

O senhor assumiu a Secretaria de Segurança Pública já se deparando com protestos de rua e
conflitos entre Polícia Militar e manifestantes. Eis uma questão que persiste desde os protestos
de junho de 2013: a polícia paulista está preparada para lidar com atos como esses? Ela sabe
separar manifestantes pacíficos de arruaceiros e depredadores?
Sabe. Nós tivemos, nos primeiros 20 dias do atual governo, três grandes manifestações do Movimento
Passe Livre e da forma como determinada pela Secretaria, ou seja, na garantia total à liberdade de
expressão, garantia total ao direito de manifestação, mas ao mesmo tempo observando a absoluta
necessidade de se manter a ordem pública contra baderneiros, contra criminosos que se infiltram
nas manifestações. Nas três manifestações a Polícia Militar atuou da forma como planejada.
Dois dias antes da manifestação nós chamamos o movimento. Nessa reunião é fixado o traçado da
passeata para que a Polícia Militar possa proteger inclusive os manifestantes dos baderneiros. Agora, não
é possível se permitir que baderneiros vão até manifestações com rojão, joguem na polícia, atrapalhem a
manifestação – este é um criminoso, um baderneiro, e aí a polícia tem que agir de forma séria.
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Se nós considerarmos as três manifestações, vamos verificar que na última delas (na Zona Leste da
Capital, dia 20 de janeiro) as próprias lideranças dos manifestantes do Movimento Passe Livre isolaram
os black blocs e pediram para eles não estragarem a manifestação. À medida que todos estão se
manifestando, como no dia 16 de janeiro, em frente à Prefeitura, e 20 ou 30 baderneiros começam
a atirar pedras, paus e rojões na polícia e nos outros manifestantes, eles estragam a manifestação.
O binômio para manifestações é este: absoluto respeito à liberdade de expressão e rigor na defesa
da ordem pública contra baderneiros.
Os “baderneiros” detidos são investigados para que se apure se atuam por interesse de algum
grupo político ou do crime organizado?
Logo que assumi, eu determinei que fosse feito um cruzamento dessas detenções para verificar se
são sempre os mesmos. Nós pudemos já constatar que nas manifestações de 2015, em relação às
anteriores, nove pessoas foram detidas naquele momento e novamente agora. Em relação a essas
pessoas está sendo feita uma investigação.
Agora, o que prejudica muito é o fato de que os crimes que resultam em Boletim de Ocorrência
são por dano contra patrimônio privado, um crime de ação penal privada, geralmente contra
bancos, concessionárias - e os bancos e as concessionárias não comparecem para dar sequência
à investigação. Eu vou me reunir com a Febraban e com as concessionárias, porque é necessário
que eles deem sequência a isso. Note que nas últimas manifestações os próprios baderneiros
evitaram depredar patrimônio público, porque nós não necessitamos de ninguém para prosseguir
na investigação. Eles já estão selecionando, pois viram que aí há uma falha do proprietário privado
ao não querer continuar. É importante que se continue para, como você disse, nós podermos saber
se são só baderneiros, criminosos leves, ou se estão infiltrados para ao mesmo tempo atrapalhar o
governo, o Poder Público, e atrapalhar a própria manifestação.
Os últimos índices da segurança no Estado de São Paulo revelam queda nos homicídios e
aumento nos roubos. A que isso se deve? O que isso significa?
Foram divulgados os dados até novembro do ano passado, os dados de dezembro, consolidados,
devem sair na semana que vem (*). Até novembro de 2014 nós tivemos queda acentuada no número
de homicídios. São Paulo é o único estado do Brasil que está no nível exigido pela ONU, ou seja, tem
10 homicídios por cada 100 mil pessoas – a média no Brasil é 23 homicídios por cada 100 mil pessoas.
Tivemos queda nos latrocínios, nos estupros. Tivemos aumento nos crimes contra o patrimônio roubos e furtos -, principalmente roubo e furto de celulares, que respondem por quase 65% do
aumento.
Ocorre o crime e imediatamente o autor vai trocar o celular por uma pedra de crack, ou seja, é a
droga incentivando o crime. Eu já determinei aos novos diretores do Deic e do Denarc que façam um
trabalho conjunto, não só para evitar o roubo mas para evitar essa troca de mercadoria.
Fevereiro 2015 / Revista da CAASP // 9

ENTREVISTA
ENTREVISTA

\\

(*Na semana seguinte à entrevista, os dados consolidados
de 2014 foram divulgados: os roubos cresceram 20,5% no
Estado de São Paulo, de 257.067 para 309.948, enquanto
os homicídios caíram 4,5%, de 4.739 para 4.527.)

Fotos César Viegas

A chave do crime está no tráfico de drogas, então?
A chave junta as duas coisas. No dia 7 de janeiro eu estive
com o ministro da Justiça para solicitar o apoio dele a
uma medida que nós vamos pleitear à Anatel. É uma
medida técnica simples, que vai resolver o problema de
“Em nenhum lugar do mundo há um policial em
roubo e furto de celulares. Hoje, se o celular é furtado cada esquina”
ou roubado, a pessoa troca por uma pedra de crack
porque esse celular tem valor econômico, bastando que o usuário compre um outro chip e instale. A
Anatel pode desabilitar o ID de cada celular. Fazendo isso, com um Boletim de Ocorrência por furto
ou roubo, o celular perde o valor econômico e nós conseguiremos extinguir essa prática criminosa.
Do outro lado, faremos um grande trabalho, e vai ser esse o trabalho do Denarc, não para prender
o consumidor, o “noia” que fica trocando droga, mas direcionado ao grande fornecedor, ao crime
organizado, que hoje tem uma distribuição extremamente especializada não só no Estado de São
Paulo, mas no país todo. Haverá grandes operações para pegarmos a causa, não só o efeito.
Muito se falou sobre as diferenças entre os dois secretários anteriores, Antonio Ferreira Pinto e
Fernando Grella Vieira. O primeiro teria um perfil mais afeito à polícia; o segundo, oriundo do
Ministério Público, não seria um conhecedor da realidade policial. Sendo advogado, qual será
o seu perfil à frente da Segurança Pública?
Na verdade, o doutor Ferreira Pinto era também do Ministério Público. Lá atrás, ele tinha sido oficial
da PM. Eu também passei pelo Ministério Público. Eu não saberia falar sobre eles. Conheço ambos,
sou amigo de ambos há mais de 20 anos.
O que eu posso dizer é sobre a minha filosofia de trabalho. Acho que nós só conseguiremos melhorar
a segurança pública com alta intensidade no policiamento e baixa letalidade. Isso é um binômio
que os países desenvolvidos começaram a utilizar a partir da década de 1970, ou seja, uma alta
intensidade de operações policiais, de policiamento ostensivo, de viaturas, e com isso você diminui
a letalidade porque evita o conflito. Do ponto de vista preventivo, de política criminal para a Polícia
Militar, é isso.
Por outro lado, muita investigação por parte da Polícia Civil. Em nenhum lugar do mundo há um
policial em cada esquina, ou um policial por metro quadrado. Nós temos que ter alta intensidade
de policiamento para garantir uma baixa letalidade e uma sensação de segurança, afugentando o
bandido, mas ao mesmo tempo nós temos que ter uma alta investigação e uma maior elucidação de
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de crimes porque, a cada quadrilha que você prende, você dá uma segurança maior para a sociedade,
principalmente com relação a crimes contra o patrimônio.
O novo delegado-geral da Polícia Civil, Youssef Chahin, assumiu logo fazendo declarações
em favor da redução da maioridade penal. Essa questão será uma das suas preocupações no
comando da Pasta?
Já em 2004, quando fui secretário da Justiça com o governador Alckmin, nós encaminhamos uma
série de anteprojetos de lei ao então presidente da Câmara para alterar o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Esses anteprojetos foram reenviados pelo governador no ano passado, e têm a seguinte
mentalidade: não se altera em nada a maioridade penal, não se discute isso. Agora, não é razoável
que alguém entre 14 e 18 anos que pratique crimes graves – latrocínio, estupro – possa ficar no
máximo três anos internado. Não é questão de menoridade ou maioridade penal – é uma questão
de razoabilidade.
Recentemente, um menor de idade, de 17 anos, matou um delegado com um tiro no rosto. Ele vai ficar
no máximo três anos internado, mesmo que durante esses três anos ele tenha péssimo comportamento,
mesmo que durante esses três anos ele acabe matando outra pessoa. Isso não é razoável.
A nossa proposta é que se amplie a internação para oito anos no caso de crimes graves. No caso
de reincidência de crime grave, até 10 anos. E, completando os 18 anos, que ele seja retirado da
Fundação Casa, exatamente para que não contamine os menores de idade, e levado para um setor
diferenciado – também não vai ser colocado junto com aqueles que estão cumprindo pena no
sistema penitenciário.
Eu tive esta experiência porque acumulei a Secretaria da Justiça com a presidência da Febem, hoje
Fundação Casa: o maior de idade, entre 18 e 21 anos, que continua na Fundação Casa acaba sendo
um professor de bandidagem dos menores de idade. Nós temos que separar isso, não é possível
deixar assim.
A própria Fundação Casa não precisa ser aprimorada?
Sim, assim como todo serviço público exige aprimoramento. Se nós verificarmos de 2004 para cá,
o governador Alckmin conseguiu acabar com os grandes complexos de menores internados. Nós
tínhamos adolescentes internados no Brás, em quatro unidades coladas, que chegavam a 1.500.
Hoje nós temos prédios para até 52 adolescentes, verticalizados, com escola.
Obviamente, é possível melhorar, é necessário melhorar, mas a legislação precisa auxiliar.
Se você deixar três ou quatro maiores de idade no meio de 52 menores, naturalmente eles
se colocam como lideranças e acabam trazendo para a criminalidade os menores que estão
sendo reeducados.
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O Governo de São Paulo conhece a real dimensão
do PCC? Hoje fala-se até em remessas milionárias
para os Estados Unidos e a China...

A polícia investiga todas as organizações criminosas.
A recente denúncia feita pelo Ministério Público,
colocando vertentes na China e nos Estados Unidos,
decorre de investigação policial. Então, a polícia vai
se dedicar mais a isso, os novos diretores têm um
compromisso comigo, assim como eu tenho esse
compromisso com o governador, de intensificar as
“Não há nenhum indício de que o PCC domine os
investigações criminais, principalmente localizando
presídios. São Paulo foi que iniciou o RDD”
o dinheiro, a fonte de renda. À medida que você
consegue descobrir a fonte de renda, onde está o dinheiro, e bloqueia esse dinheiro, você vai
diminuindo a organização criminosa.
A polícia tem o conhecimento, faz a investigação e, óbvio, nós vamos aprimorar isso junto com
o Ministério Público e o Poder Judiciário. Segurança Pública não é feita só pela polícia, mas pelo
complexo policial e jurídico, ou seja, com apoio do Ministério Público e do Judiciário.
Não é verdade que o PCC domina os presídios de São Paulo?
Essa afirmação não tem a mínima procedência, não há nenhum indício de que isso ocorra. Basta ver
que São Paulo foi o estado que iniciou o RDD, o regime diferenciado para cumprimento de pena, um
regime duríssimo em que estão os maiores líderes do PCC.
Obviamente, se uma organização criminosa dominasse presídios eles não estariam em regime
diferenciado, onde em momentos mais duros têm direito a apenas uma hora de banho de sol,
exatamente para mostrar que São Paulo não compactua com criminosos.
O senhor de fato advogou para a Transcooper, cooperativa de transporte citada em investigação
de lavagem dinheiro do PCC, como foi noticiado?
Eu estou entrando com medidas judiciais contra os sites que noticiaram isso de forma absolutamente
mentirosa. Estou pedindo a retirada da notícia, e com uma ação de indenização por danos morais
contra esses sites, todos eles patrocinados por entidades políticas. Eles fizeram uma confusão total.
O escritório de advocacia do qual eu era sócio-coordenador – me desliguei por necessidade legal, para
assumir a Secretaria de Segurança – tinha ações civis da cooperativa desde 2011. A questão penal que
foi descoberta no ano passado foi em relação a 20 pessoas físicas, dentro de um universo de milhares
de cooperados, que estariam ligadas ao crime. Não há nada na investigação em relação à pessoa
jurídica da cooperativa, nem em relação ao presidente da cooperativa, nem em relação ao tesoureiro
da cooperativa. É em relação a 20 pessoas que faziam parte da cooperativa, hoje expulsos dela.
12 // Revista da CAASP / Fevereiro 2015

As notícias colocaram de forma absurda que eu teria dado pareceres criminais em relação ao crime
organizado. Isso não existiu.
O advogado, particularmente o criminal, costuma ser confundido com o cliente, não?
E, no meu caso com a Transcooper, nem se tratava de um caso criminal. A pessoa, seja quem for, tem
direito a um advogado. Não se faz justiça, não se tem cidadania se a pessoa não tiver direito a um
advogado, só que o advogado acaba sendo confundido com o cliente – basta ver o caso mais famoso
da história recente do Brasil, o Mensalão, em que algumas pessoas ofendiam os advogados dos réus
que estavam sendo julgados.
Juízes também foram ofendidos no Mensalão.
Sim, os magistrados que votavam com a sua consciência pela absolvição ou não. Isso demonstra
uma total imaturidade de parte da imprensa e um total desconhecimento do que vem a ser um
Estado Democrático de Direito.
A edição anterior da Revista da CAASP mostrou que na cidade de São Paulo funcionam
livremente verdadeiros shoppings de produtos piratas. Como o senhor pretende cuidar disso?
Isso exige ações em conjunto pela polícia e pela Prefeitura, porque a Prefeitura tem poder de polícia
para tratar disso. Quando eu estava na Secretaria Municipal de Transportes, nós realizamos ações em
conjunto com a Polícia Militar. Depois, passamos
os dados para a Polícia Civil, exatamente para
evitar que continuasse o fluxo de mercadorias
irregulares. E, agora, nós já conversamos com a
Prefeitura para retomarmos essa atividade.
A que se devem as notórias divergências entre
as Polícias Civil e Militar?
O que nós temos são duas instituições históricas,
fortes. As instituições defendem as suas atribuições
e os seus direitos. Eventualmente há conflitos
corporativos na defesa desses direitos, como há “A Segurança Pública tem um orçamento de R$ 20
bilhões. Não faltará dinheiro”
entre o Ministério Público e a Magistratura, entre a
Ordem dos Advogados e a Defensoria Pública, mas são conflitos absolutamente normais dentro de
um ambiente de discussão.
Na finalidade policial, na atividade fim que é a segurança pública, eu posso garantir que na minha
gestão a Polícia Civil e a Polícia Militar, junto com a Polícia Técnico-científica, vão atuar de mãos
dadas. Eu estou criando um Conselho Integrado de Inteligência e Gestão Estratégica na polícia, do
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qual fazem parte, no Gabinete do Secretário, o secretário-adjunto, o chefe de Gabinete e o comando
das três polícias. Esse conselho vai analisar orçamento, investimentos em conjunto para compra de
matérias, viaturas, armamento e operações em conjunto. Não são necessárias grandes mudanças,
mas integração – e haverá integração na minha gestão.
Tudo isso exige dinheiro.
Nós temos dinheiro. Temos um orçamento de R$ 20 bilhões. Então, como anunciou o governador no
dia da posse, não faltará dinheiro para a Segurança Pública.
Secretaria de Segurança e OAB-SP podem colaborar de alguma forma?
A partir de fevereiro eu vou visitar aos Deinters (Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo –
Interior), os Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança) e as OABs locais. Eu acho que a OAB e os
advogados têm muito a contribuir com a Segurança, seja quanto a alterações legislativas, contato
com a população, alterações locais que podem ser feitas. A OAB pode me auxiliar também no contato
com as prefeituras, porque eu quero trazer as Guardas Civis Metropolitanas para este complexo de
segurança sob a coordenação da Polícia Militar. As estruturas locais institucionalmente constituídas,
como as OABs, podem auxiliar muito.
Como a Ordem pode ajudar nas audiências de custódia?
Qual a ideia da audiência de custódia? É garantir o direito de o preso imediatamente ser levado a
um juiz para que ele possa avaliar se há necessidade da continuidade da prisão ou não. Agora, para
decidir isso, para que o preso tenha o seu direito reconhecido, para que a tutela jurisdicional seja
dada, obrigatoriamente deve haver um advogado junto. A par da Defensoria Pública estar presente,
é importante que a OAB também esteja presente, que a OAB possibilite àqueles que queiram ter um
advogado o tenham.
Esse é um primeiro passo. Na sequência, a ideia é, já montado o núcleo para receber os flagrantes - juiz,
defensor, advogado, IML, Secretaria da Segurança – nós podermos fazer com que o Judiciário receba
imediatamente aqueles que vão ser levados por crime de menor potencial ofensivo, porque você já
tem a estrutura. A partir disso você leva os crimes de menor potencial ofensivo, já imediatamente
se faz a audiência de transação, e para isso é necessária a presença do advogado. Isso amplia a
participação dos advogados imediatamente, não só em São Paulo, mas no Estado todo.
O que o senhor pensa a respeito do monitoramento eletrônico de presos?
Eu participei de estudos sobre a questão do monitoramento eletrônico, a tornozeleira. O governador
autorizou a licitação para a aquisição de 20 mil tornozeleiras eletrônicas, exatamente para permitir
ao juiz que tenha mais uma possibilidade na audiência de custódia. É muito importante isso,
porque a sociedade tem que saber que a audiência de custódia não é para libertar todo mundo,
mas para decidir quem necessita continuar preso, quem é um risco para a sociedade, e quem não
precisa permanecer preso – só que, dentro desses que não precisam, é necessário identificar os que
requerem acompanhamento. E esse acompanhamento pelo Poder Público se dá pela tornozeleira
e por restrição a determinados locais. Os estudos feitos pela OAB nesse campo serão aproveitados.
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Quando a segurança deixará de ser a principal
preocupação dos paulistas?

“O grande problema da segurança é a droga”

Nós vivemos um momento mundial em que a segurança
pública é a preocupação de quase todos os países, pelo avanço
da droga. O grande problema moderno da segurança pública
é a droga e os efeitos maléficos da droga, principalmente essa
nova onda do crack, que faz as pessoas roubarem, furtarem, às
vezes matarem para pegar um relógio, um celular, um tênis e
imediatamente ir trocar pela droga.

A segurança pública não se faz só com polícia. Como eu disse anteriormente, nós não vamos, na
Secretaria de Segurança Pública, abrir mão das nossas responsabilidades, mas segurança se faz
também com o Ministério Público e o Judiciário coordenados com as polícias, com alterações
legislativas e, na área social, com incentivo à educação, principalmente. A somatória é que vai permitir
que nós alcancemos um nível de segurança de país desenvolvido.
Na parte que me cabe, posso garantir que um policiamento de maior intensidade e mais investigação
vão trazer, com absoluta certeza, uma redução dos índices de criminalidade que vai tranquilizar a
sociedade paulista.
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Foto Mariana Rafael (Agência Brasília)

“Há uma tendência à rejeição, que induz a olhar o próximo não como um irmão a
ser acolhido, mas como alguém deixado fora do nosso horizonte de vida pessoal,
transformando-o, antes que em concorrente, em súdito a ser dominado. Trata-se de uma
mentalidade geradora da cultura do descarte, que não poupa nada e ninguém. De tal
cultura nasce uma humanidade ferida, continuamente dilacerada por tensões e conflitos
de toda espécie. Um triste eco disso nós encontramos em numerosos fatos referidos nas
notícias cotidianas, como o trágico massacre que há dias aconteceu em Paris.”
Reportagem de Paulo Henrique Arantes*

A

s palavras do Papa Francisco reproduzidas acima foram proferidas em 12 de janeiro, durante
encontro anual do corpo diplomático atuante junto à Santa Sé. O “trágico massacre” a que
o pontífice se referiu, por óbvio, é a chacina dos chargistas do periódico de humor francês
Charlie Hebdo, mas a citada “cultura do descarte” vai muito além do monstruoso atentado. Em pleno
Século XXI, cidadãos do Terceiro ao Primeiro Mundo são descartados com ódio em razão de sua
religião, de sua nacionalidade, de sua cor, de sua opção sexual, de suas preferências políticas. A
intolerância recrudesce.
Em 2015 sobrevive o antissemitismo, por exemplo, com o ressurgimento de lideranças
ultranacionalistas para quem os campos de concentração nazistas foram mero detalhe durante
Segunda Guerra Mundial, como os franceses Jean-Marie Le Pen e sua filha Marine, que vociferam
contra os imigrantes em geral. Paralelamente, parece haver um empenho multinacional por tachar
de terroristas os muçulmanos, e para tanto contribuem decisivamente organizações jihadistas como
a Al-Qaeda, que assumiu a autoria do atentado ao Charlie Hebdo, e o Estado Islâmico ou Isis (Islamic
State in Iraq and Syria), protagonista de uma série de decapitações filmadas.
Livre para expressar-se, o Charlie Hebdo ofendeu os muçulmanos, na visão destes, ao expor
e ridicularizar o profeta Maomé. Mas por que achar que os legítimos adeptos da fé islâmica
teriam o ímpeto de tramar a dizimação dos humoristas em retaliação? “Quem acredita nisso
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Intolerância, ódio,
preconceito: todos
vivos no Século XXI

desconhece a verdadeira religião muçulmana. No Alcorão Sagrado não há nenhum versículo
condenando qualquer pessoa que blasfeme contra a religião. Aliás, o profeta Mohamed (Maomé)
sofria blasfêmias e nunca as respondia, sempre virava as costas”, afirma o xeique Houssan Al
Boustani, fundador do Conselho Superior de Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil, desmentindo
a retórica jihadista.
“A Al-Qaeda e o Isis não representam os muçulmanos. Não existem partidos islâmicos dirigidos por
líderes religiosos formados na teoria islâmica academicamente. Onde Al Zawahiri (atual chefe da AlQaeda) estudou a religião islâmica? Em nenhum lugar. Onde Bin Laden (antigo líder da Al- Qaeda,
morto em ação militar dos Estados Unidos) estudou a religião islâmica? Em nenhum lugar, ele era
engenheiro. Nós, formados na religião islâmica, não acreditamos em partidos ou estados religiosos.
Os muçulmanos praticam a liberdade”, assegura Boustani. E vai além: “Quem é o líder do Isis? Não é
ninguém mundialmente conhecido. Trata-se de uma organização composta de jovens sem rumo, de
17 a 20 anos, atraídos por dinheiro e mulheres, não pelo islamismo”.
Outro fato salta aos olhos no acaso específico do ataque
ao Charlie Hebdo. Dois dos terroristas que praticaram o
cruel massacre não tinham outra nacionalidade a não ser
a francesa, nasceram e cresceram na França, estudaram
em escolas francesas e falavam francês. Eram cidadãos
franceses atraídos pela Al-Qaeda.

Ricardo Bastos

De qualquer forma, o preconceito contra os muçulmanos
está instalado e é nítido nos Estados Unidos, com mais força
depois do “11 de Setembro”, e na Europa. “Os milhões de
muçulmanos que vivem na Europa precisam ser integrados
à sociedade europeia. Desde a Segunda Guerra Mundial, Al Boustani: “a Al-Qaeda e o Isis não representam
ou mesmo antes, a Europa tem recebido imigrantes de os muçulmanos”
origem árabe, mas os governos europeus não têm encontrado o mecanismo correto para que esses
imigrantes se integrem”, observa Boustani. “Até hoje, na Bulgária, um partido extremista leva carros
de som para a frente dos templos muçulmanos às sextas-feiras, na hora da reza, e impede o culto”,
conta. A alegação do governo búlgaro para nada fazer quanto a isso é o respeito à liberdade de
expressão – conceito deturpado cotidianamente.
A liberdade de expressão, que levou chefes de Estado às ruas parisienses ao lado de milhões de
franceses em solidariedade ao Charlie Hebdo, costuma ser invocada com certa dose de oportunismo.
O consenso solidário ao CH não pode servir para deixar no esquecimento atentados muito mais
amplos. Como sentenciou nosso célebre dramaturgo Nélson Rodrigues, e bem lembrou na capa desta
edição o cartunista Paulo Caruso, toda unanimidade é burra. Líderes mundiais também poderiam se
cotizar e passear por alguma rua famosa em solidariedade às vítimas do grupo terrorista Boko Haram,
que, na mesma semana do ataque ao jornal parisiense, perpetrou 2 mil mortes em Baga, na Nigéria,
onde proclamou um califado. Por que ninguém fez passeata? Seriam os nigerianos descartáveis, no
sentido do que disse o Papa Francisco?
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Na passeata parisiense estavam políticos como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
que numa das últimas vezes em que ordenou ataques à Faixa de Gaza provocou a morte de duas
mil pessoas, na maioria civis, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, onde
os direitos civis são limitadíssimos, Abdulah Al-Nahyan, ministro do Exterior dos Emirados Árabes,
país acusado de financiar jihadistas e de aprisionar jornalistas sem julgamento, e o primeiro-ministro
da Espanha, Mariano Rajoy, que instituiu uma espécie de “lei da mordaça” contra a cobertura de
protestos de rua, entre outras celebridades.

France Diplomatie

Até o Charlie Hebdo esconde pecados quando defende a liberdade de expressão. Em 2009, o
cartunista Maurice Sinet, que assina desenhos sob o pseudônimo de Sine, teve de deixar o jornal
após ironizar o filho do então presidente francês, Nicolas Sarkozy, que, segundo rumores, pretendia
converter-se ao judaísmo e casar-se com uma judia milionária. Com veneno, Sine escreveu que o
jovem, finalmente, iria progredir na vida. O editor Philippe Val pediu a Sine que se retratasse pelo
caráter antissemita da charge, a que o humorista respondeu: “Prefiro ser castrado”.
Não raro posicionado a reboque de Estados Unidos e Europa, no campo da convivência entre
religiões o Brasil é exemplo a ser seguido, exceto quando interesses
empresariais pegam carona na fé alheia (leia mais à frente “Católicos
e evangélicos no ringue das TVs”). “No Brasil, nós, muçulmanos,
judeus e cristãos estamos vivendo da melhor maneira possível. Por
aqui não se escuta uma voz de violência entre essas três religiões”,
elogia o xeique Houssan Al Boustani.
Prova do que fala Al Boustani é o manifesto assinado conjuntamente por
ele, pelo padre José Bizon, cônego honorífico do Cabido Metropolitano
de São Paulo, e por Raul Meyer, presidente do Centro de Cultura Judaica,
logo após o atentado contra o Charlie Hebdo e seus desdobramentos:
“Nos últimos dias o mundo ficou estarrecido pelos diversos ataques
efetuados por terroristas em nome de Deus. Nosso país recebeu e
Cerca de seis milhões de muçulmanos
vivem em Paris
continua acolhendo pessoas de diferentes etnias, culturas e religiões,
as quais vêm contribuindo para o seu progresso, desenvolvimento e cultura. Isso nos mostra que o Brasil
é um exemplo de boa convivência e de respeito ao diferente. (...) condenamos veementemente toda e
qualquer forma de violência praticada em nome de religiões, e confirmamos nosso compromisso em
favor da paz, do respeito, da liberdade religiosa, cultural e de expressão, convidando todas as pessoas de
fé e de boa vontade a serem construtoras de uma cultura de paz”.

O antissemitismo vive
“Nós combatemos a islamofobia com a mesma força com que lutamos contra o antissemitismo”. A
frase foi dita à Revista da CAASP por uma importante liderança judaica brasileira. Ricardo Berkiensztat
é vice-presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e sua declaração corrobora
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o manifesto transcrito acima. “O Brasil ainda é um oásis para os judeus. Como somos um país jovem,
composto por indivíduos de diversas religiões e nacionalidades, aqui as pessoas se respeitam mais.
Na Europa e no Oriente Médio, por outro lado, persiste uma cultura antissemita muito forte, que se
imaginava encerrada depois da Segunda Guerra Mundial”, analisa Berkiensztat. “Há ataques contra
judeus em boa parte dos países da Europa, sentimos isso na França, na Inglaterra, na Suécia – há
cidades na Suécia das quais os judeus tiveram de ir embora recentemente”, aponta.
Na América do Sul, Berkiensztat cita a Argentina como país em que o preconceito contra judeus é
enraizado. Um fato de janeiro de 2015 trouxe novamente à tona o atentado que, em 1994, matou 85
pessoas na sede da Associação Mutual Israelita Argentina, em Buenos Aires: foi encontrado morto
– até o fechamento desta edição, não se sabia se por assassinato ou suicídio – o promotor federal
Alberto Nisman, encarregado do caso. Nisman se preparava para levar à Câmara dos Deputados
provas que fundamentavam a acusação de encobrimento, por parte da Casa Rosada, do envolvimento
de autoridades iranianas na organização do atentado.
“Os judeus têm um histórico de perseguição. Hoje, esse
antissemitismo se traveste de antissionismo, de antiIsrael. Em debates, quando colocamos o tema, costumase afirmar que o problema é Israel. Só que antes de 1948
Israel não existia, e aconteceu o Holocausto”, enfatiza
Berkiensztat.

Ricardo Bastos

Talvez a figura do atual primeiro-ministro israelense,
Benjamin Netanyahu, colabore para tal visão
preconceituosa, tendo em vista sua sanha contra os
palestinos. Não se nega que Israel sofra ataques de
Berkiensztat: ”hoje, o antissemitismo se traveste de
organismos como o Hamas e ameaças de países como anti-Israel”
Irã, mas os últimos bombardeios israelenses na Faixa
de Gaza foram considerados desproporcionais pela comunidade internacional, a caracterizar para
muitos crime contra a humanidade por não pouparem a população civil.
A posição de Ricardo Berkiensztat quanto ao comportamento do primeiro-ministro é muito clara:
“Netanyahu foi eleito democraticamente. Eu sou brasileiro, não israelense, e se morasse em Israel
provavelmente não votaria nele. Agora, respeito a vontade do povo de Israel”. Outro fator a se
considerar, segundo o dirigente da Federação Israelita do Estado de São Paulo: “Quando se tem algo
contra um país, critica-se o país. Contra Israel, pede-se a extinção do estado. Quanto mais alguns
países ameaçam a existência de Israel, mais os ‘falcões’ se fortalecem”.
“Misturar a política de um estado com a existência de um povo milenar revela uma intolerância muito
forte”, sentencia Ricardo Berkiensztat.

Interpretar as liberdades
Presenciou-se intolerância política a rodo durante a última campanha para presidente da República no
Brasil. Amizades acabaram por conta do repúdio de tucanos a petistas e vice-versa. Mas a implicância
entre uns e outros, que no fundo têm muito em comum, avista-se como algo circunstancial e nada
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indelével. Discussões acaloradas do tipo esquerda x direita, mercado x estado e outras são inerentes
à democracia, regime em que a liberdade de opinião tem garantia.
Agora, pergunta-se: até que ponto, mesmo em uma democracia, devem ser aceitas manifestações de
cunho nazista? O conceito de liberdade não deveria se restringir para conter a mais abjeta corrente
de ódio e intolerância de que a humanidade tem notícia?
“O nazismo é a manifestação última, no Ocidente, da
intolerância em relação ao outro, ao percebido como
diferente. Contra essa intolerância é preciso lutar sempre
e energicamente. A questão que se coloca é se podemos
ou não impor limites a quem queira pensar como nazista
e manifestar suas crenças de exclusão”, pondera Salem
Nasser, professor de Direito Internacional da Fundação
Getúlio Vargas. “Trata-se de uma questão ainda não
resolvida em nossa sociedade. Em vários lugares, o
discurso nazista foi posto na ilegalidade e mesmo
criminalizado”, assinala.

WEB

Neonazistas: a lei deve resguardá-los?

Estudioso do Oriente Médio, Nasser preside o Instituto de Cultura Árabe e tem posição crítica
em relação à politica internacional dos Estados Unidos. Para ele – e para muitos especialistas –
Washington é responsável pelo surgimento das organizações terroristas que hoje atormentam o
Ocidente e fazem avançar a intolerância contra os muçulmanos. “A Al-Qaeda nasceu e cresceu, entre
outras coisas, a partir da instrumentalização do radicalismo islâmico que os Estados Unidos operaram
no Afeganistão durante a ocupação soviética”, salienta. “Após o ‘11 de Setembro’, os Estados Unidos
disseram não estar em guerra contra o Islã, apenas contra o terrorismo. Desde então, no entanto,
deram todos os sinais de viverem, sim, uma guerra contra o Islã e os muçulmanos. As invasões do
Afeganistão e do Iraque e depois todas as componentes da chamada ‘guerra contra o terror’, as
prisões, as torturas, os assassinatos seletivos, alimentaram o fogo do radicalismo, da discriminação e
do medo”, diagnostica Nasser.
Indagado pela Revista da CAASP sobre se o mundo neste início do Século XXI estaria vivendo o
arrefecimento dos princípios que nortearam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o
professor Salem Nasser respondeu: “Como instrumento jurídico que afirma princípios, a Declaração
ainda pode ajudar no avanço da convivência harmônica entre os diferentes, mas há limites para o
seu poder em relação à xenofobia e à intolerância. Esses fenômenos, nascidos do medo do outro,
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A tão propalada liberdade de expressão, no entender de Nasser, assim como todo direito, fundamental
ou não, “precisa ter seus contornos definidos por um exercício de exegese e de práxis”. O professor
explica: “As liberdades, para nós, aparecem hoje como um novo sagrado e, assim como acontece com
as religiões, é preciso interpretá-las de modo a permitir a convivência, a construção de sociedades
justas em que haja espaço para a diversidade”.

Arquivo S.N.

explicam-se muito mais em termos de psique, individual e coletiva,
e a luta contra eles deve se dar em práticas de convivência que
tragam à tona a consciência acerca do fato de que o outro, apesar
das diferenças, é na essência um igual”.
O momento mundial é de crise econômica, ressalte-se. Ocasiões
assim costumam favorecer retrocessos em várias frentes. A hora é de
muita atenção.

Católicos e evangélicos no ringue das TVs

Nasser: “as liberdades são um novo
sagrado. É preciso interpretá-las”

Na década de 90, quando a TV Record começou a crescer, a Rede Globo mobilizou seu departamento
de jornalismo para divulgar os pecados do bispo Edir Macedo. O jornal O Globo escrevia bispo entre
aspas, como se o termo só pudesse ser aplicado à Igreja Católica, embora a palavra tenha um sentido
amplo, cabendo a qualquer líder espiritual ou mesmo a superintendentes de instituições religiosas.
A dramaturgia da Globo também entrou em cena. A série Decadência mostrava um pastor ambicioso
e corrupto. O troco da Record era dado num programa de debates que se estendia até a madrugada,
o 25ª Hora. Uma das estrelas do programa era Silas Malafaia, outro destaque era o deputado
Carlos Apolinário, liderança na Assembleia de Deus. A participação custou a Apolinário o cargo de
presidente da Comissão de Comunicação da Câmara, importante na análise das concessões de rádio
e TV. Depois de ter sido escolhido para o cargo, a Globo usou seu peso para derrubá-lo, e o PMDB
retirou o nome de Apolinário.
Nesta disputa, em que a Globo era vista como porta-voz dos católicos, com a transmissão da missa
do Padre Marcelo e a produção de uma novela sobre Aparecida, a Record trocou as mãos pelos
pés, literalmente, no episódio conhecido como “chute na santa”. No dia de Nossa Senhora Aparecida
(12 de outubro), um pastor exaltado deu vários pontapés numa estatueta da padroeira, e a Record
recebeu ameaças, num caso considerado de extrema falta de respeito pelos evangélicos. “Foi um
dos piores momentos da minha vida”, disse o próprio Edir Macedo. O autor do gesto infame, pastor
Sérgio von Helder, deixou a TV e o Brasil, transferido para uma igreja em outro continente.
A Record, sob Edir Macedo, ecoava os sermões da Igreja Universal do Reino de Deus, em que os
ataques às religiões de matriz africana eram constantes. Mas os ataques tiveram resposta, por
imposição da Justiça. Em 2005, a emissora foi obrigada a veicular durante sete dias a fala de alguns
pais de santo. Depois disso, a preocupação da Record com o
Candomblé perdeu força. Mas a mensagem de Edir Macedo
sobre a religião chegou longe.
Um livro de sua autoria que define orixás como demônios
chegou a vender quase 4 milhões de cópias, antes de ser
proibido de circular em alguns estados por ser considerado
estímulo ao preconceito.
Sérgio von Helder chutou a santa e deixou o Brasil
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GayPrideBrazil

Homofobia assassina
Mais atuante organismo de defesa dos direitos
dos homossexuais do país, o Grupo Gay da
Bahia (GGB) divulgou no início de 2015 o último
Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais
(LGBT) no Brasil, referente a 2013. Os dados são
estarrecedores e provocam, antes de tudo,
indignação, e, depois, curiosidade: que razões
levam uma pessoa a odiar outra, cuja opção
sexual lhe é diferente, ao ponto de matá-la?

Parada Gay em São Paulo. Na mesma avenida Paulista,
homossexuais são espancados

“Mesmo em crimes envolvendo latrocínio,
prostituição de travestis e violência doméstica de casais LGBT, a homofobia cultural e a governamental
são responsáveis por tais sinistros, pois estigmatizam e empurram as travestis para a marginalidade,
permitem o bullying nas escolas, acrescido do efeito pernicioso dos sermões fundamentalistas aliados
do governo que demonizam gays, acirrando sobretudo entre os jovens o ódio anti-homossexual”, explica
Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia, no relatório em questão.

Arquivo OAB-SP

Foram documentados, em 2013, 312 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil, o que significa
um homicídio a cada 28 horas. Esse total mantém o país na condição de campeão mundial de crimes
de crimes homotransfóbicos. Segundo agências internacionais, 40% dos assassinatos de transexuais e
travestis em 2013 foram cometidos no Brasil. Ressalte-se a crueldade da maioria dos crimes: 100 deles
deram-se com arma branca (faca, punhal, canivete, foice, machado ou tesoura), 93 com armas de fogo, 44
por espancamento (paulada, pedrada, marretada), 31 por asfixia. Quatro das vítimas foram queimadas.
Para o antropólogo Luiz Mott, da Universidade Federal da Bahia, “a subnotificação desses crimes é notória,
indicando que tais números representam apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue, já que o
banco de dados do GGB é construído a partir de notícias de jornal, internet
e informações enviadas por ONGs LGBT”.

Projeto de lei - No Congresso Nacional, a deputada Maria do

Adriana: “é dificil dialogar com
fundamentalistas”
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Rosário (PT-RS) é vítima frequente da ira do deputado Jair Bolsonaro (PPRJ), que não esconde seu desapreço por esquerdistas e homossexuais.
Ela é autora de um projeto de lei (PL 7.582/2014) que define crimes de
ódio e intolerância, cujo ponto principal é a criminalização da homofobia,
mas que visa a punir também atos preconceituosos por motivo religioso,
de gênero, de idade, de classe social, contra moradores de rua e pessoas
com deficiência. O projeto encontra-se em apreciação na Comissão de
Constituição de Justiça da Câmara.

“Ao elaborar um projeto genérico, acho que a intenção da deputada foi obter mais chances de
aprovação, considerando que a oposição a leis contra homofobia é muito forte por parte das bancadas
religiosas”, avalia a advogada Adriana Galvão Moura Abílio, presidente da Comissão de Diversidade
Sexual e Combate à Homofobia e conselheira seccional da OAB-SP. “Há projetos contra homofobia
tramitando há mais de 10 anos no Congresso, que não passaram por causa das bancadas religiosas.
Um deles, o PLC 122, acabou tendo itens incluídos no projeto do novo Código Penal”, destaca.
A inclusão dos moradores de rua pode pesar a favor do PL 7.582, acredita Adriana. “Trata-se de
uma questão que costuma sensibilizar os parlamentares”, registra. Mesmo assim, ela não se mostra
otimista: “Não tenho muita esperança quanto à aprovação do projeto da deputada Maria do Rosário,
pelo grande número de parlamentares fundamentalistas eleitos que se baseiam exclusivamente na
religião para tomarem posição. É difícil dialogar com essas pessoas”.
Desde 2012, a OAB-SP mantém convênio com a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado
de São Paulo destinado a dar efetividade à Lei Estadual 10.948/2001, que estabelece penalidades
administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação em razão de orientação
sexual e identidade de gênero.

Frágil? – Em pleno alvorecer do Século XXI, a mulher ainda é vista como

Arquivo OAB-SP

“sexo frágil”, a despeito de incontáveis provas em contrário. “O sexo feminino
é considerado inferior por ser mais frágil fisicamente, por engravidar. Isso
já dificulta acesso da mulher a algumas posições profissionais: homem não
engravida, o que em tese é melhor para a empresa”, constata a advogada Kátia
Boulos, conselheira seccional e presidente da Comissão da Mulher Advogada
da OAB-SP. “Há necessidade de se criar políticas públicas e leis que eliminem o
preconceito, a descriminação e a violência contra a mulher”, defende. Apesar
do avanço representado pela Lei Maria da Penha, “a mulher no Brasil ainda é
vítima frequente de violência”.
“O princípio de que a mulher tem de cuidar da casa também é usado para
desqualificá-la para o mercado de trabalho. Felizmente, isso está mudando,
mas vagarosamente”, pondera Kátia Boulos. No âmbito da advocacia, ressalta, Kátia Boulos: “ a mulher ainda
é vítima frequente de violência”
o cenário comprova a evolução, já que mais de 50% dos inscritos na OABSP são mulheres. O caso das advogadas paulistas, contudo, merece uma ressalva da conselheira:
“Somos uma classe privilegiada, pois tivemos acesso a formação e a valores como o da igualdade”.

A cor do preconceito
O homicídio de Michael Brown por um policial, em agosto de 2014, causou comoção nos Estados
Unidos, com a população demonstrando revolta e o presidente Barack Obama fazendo declaração
pública de condolências à família da vítima. Aos 18 anos, o jovem negro não portava armas quando
atracou-se com a polícia, mesmo assim foi alvejado por seis tiros na periferia de St. Louis, Missouri.
Fevereiro 2015 / Revista da CAASP // 23

ESPECIAL

\\

Brown, que não tinha antecedentes criminais, roubara
um pacote de cigarros de uma loja de conveniências.
Mortos cotidianamente nas periferias brasileiras, jovens
negros não geram notícia por aqui. Por quê?
“A sociedade americana tem uma cultura de
organização, reivindicação, denúncia e protestos
muito mais marcante e permanente que a brasileira.
Os negros americanos têm mais conscientização e
organização, bem como uma postura e um histórico
de defesa de direitos e de enfrentamento muito
mais potentes”, afirma o presidente do Instituto
Afrobrasileiro de Ensino Superior, José Vicente.

Oswaldo Corneti/Fotos Públicas

Enquanto mortes de brancos caíram, as de negros subiram
no Brasil

“Nos Estados Unidos, em decorrência da dicotomia clara entre brancos e negros, a violência contra o
negro é mais visível e identificável. No Brasil, ela se perde na variedade da coloração de pardos, pretos,
mulatos e, por isso, a percepção fica mais embotada”, diz, antes de somar a tudo isso a famigerada
inércia dos governantes e da própria população brasileira: “É profunda a apatia do governo e da
sociedade em relação ao elevado grau de violência social e estatal, além da profunda letalidade da
ação policial contra os negros”.

U. Zumbi dos Palmares

De acordo com a Anistia Internacional, nos últimos 10 anos a violência letal entre jovens brancos caiu
32,3% no Brasil, enquanto entre jovens negros aumentou 32,4%.
Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente é uma voz estridente contra o preconceito
e a discriminação, e mostrou um duro realismo em entrevista à Revista da CAASP. “A sensação é de
que a intolerância tem alcançado dimensões extraordinárias, enquanto os direitos humanos têm
sofrido um processo de rebaixamento”, verifica. “Sob
os mais diferentes pretextos, nem todos justificados,
razoáveis ou legítimos, pessoas e blocos políticos têm
cada vez mais procurado fazer prevalecer sua visão
e seus motivos, ainda que isso represente colocar em
segundo plano os direitos humanos, estimulando e
disseminando a intolerância e a xenofobia”.
Segundo Vicente, “apesar dos esforços”, o Brasil não tem
conseguido progressos significativos na tentativa de
José Vicente: “o Brasil não tem conseguido progressos
significativos no respeito à diversidade”
promover uma cultura de respeito à diversidade e, mais
precisamente, aos direitos humanos. “Nosso país terá que avançar muito para alcançar o patamar de
maturidade, compromisso e protagonismo quanto a esses valores”, assinala.
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São várias as frentes em que o preconceito deve ser combatido, algumas de tal maneira enraizadas
que chegam a passar despercebidas, como cita o reitor da Zumbi dos Palmares: “Ao meu ver, a
manifestação mais trivial de preconceito de cor, e portanto a mais grave, é aquela que de maneira
orquestrada promove a mutilação e a exclusão do negro da representação psicológica da vida e dos
valores nacionais: a exclusão estética. Num país de miscigenados, onde o negro representa 53% da
população, de forma deliberada e por regra não escrita incentiva-se uma estética pública e oficial
branca”.
Em tal cenário, a política de cotas universitárias traz resultados positivos, entende José Vicente, posto
que constitui uma “saída da letargia” no campo das políticas públicas que promovam a inclusão
socioeconômica dos negros. As cotas, contudo, não têm servido para diminuir o preconceito. “A
discriminação continua igual, às vezes até mais ostensiva e agressiva, por conta da maior visibilidade
em alguns espaços que permitem maior presença de negros, como as universidades que praticam
as cotas”.
*Colaborou Joaquim de Carvalho
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Transplante de
medula pode curar
leucemia e outras 70
doenças
O ser humano partilha doenças todos os dias
inconscientemente, mas quando goza de boa saúde não
consegue compartilhá-la com ninguém. Ser um doador é
partilhar uma boa saúde. Mais de 3,5 milhões de brasileiros
já se cadastraram no Registro Nacional de Doadores de
Medula Óssea - o Redome. Hoje, o Brasil tem o terceiro
maior banco de medula óssea do mundo, atrás apenas
dos Estados Unidos (com sete milhões de doadores) e da
Alemanha (com cinco milhões de doadores). As dificuldades
para os pacientes que esperam pelo transplante, contudo,
ainda são muitas.

Reportagem de Karol Pinheiro

A

medula óssea é um tecido gorduroso localizado na cavidade dos
ossos. Ela produz células sanguíneas que carregam os glóbulos
vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio, os glóbulos
brancos, encarregados da defesa do organismo, e as plaquetas, células
que auxiliam na coagulação do sangue. “Nas crianças, a medula óssea
está presente em todos os ossos do corpo. Conforme crescemos, ocorre
uma concentração em cavidades específicas. Nos adultos, a medula fica
praticamente restrita à bacia”, explica o hematologista Philip Bachour,
membro da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea (SBTMO).
Quando há diagnóstico de anemia aplástica grave, das leucemias mieloide
aguda, mieloide crônica e linfoide aguda, de mieloma múltiplo, linfomas e
de outras 70 doenças do sistema sanguíneo e imunológico, o transplante
em famílias pequenas
de medula óssea surge como cura ou como complemento aos tratamentos Bachour:
é mais difícil encontrar doador
convencionais. Trata-se da única terapia celular descoberta até os dias de hoje
que se tornou prática universal, pela melhora inconteste que traz à qualidade de vida dos pacientes.
“O transplante consiste na substituição de uma medula deficitária por células de medula óssea sadia”,
resume Bachour.
O transplante de medula óssea pode ser do tipo autólogo (quando as células da medula provêm do
próprio paciente) ou alogênico (as células provêm de um outro indivíduo, o doador).
No primeiro caso, antes da administração de altas doses de quimioterapia e/ou da radioterapia no
tratamento de doenças malignas, colhe-se um número adequado de células-tronco do doente, que
são a seguir congeladas e armazenadas para que permaneçam intactas até o dia do transplante.
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Já no transplante alogênico, as células provêm de outro indivíduo, o doador. Porém, nesses casos, o
transplante só poderá ser realizado se houver compatibilidade total entre doador e receptor.

Questão de compatibilidade - A compatibilidade

é determinada por um conjunto de genes que devem ser
obrigatoriamente iguais entre os envolvidos no procedimento.
Nas famílias, a possibilidade maior de compatibilidade dos genes
é entre irmãos e gira em torno de 25%. Portanto, quanto mais
irmãos houver, maior a chance de se encontrar um doador entre
os familiares. “Ocorre que a família do Século XXI é cada vez menor,
o que reduz, em casos de doenças, as chances de encontrar um
doador compatível”, observa Philip Bachour.

Arquivo P.B.

A compatibilidade entre doador e receptor é confirmada pelo teste
de histocompatibilidade (HLA), que analisa amostras de sangue
dos envolvidos.
Quando não há um doador aparentado, a solução é recorrer a outros grupos. Para reunir as informações
(nome, endereço, resultados de exames, características genéticas) de pessoas que se dispõem a doar
medula para transplante, foi criado em 1993 o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea
(Redome), instalado no Instituto Nacional de Câncer “José Alencar Gomes da Silva” (Inca).
Duas vezes ao dia, um sistema informatizado cruza as informações genéticas do Registro Nacional de
Receptores de Medula Óssea (Rereme) com os registros do Redome. Mais de 3,5 milhões de brasileiros
estão cadastrados como doadores no banco nacional, enquanto 1,1 mil brasileiros cadastrados no
Rereme esperam por um doador compatível. A pluralidade genética da população brasileira não
favorece a descoberta de doadores compatíveis, daí a necessidade de ampliação do Redome.
“Tivemos um aumento no número de doadores ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea
significativo. Em 2000 existiam apenas 12 mil inscritos no Redome, cerca de 10% dos pacientes
localizavam doadores no Registro. Hoje, 60% dos pacientes localizam seu doador por esse registro.
Nós, brasileiros, podemos ainda recorrer aos registros americanos e europeus. Além disso, é possível
recorrer também aos bancos públicos de sangue de cordão umbilical”, orienta Bachour.
Em 2013 (os dados do ano de 2014 não estavam consolidados até o fechamento desta edição),
foram realizados 1.813 transplantes de medula óssea - 1.144 foram autólogos e 669 alogênicos
(220 de não aparentados).

Instituições inchadas

- Claudia Maria Buonomo, de Indaiatuba, foi convocada no dia
27 de outubro de 2014, depois de 20 anos registrada no Redome, para finalmente doar sua medula
óssea sadia, para um paciente necessitado. Ocorre que até o fechamento desta edição Claudia não
tinha recebido mais nenhuma informação sobre como deveria proceder para dar continuidade ao
processo de doação. “Recentemente entrei em contato com o Redome e só me informaram que o
processo de doação é lento”, contou à Revista da CAASP a corretora de imóveis. “Uma pena que o
sistema seja assim, pois penso no sofrimento do paciente que precisa dessa doação”, lamenta.
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Arquivo C.M.B

Na verdade, a lentidão no processo de Claudia e de outros
200 pacientes Brasil afora deve-se à falta de vagas nos 27
centros de serviços cadastrados para realizar transplantes
de medula óssea do tipo alogênico.
“Nossas instituições estão inchadas. Há apenas 88 leitos
aptos para oferecer transplante de medula do tipo
alogênico no Brasil e todos estão sendo utilizados no
momento”, aponta o hematologista Philip Bachour. Com
essa estrutura levará pelo menos um ano para que os 200
pacientes sejam transplantados.

Claudia, doadora que aponta a lentidão do sistema

O Ministério da Saúde promete triplicar o número de leitos existentes até 2016.

Como tornar-se um doador - Para se tornar doador de medula óssea é preciso ter

entre 18 e 55 anos e gozar de boa saúde (ausência de doenças infecciosas como hepatite, HIV e sífilis,
câncer, diabetes e males específicos do sangue) e dirigir-se a um dos hemocentros autorizados de
sua cidade - os endereços estão disponíveis em www.ameo.org.br. No caso dos moradores da cidade
de São Paulo, deve-se preencher o pré-cadastro, também disponível no site www.ameo.org.br, leválo ao Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde será coletada uma amostra de
10 ml de sangue para teste de HLA (histocompatibilidade). Caso não haja hemocentro cadastrado na
cidade do interessado, basta entrar em contato com a Associação da Medula Óssea do Estado de São
Paulo pelo e-mail administrativo@ameo.org.br e a entidade informará os tramites necessários para
realizar uma campanha local.
Se houver compatibilidade com algum paciente, o doador será contatado. “É direito das pessoas
cadastradas no Redome recusarem-se a doar quando contatadas”, ressalta o hematologista,
Philip Bachour.Se optar por doar a medula, o doador passará por exames para confirmar o seu bom
estado de saúde.
Atualmente, existem dois métodos de coleta de medula óssea. O mais utilizado é a retirada com
agulha pela bacia. A duração aproximada desse procedimento é de 90 minutos, em que são realizadas
múltiplas punções, com agulha, nos ossos posteriores da bacia, aspirando-se a medula.
Outro método dá-se por meio intravenoso, pelo qual são retiradas as células-tronco do sangue do
doador por meio de uma máquina que separa o sangue - a ser devolvido ao paciente - das célulastronco a serem coletadas. Antes desse procedimento, o doador precisa tomar um medicamento
durante cinco dias, com a finalidade de estimular a produção das células-tronco no sangue circulante.
Retira-se um volume de medula do doador de, no máximo, 15%. Cabe ao médico indicar o método
adequado para cada caso.
“Os riscos neste procedimento são poucos e relacionados à necessidade de anestesia geral, no caso
de procedimentos realizados pela bacia. Os sintomas que podem ocorrer após a doação são de dor
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local, astenia (fraqueza temporária), dor
de cabeça, mas são todos passageiros
e controlados com medicamentos
simples, como analgésicos. A retirada de
parcela da medula não causa qualquer
comprometimento permanente à saúde
do doador. Dentro de poucas semanas, a
medula óssea do doador estará inteiramente recuperada”, assegura Bachour.

// Em caso raro, irmão foi o doador

L

eucemia mieloide aguda (LMA) é um tipo de câncer que se desenvolve na medula óssea.
O organismo doente produz exageradamente células imaturas. A doença apresenta
altas taxas de cura em crianças, cerca de 80%. Em adultos esse número é menor e a cura
depende de procedimentos intensivos de quimioterapia e até transplante de medula óssea.
Em 2011, aos 39 anos, a dentista Anna Paula Curi Rodrigues Alves lutou contra a LMA. Graças à
doação de seu irmão, Henrique, ela está curada.

Vivendo na pequena cidade de Araguari, em Minas Gerais, ela teve de se deslocar até a vizinha
Uberlândia para conseguir realizar novos exames, consulta com especialista e iniciar o tratamento.
“Ao descobrir o tipo exato de leucemia que eu tinha, a
mieloide, parecia que estava recebendo uma sentença
de morte”, recorda. A partir de então a vida dela mudou.
“Meu namorado é DJ, festas nunca faltaram. Depois do
diagnóstico fui privada de muita coisa, desde comer
determinados alimentos até manter contato com
pessoas que eu amo, como a minha filha, por estar
com o sistema imunológico muito fraco e suscetível a
infecções”, salienta.
Por causa do tratamento, Anna Paula foi obrigada a
fechar as portas de seu consultório e passou a contar
com ajuda financeira de familiares, namorado e
amigos.

Arquivo A. P. A.

“Descobri que estava com leucemia ao me submeter a exames de rotina, de caráter preventivo.
Graças a esse hábito, fui diagnosticada precocemente”, conta Anna Paula.

Anna Paula, antes e depois do transplante.”Meu
irmão foi meu herói”

Em Uberlândia, Anna Paula teve de ficar internada em ala hospitalar restrita. O tratamento
quimioterápico era agressivo e aos poucos matava sua medula óssea, debilitando cada vez
mais seu sistema imunológico. Enquanto isso, seu único irmão, Henrique, passava por um teste
de compatibilidade. Após os 65 dias internada, Anna Paula, soube que precisaria passar por um
transplante de medula óssea e que seu irmão seria o doador.
“Durante o tratamento convivi com outros pacientes, conheci histórias que chamaram muito
minha atenção. Numa delas um rapaz esperava há dois anos por um doador compatível.
Quando finalmente o localizaram, ele se recusou a doar”, recorda Anna Paula. “Saber que existe
um doador compatível disposto a doar a você é uma notícia libertadora. Meu irmão foi meu
herói”, emociona-se.
Com ajuda médica, os irmãos escolheram o Hospital do Câncer de Barretos para realização do
procedimento. Lá, ela permaneceu 21 dias em isolamento absoluto. “As janelas eram lacradas,
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a temperatura ficava sempre abaixo dos 15 graus e o
ar era filtrado por uma máquina. Eu passei por uma
dose ainda maior de quimioterapia, para destruir
completamente minha medula e, consequentemente,
meu sistema imunológico. Como medida preventiva
eu tomava cerca de 10 remédios ao dia, entre
eles antibióticos e antifungídicos”, diz Anna Paula.
“Qualquer intercorrência com o meu doador, naquele
momento, seria fatal para mim”, lembra.
Henrique: gesto que salvou a vida da irmã

No dia 4 de setembro de 2012, Henrique fez a coleta da
medula óssea de forma intravenosa, pelo qual são retiradas as células-tronco do sangue do doador,
por meio de uma máquina que separa o sangue das células-tronco, devolvendo-o ao paciente.
“A quantidade de material doado pelo meu irmão foi cinco vezes maior do que o necessário, a
consequência disso foi que a minha medula ‘pegou’ (momento em que as novas células começam
a se multiplicar e a produzir células sanguineas) em sete dias, quando o normal é a partir do décimo
segundo dia”, descreve Anna Paula.
Dois anos e quatro meses depois do transplante, Anna Paula está curada da leucemia mieloide
aguda. Ela realiza exames periódicos, os quais nunca registraram nenhuma nova anormalidade.
“Algumas lições são tiradas de momentos como os que passei, uma delas é que não devemos
encarar um diagnóstico como sentença de morte. Outra é que a prevenção à saúde, com
exames periódicos, pode nos salvar a vida”. Vale seguir o conselho de Anna Paula.
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Um escritório bem
gerenciado pode fazer a
diferença na carreira
do advogado
Reportagem de Joaquim de Carvalho

H

á sete anos, quando se formou em Direito pela Universidade Mackenzie, Aline Giacon recebeu
um prêmio pela excelência de sua monografia, a respeito do garantismo na investigação
criminal, e passou no Exame da Ordem na primeira tentativa. Foi aluna exemplar, como
atestam suas notas. Mas Aline admite que carrega até hoje uma deficiência: ela não sabe como
administrar um escritório de advocacia.

O convênio, assinado no dia 6 de janeiro, estabelece a realização
de cursos modulares com foco nas necessidades específicas dos
operadores do Direito. “Esta parceria propiciará, especialmente ao
jovem advogado, uma visão mais prática da gestão, administração
de pessoal e outros aspectos gerenciais do seu escritório. Trata-se de
conteúdo fundamental na profissão, e que não consta do currículo
das faculdades de Direito”, declarou o presidente da CAASP, Fábio
Romeu Canton Filho, durante o ato de assinatura do convênio.
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Arquivo A. G.

“Na universidade eu adquiri o conhecimento jurídico, mas descobri
no mercado que o advogado precisa ter também o conhecimento de
gestão”, afirma. É por isso que Aline foi uma das primeiras inscritas no
curso que inaugura a parceria da Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo (CAASP) com a empresa de formação corporativa
Educorp.

Aline: “mercado exige conhecimento
de gestão”

Representando a Educorp, o diretor Murilo Furtado de Mendonça Júnior falou dos objetivos
da parceria. “Queremos ajudar o advogado a dar os primeiros passos para se transformar num
empreendedor”, afirmou. Também participaram da cerimônia o secretário-geral da CAASP,
Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra, e o assessor de Relações Institucionais da entidade,
George Niaradi.
Assim que o primeiro curso foi anunciado, no dia 13 de janeiro, o advogado Francisco Ramos não
deixou passar a oportunidade. “Há alguns anos, soube que a Fundação Getúlio Vargas ofereceu um
curso parecido e me arrependo muito de não ter feito. Agora surge uma nova chance, e eu não vou
deixar passar”, disse.
Formado pela FMU, Francisco fez estágio em grandes escritórios de advocacia, como o Pinheiro
Neto, e trabalhou em grandes empresas, mas nunca recebeu suporte teórico para abrir seu próprio
escritório. Contratado dessas empresas, Francisco Ramos não tinha a menor ideia de como cobrar
por um trabalho autônomo.
Há três anos, quando tinha 26 de idade, a mãe de uma amiga, que é empresária, perguntou se ele era
inscrito na OAB e podia defendê-la numa ação contra uma empresa de telefonia. ” Ela me perguntou
quanto eu cobraria e eu disse não sei”, recorda.

Francisco Ramos admite que teve sorte. Com a vitória na ação,
vieram mais clientes e ele trocou uma pequena sala alugada na
rua São Bento por um imóvel próprio, no Jardim Anália Franco,
bairro nobre de São Paulo. “A sorte existe, mas, se você não estiver
preparado, as oportunidades terão alcance limitado”, comenta.

Arquivo F. R.

Ele recorreu à tabela da Ordem e acertou o preço, mesmo
sabendo que a tabela é apenas uma referência. Francisco
ganhou a ação e acabou recebendo R$ 4.500,00 de honorários de
sucumbência e mais R$ 2.600,00 que o juiz mandou a empresa
pagar pela complexidade da ação. “Como advogado iniciante,
recebia salário de R$ 2.500 por mês. Eu vi que, com uma única
ação, eu poderia ganhar mais. O caminho era abrir meu próprio
escritório”, conta.

Francisco: para crescer, escritório precisa
profissionalizar a administração

Para Francisco, o limite de crescimento já chegou e ele precisa profissionalizar o escritório, mas não
sabe como fazê-lo. “Eu sou o caixa da empresa, o relações públicas, o gerente de recursos humanos
e um dos advogados. Não dá, mesmo sendo filho de comerciantes”, brinca.
O curso inicial da parceria da CAASP-Educorp foi programado para quatro módulos, cada um com
duração de quatro horas em dias diferentes. O primeiro será sobre fundamentos de finanças, o
segundo tratará da gestão de pessoas. Para finalizar, um módulo sobre negociação e outro acerca de
plano de negócios.
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Murilo recebeu a reportagem da Revista da CAASP em
seu apartamento, no Morumbi. Na entrevista explicou
em detalhes o que pretende com esses primeiros quatro
módulos. “Os tempos mudaram, e o advogado hoje é muito
mais do que apenas um profissional que garante os direitos
de seus clientes. Ele deve ser também um parceiro, alguém
que tenha um negócio bem organizado e ajude o cliente a
obter novas oportunidades”, diz, já antecipando o conteúdo
do módulo que ele próprio ministrará - o de negociação.
“O que tenho ouvido dos advogados é que ele deve evitar
o fórum, buscar o caminho da negociação”, afirma Murilo,
que é formado em Direito, mas não advoga. Sua carreira
começou na Editora Abril, como relações públicas, foi Murilo, da Educorp. Parceria com a CAASP
executivo da Fiat, do banco BMG, da Volvo e consultor do
IBMEC, onde criou um departamento especializado na formação corporativa.
Murilo quer passar aos advogados as técnicas de negociação. “É preciso ampliar os horizontes dos
envolvidos, abrir caminho para que a negociação não se esgote numa situação específica. Em vez de
olhar para uma fatia da pizza, olhar para a pizza toda. Caminhar para um acordo que satisfaça as duas
partes, o ganha-ganha”, explica.
Como profissional, Murilo coleciona cases de sucesso nessa área. Como executivo da Volvo, fez da
negociação a arma para ampliar o mercado da empresa, criando vantagens de financiamento numa
época de crédito reduzido.
Trabalhando pelo BMG, abriu para o banco as fronteiras do sul, com agências especializadas no crédito
para o setor de transportes. Sob sua gestão, o banco mineiro fincou raízes no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná.
Quem trouxe Murilo para o universo da CAASP foi o professor George Niaradi, graduado na USP, com
pós-graduação na Itália e na França. Os dois se conheceram na Business School São Paulo (BSP), uma
das mais conceituadas instituições de educação em negócios.
Niaradi tem certeza de que a experiência de Murilo pode ajudar para suprir uma deficiência da formação
acadêmica clássica do advogado. “O advogado moderno é um prospector de negócios, um prospector
do próprio negócio, que é a advocacia, e também de negócios de outros, inclusive de seus clientes”, diz.
A natureza da profissão permite ao advogado o contato com oportunidades de negócios. “O advogado
moderno pode antever fusões, aquisições, abertura de outras empresas. Ele pode unir interessados e
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usar o seu conhecimento jurídico para formatar empresas e ser
remunerado, eventualmente, até com ações”, opina.

Ações em bolsa
Na Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia, os escritórios de advocacia
assumiram tamanha importância no mundo dos negócios que se
transformaram em empresas com ações vendidas em bolsa. “Essa
realidade ainda vai chegar ao Brasil”, diz Murilo.
O primeiro passo começa com a organização gerencial, que tem
como um dos pilares a estruturação financeira. “Advogado mal
cuida do próprio bolso, vai cuidar de finanças do escritório?”,
questiona a advogada Aline Giacon.

Patricia: “O advogado que entende de
finanças cuida bem de si e do cliente”

É por isso que um dos módulos do curso é o de fundamentos de finanças. A responsável pela matéria
é Patrícia Baurich, especialista em finanças de empresas. Fundo de reserva, entrada, saída, metas são
alguns dos conceitos que o advogado desconhece.
“Um escritório deve ter um fundo de reserva para pelo menos seis meses sem entrada, porque se
não tiver vai recorrer a crédito, e o crédito custa muito caro. Resultado: um escritório pode fechar
suas portas antes de completar o primeiro ano”, afirma Patrícia, que tem formação em Ciências
Contábeis e Direito.
O advogado que conhece a realidade das finanças pode também auxiliar seus clientes na hora de
um bom acordo. Como exemplo, ela cita o caso de definição de pensão alimentícia. “Um bom acordo
é aquele que transfere ao pai as despesas dedutíveis de imposto de renda, como escola, médico,
dentista. É uma medida legal, que desonera o pai e contenta todo mundo”, diz.
“O advogado que entende de finanças cuida bem de si e cuida bem do seu cliente. Ele tem um
conhecimento que pode ser o diferencial na prestação dos seus serviços”, avalia Patrícia.
Nesse primeiro curso da Educorp, além de Patrícia e Murilo, darão aula Paulo Oliveira, que é consultor
em Gestão de Recursos Humanos desde 1997, com atividade nacional e internacional (EUA, México,
Chile e Argentina), e Flávia Ribeiro, profissional certificada PMP (Project Management Professional),
com especialização em Gestão de Negócios, além de professora universitária e sócia de um escritório
que desenvolve projetos de planejamento estratégico.
Normalmente, a Educorp cobra R$ 250,00 por módulo de cursos corporativos. Com o convênio
firmado com a CAASP, o preço cai para R$ 200,00.
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Quando a saúde ceifa
uma carreira célebre

PERFIL

Ricardo Bastos

P

or mais de 50 anos o Direito proporcionou a
Hélio José Miziara muitas conquistas, até que
em 2013 ele sofreria um golpe avassalador.
Aos 80 anos, com dores no peito, ele procurou um
cardiologista. A recomendação foi um cateterismo
Hélio Miziara, sucesso na advocacia até a saúde apitar
urgente. “Adentrei o hospital no dia 9 de outubro
pela manhã para fazer o exame, mas de lá fui direto para a sala de cirurgia. Ganhei três pontes de
safena”, conta o advogado. Devido à idade avançada, quase não resistiu ao procedimento: teve de ser
reanimado três vezes durante a operação. As paradas cardíacas que sofreu legaram-lhe insuficiência
renal e grave problema circulatório, cuja evolução acarretou necrose em três dedos do pé esquerdo
e dois do pé direito, que tiveram de ser amputados. Um ano foi necessário para que Hélio se
recuperasse e se adaptasse a uma nova vida, esta repleta de limitações. “Em um ano, minha vida
mudou completamente”, afirma.
Hélio José Miziara teria sido médico se dependesse da vontade do pai. Ele chegou a ser aprovado
no vestibular de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e até assistiu à primeira aula do
curso. “Logo percebi que aquilo não era para mim”, lembra. Abandonada a medicina, Hélio ingressou
na Direito da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Era o ano de 1956 quando,
na vida de Hélio, surgiu uma certeza: “Eu nasci para ser advogado”.
Formado em Direito em 1961, logo tornou-se sócio do escritório em que era estagiário desde o
segundo ano de faculdade. Em 1970, desfez a sociedade e partiu em empreitada própria, montando
escritório no centro de São Paulo.
A carreira deslanchou a partir de 1968, quando foi convidado para dar orientação jurídica aos
telespectadores do programa “Xênia e Você”, sucesso da TV Bandeirantes apresentado por Xênia Bier.
“Os telespectadores encaminhavam cartas ao programa. Eu as abria na hora, ao vivo, e os orientava.
Citava leis e artigos de cabeça”, rememora. No mesmo estilo participou de programas das emissoras
Cultura, Record e Globo. “A exposição que a televisão proporcionava trouxe muitos clientes ao meu
escritório”, conta Hélio, sempre atuante nas áreas Civil, Comercial e de Direito de Família e Sucessões.
Além dos programas de tevê, Hélio José Miziara participou direta ou indiretamente de momentos
cruciais na história da legislação brasileira. Na segunda metade da década 1960, quando se discutia se
a estabilidade decenal, vigente desde a implementação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho),
em 1943, deveria ser completamente substituída pelo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), o advogado sugeriu a Roberto Campos, ministro do Planejamento no governo ditatorial
de Castello Branco, em uma de suas aparições na televisão, que desse ao contribuinte a chance de
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optar entre um ou outro benefício. Meses depois, o governo adotaria sua sugestão. “Acredito que, de
modo indireto, influenciei a decisão”, acredita Hélio.
Em 1977, auxiliou diretamente na criação da Lei do Divórcio. Em 2009, na ocasião da aprovação da
Lei 1.144/2009, que trata da possibilidade do advogado assinar escritura de separação e divórcio
sem a necessidade de assinatura de tabelião por escritura pública, foi convidado pela OAB-SP para
ministrar palestra aos membros da Comissão de Direito Civil, para explicar sua participação no projeto
da Lei do Divórcio e dar seu parecer a respeito. Ele exibe, na principal estante de seu escritório, hoje
localizado na Rua José Bonifácio, a placa oferecida pela OAB-SP por sua palestra.
A carreira de Hélio também abraçou o magistério. “Em 1985 fui convidado pela FMU (Faculdades
Metropolitanas Unidas) para lecionar na disciplina de Direito Civil. Eu me dedicava a ensinar os jovens
a compreender o Código, mais do que a decorá-lo. Recebi diversas homenagens da universidade,
pois não havia aluno meu que não passasse no Exame de Ordem”, orgulha-se. Ele permaneceu no
cargo até 2008. Por 12 anos foi também examinador do Exame da OAB.

O momento da inflexão
Aquele 9 de outubro de 2013 marcaria a inflexão na vida de Hélio José Miziara. As limitações a que
foi obrigado tornaram o exercício da advocacia impossível. Com a inatividade profissional, surgiram
as dificuldades financeiras e os meios de subsistência escassearam para ele e a esposa, Maria, que
é dona de casa. “Havia despesas médicas, com compra de remédios, despesas com alimentação
especial, com transporte - já que sem carro e sem conseguir caminhar, eu precisava andar de taxi
-, isso sem falar nas contas da casa em geral”, explica Hélio. “Eu logo tratei de vender todos os meus
bens – casa, carro – para poder cobrir os gastos”, lamenta.
Foi nesse período que ele, a pedido de amigos, recorreu à Caixa de Assistência dos Advogados de
São Paulo. Tornou-se assistido da entidade em 2014. Recebe auxilio mensal em dinheiro e um cartãoalimentação, que se somam à aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). “Os gastos
e as dívidas ainda são muitas, mas o auxílio da CAASP ajuda”, afirma.
Hoje, aos 82 anos, ainda tratando e vencendo diariamente as barreiras impostas pela saúde, Hélio
já consegue equilibrar-se com a ajuda de uma bengala. Vagarosamente e com muito cuidado ele
consegue caminhar por pequenas distâncias. Três vezes na semana, durante um dia inteiro, ele
realiza hemodiálise no Hospital Dante Pazzanese, na capital. “Com essa rotina de casa-hospital-casa,
não sobra tempo nem disposição para advogar. Isso sem falar da minha mobilidade, que é reduzida”,
lamenta o advogado, que experiente, sabe: “Um advogado não pode trabalhar apenas dois dias na
semana e ficar trancado dentro do escritório. Ele precisa de tempo e dedicação para ir atrás de novos
clientes”.
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Malala Yousafzai, 17 anos,
Prêmio Nobel da Paz
Ao ser agraciada com o Prêmio Nobel da Paz em outubro de 2014, Malala Yousafzai, de 17 anos, ativista
paquistanesa pelo direito da educação das meninas, é a mais jovem personalidade a receber a honraria.
No livro Eu sou Malala (2013), escrito em parceria com a veterana jornalista britânica Christina Lamb, ela
relata sua vida.
Por Luiz Barros*

No Paquistão, o livro Eu sou Malala foi banido das escolas particulares
logo após seu lançamento, em 2013, sob o argumento de desrespeito
ao Islã e de ser anti-Paquistão e pró-Ocidente. Em resposta ao Prêmio
Nobel que foi outorgado à jovem em outubro de 2014, escolas
particulares paquistanesas, em antagonismo com o Dia Internacional
Malala, instituído com o apoio da ONU imediatamente após o atentado
que ela sofreu em 2012, criaram em novembro de 2014 o Dia AntiMalala, propagado com cartazes que diziam: Eu não sou Malala.
Por sua juventude, a rebeldia face ao arbítrio, o senso de independência,
a fortaleza e o caráter, a vida parece prometer a Malala Yousafzai um
longo caminho. Pela intolerância de seus inimigos, o mundo jurídico,
policial e militar lhe devem garantias de segurança.
Em 2013, no dia em que completou 16 anos de idade, a paquistanesa
Malala Yousafzai discursou nas Nações Unidas para uma audiência de
400 pessoas, dirigindo-se aos líderes políticos mundiais em defesa do
direito à educação gratuita para todas as crianças. Em 2014, aos 17
anos, tornou-se a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz desde que a premiação foi instituída,
em 1901.
O preço que pagou antes de alcançar os mais altos níveis de reconhecimento universal não foi pequeno:
em 2012, aos 15 anos, Malala ficou entre a vida e a morte ao ser baleada na cabeça por terroristas do
Talibã, que a tinham numa lista de pessoas marcadas para morrer por conta de sua corajosa e intensa
militância em prol da educação de meninas.
O Talibã, um movimento radical islâmico, inicialmente surgido no Afeganistão, onde tomou o poder em
1996, após o “11 de Setembro”, em 2001, desloca-se para o Paquistão e passa a disputar com o governo
e o exército o domínio do Estado, quando não se infiltrando no próprio Estado, em especial buscando
a imposição de uma lei islâmica fundamentalista que pela violência contraria preceitos do próprio Islã.
O domínio do Talibã sobre as populações e os territórios sob sua influência deriva da doutrinação
religiosa, da violência que impõe o medo e a obediência, e, entre outros fatores, também de um sistema
de justiça paralelo baseado no poder dos mulás (líderes religiosos) – sensivelmente mais rápido na
resolução de conflitos do que a justiça oferecida pelo poder judiciário.
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Malala nasceu e vivia no vale do Swat, uma região não muito distante de Islamabad, capital do Paquistão,
porém de acesso difícil devido à precariedade das estradas. Pelo que relata da vida no vale, fica claro
que a influência do Talibã na região, em maior ou menor grau nos anos 2000 e seguintes, representou
um retrocesso histórico, em que uma teologia radical, isolacionista e violenta tentou impor-se ao Estado
laico, processo facilitado pela instabilidade das instituições e pela corrupção generalizada.
Malala lutou contra isto bravamente, em que pese sua tenra idade. No comunicado que o Talibã
emitiu assumindo a responsabilidade do atentado contra a adolescente, um porta-voz nega que a
sua campanha pela educação tenha sido a causa do ataque, para, no entanto, dizer: “Executamos o
ataque e toda pessoa que fale contra nós será atacada da mesma maneira. Malala foi nosso alvo por
seu papel pioneiro em pregar o secularismo. Era jovem, mas promovia a cultura ocidental (...). Era
pró-Ocidente; falava contra o Talibã (...)”.
A epopeia de Malala iniciara-se em 2009, aos 12 anos. Nesta idade passou a escrever um blog
semanal no portal da BBC, sob pseudônimo, narrando como era a vida no Swat sob o domínio do
Talibã. A ideia original foi de um jornalista, que a auxiliou na tarefa, e que havia proposto a pauta a
seu pai – então presidente da Associação de Escolas Particulares. Malala se ofereceu para o projeto
e foi apoiada pelos pais. Na primeira explicação sobre o sentido que buscava para esses escritos, o
repórter citou o Diário de Anne Frank, de onde se vê que todo cuidado era pouco.
Uma coisa leva a outra, a militância de seu pai à frente
da Associação de Escolas Particulares, em defesa dos
estabelecimentos de ensino – que na época estavam
sendo sumariamente explodidos pelo Talibã – levaramno a participar do conselho de anciãos da cidade;
embora não fosse um ancião, falava várias línguas, o que
o qualificava como bom porta-voz do grupo.

Marta B. Haga - MFA

Malala passou a acompanhar o pai nas reuniões do
conselho. Logo, cerca de um ano após a experiência
com o blog da BBC, o jornal The New York Times produziu
um documentário sobre o fechamento das escolas de Malala recebe o Nobel: coragem contra os opressores
meninas no Swat, com o foco na vida de Malala. Havia uma data marcada pelo Talibã para que as
meninas deixassem de ir às escolas. Malala pergunta: “Como impedir 50 mil meninas de ir à escola
em pleno Século XXI?”.
Sucederam-se dezenas de entrevistas. Suas declarações à mídia firmaram-na num perigoso papel
de liderança feminina em um território conflagrado e sob ameaça fundamentalista. Não obstante
o medo, que a fazia trancar portas e que a levou a não mais andar a pé até a escola, Malala seguiu
corajosamente com suas declarações públicas à imprensa e em frequentes palestras.
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Confiava-se, também, que nem mesmo o Talibã mataria uma criança: e assim o foi. Mas, aos 15 anos
ela foi baleada, pois pela tradição não era mais criança. Passou por quatro hospitais para receber
os socorros médicos, que incluíram várias cirurgias cranianas e faciais. Este momento da narrativa
é especialmente dramático, não apenas pelas decisões médicas envolvidas como pelas questões
políticas levantadas pela situação, e pela logística operacional militar para garantir sua segurança
evitando novos atentados.
Após os dias iniciais de recuperação, a reabilitação que demorou meses foi no exterior, em Birmingham,
no Reino Unido, onde Malala hoje vive com a família. Feito o arranjo com o hospital inglês, ela foi
transportada até a Inglaterra no jato particular da família que governa os Emirados Árabes Unidos:
“Dizem que é o auge do luxo, com uma cama de casal, dezesseis assentos de primeira classe e um
mini-hospital na parte traseira, com uma equipe de enfermeiras europeias chefiadas por um médico
alemão. Só lamento não ter estado consciente para desfrutar”, ela narra com humor.
Eu sou Malala é um livro instrutivo e emocionante, que mescla a história pessoal da menina, em tom
confessional, a um apanhado histórico do Paquistão desde sua fundação em 1947, descrevendo a
condição da mulher paquistanesa, com foco nos anos críticos da talibanização do vale do Swat. O
ataque surpresa dos fuzileiros navais Seals a Abbottabad, onde mataram Osama Bin Laden, é também
apresentado no texto, com comentários variados sobre o jeito paquistanês de enxergar o episódio.
Malala é uma menina. Afora a militância que quase lhe custou a vida e a levou aos píncaros da
respeitabilidade e da honra, antes do atentado, quando morava em Mingora, sua cidade natal,
Malala Yousafzai era apenas uma menina como suas amigas de escola e como milhões de outras
adolescentes no mundo.
Diego Ibarra Sanchez/NYTNS

Fã de Justin Bieber, fechava-se no quarto com
suas amigas para dançar. Briga e faz as pazes
com sua melhor amiga o tempo todo. As
vampiras da série Crepúsculo a fascinavam e o
seriado Betty, a Feia na época a inspirava a ser
jornalista. Antes de o Talibã cortar a TV a cabo,
gostava de assistir ao programa Masterchef.
Estudiosa, competia pelo primeiro lugar na
classe com duas de suas colegas, e participava
dos concursos de oratória. Entre suas leituras,
cita Oliver Twist, Romeu e Julieta e O Alquimista,
por sinal comentando que Paulo Coelho não
Escola destruída pelo Talibã no Paquistão
seria igualmente otimista se conhecesse o
Talibã e os políticos paquistaneses. Aos 11 anos tentava entender Uma breve história do tempo, de
Stephen Hawking, uma leitura improvável, ou surpreendente, eis que Malala declara no livro sua
dificuldade com a física, que todavia a fascina.
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Malala era uma menina igual às outras, para quem nos piqueniques no campo a brincadeira favorita
eram os casamentos de faz de conta, em que cantavam músicas de Bollywood e se lambuzavam com
maquiagem que pegavam das mães.
Sua militância a fez diferente, entretanto. O atentado e o que veio depois, em sofrimento e em glória,
roubaram-lhe o que sobrava de sua infância. Mas no hospital de Birmingham, reconhecendo a
criança à sua frente, uma das médicas que a assistia deu-lhe de presente um grande urso branco de
pelúcia que a acompanhou durante a reabilitação.
A militância levou-a a desejar abraçar a política, segundo diz para fazer o que os políticos
prometem mas não fazem. Ao discursar nas Nações Unidas, aos 16 anos, a pequena Malala
Yousafzai já demonstrava o porte e a força das grandes mulheres orientais, trajando sobre sua
túnica tradicional um dos xales que pertenceram a Benazir Butto, com que foi presenteada por
seus filhos após o atentado.
Benazir Butto foi a primeira mulher a eleger-se para o cargo de primeiro-ministro no Paquistão,
em 1988, tendo sido assassinada em 2007. O homem que baleou Malala em 2012 foi prontamente
identificado. Continua solto.
*Luiz Barros é escritor e jornalista.
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Doze Homens
e uma Sentença

oze Homens e uma Sentença, de 1957, é o filme de estreia
de Sidney Lumet no cinema. Até então o diretor, que se
tornaria um dos principais cineastas hollywoodianos,
apenas trabalhara na televisão. Aliás, o filme originou-se de
uma peça de teleteatro escrita para a TV americana CBS pelo
autor Reginald Rose, que também assina o roteiro da produção
cinematográfica.
O foco da narrativa é o debate dos jurados na sala de
deliberação do júri ao final do julgamento de um jovem porto-riquenho acusado de ter matado o
pai. A história inicia-se na sala de audiências com o juiz prestando as orientações aos jurados sobre
as características do veredicto, que deve ser unânime. No caso de o júri deliberar pela culpa do réu,
o juiz ainda adverte os jurados, a pena será a cadeira elétrica.
O filme avança invocando alguns princípios jurídicos e o drama se
avulta na complexidade de muitos conflitos entre os jurados, que a
cada vez mais desnudam suas personalidades complexas, distintas e
antagônicas.
Henry Fonda, em papel muito apropriado para seu carisma low
profile, é não apenas o protagonista como um dos produtores do
filme, conjuntamente com Reginald Rose. Lee J. Cobb, seu principal
antagonista, tem uma atuação extraordinária. O diretor consegue de
todo o elenco um desempenho emocionalmente arrebatado e realista.
Beyond a Reasonable Doubt (para além de qualquer dúvida razoável) é o
nível de certeza que os jurados devem ter na culpabilidade do réu para
declará-lo culpado. Não havendo esse nível de certeza é obrigação do
júri declarar o réu inocente. Esse princípio, enunciado pelo juiz em suas
orientações, impede a unanimidade necessária para a decisão pela
Lumet, excepcional diretor
de atores
culpa do jovem: na primeira rodada de votação, onze jurados votam
pela culpa, porém o oitavo jurado (Henry Fonda) vota not guilty. Contrariando a expectativa geral
de que a decisão pela sentença seria rápida e fácil, a partir dessa dissidência estabelecida é que os
debates se acirram calorosamente.
Neste ponto deve ser levada em conta uma sutil questão linguística e doutrinária: o oitavo jurado
não enuncia que o réu é inocente – conforme a tradução em português apresentada na legenda.
Ele afirma que seu voto representa a conclusão de que o jovem é not guilty – “não culpado”... beyond
a reasonable doubt. Em outras palavras, questionado diretamente, ele diz que não sabe se o réu é
inocente ou não, porém restam-lhe dúvidas razoáveis que o impedem de condená-lo à morte.
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A instituição do júri, em que cidadãos são convocados
anonimamente para definir o resultado de
julgamentos de crimes de outros cidadãos é louvada
por Sidney Lumet como um tributo à democracia.
Na abertura e no fechamento do filme, surgem as
imponentes colunas da fachada e o majestoso átrio
da corte, representações reverenciais com que o
cineasta reveste o cruel conflito humano que se
desenlaça entre os jurados à busca da justiça e da
verdade em meio a preconceitos, ódio, desinteresse
e terríveis projeções psicológicas.

Entre os membros do júri, personalidades e crenças
diversas

Com farto uso de cenas em close e travellings também em close, a fotografia em preto e branco
enriquece a atmosfera da película.
Quarenta anos mais tarde, em 1997 um remake de excelente qualidade foi dirigido por William Friedkin,
tendo Jack Lemmon no papel do oitavo jurado e George C. Scott como o principal antagonista.
A história é também um clássico teatral, como comprova o espetáculo dirigido por Eduardo Tolentino
que recentemente fez temporada brasileira mantendo-se três anos em cartaz.
(Luiz Barros)
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Saúde preventiva a todo vapor em 2015

A

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo registrou
60 mil usuários em suas campanhas de saúde preventiva em
2014, destaque para a Vacinação contra a Gripe, com mais de
30 mil pessoas imunizadas, e a Saúde Bucal, com 16 mil participantes.
O Departamento de Promoção à Saúde da Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo já está finalizando o cronograma das campanhas
de 2015.
“A crescente presença dos colegas nas campanhas é fruto do esforço de
comunicação que a Caixa de Assistência vem desenvolvendo. Os números
alcançados comprovam que nosso empenho pela disseminação da saúde
preventiva está dando resultado”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.
“Oferecer aos advogados e aos seus familiares meios de acesso menos onerosos a consultas e exames
preventivos em diversas especialidades médicas é um dos papéis primordiais da Caixa”, observa o
vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva Júnior, destacando que a quase totalidade do
custo é extremamente subsidiado pela Caixa de Assistência, sendo o advogado em alguns casos
integralmente liberado de qualquer ônus.
Assim que tiverem início os eventos regionais que reúnam a advocacia, começam as verificações
de colesterol, glicemia e pressão arterial, o consagrado Fura-dedo. Essa atividade, gratuita, é
desenvolvida pela CAASP durante todo o ano. Em tais oportunidades, realiza-se também teste para
detecção do vírus HCV, causador da hepatite C. Os resultados são emitidos na hora após uma leve
picada no dedo.
Em março, deve ter início mais uma edição da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Trata-se de
uma ação itinerante, que percorre todas as subseções da OAB-SP.
A exemplo dos últimos anos, deve ocorrer em maio a primeira fase da Campanha de Saúde Bucal
- esta organizada pelo Departamento de Odontologia da Caixa de Assistência - nos consultórios
odontológicos próprios da entidade em todo o Estado. A segunda fase da campanha, em consultórios
credenciados, está prevista para outubro. A Campanha de Saúde Bucal é gratuita. Advogados e
dependentes submetem-se a inspeção e higienização bucal. As crianças de até 12 anos, além da
profilaxia, recebem aplicação de flúor.
No meio do ano a CAASP promove a Campanha da Boa Visão – ação preventiva contra o glaucoma e
catarata. A iniciativa permite a advogados e dependentes submeterem-se a exames oftalmológicos
em consultórios de todo o estado credenciados pela Caixa. Estima-se que 15% dos casos de cegueira
em adultos sejam causados por glaucoma ou catarata, e que 3% dos indivíduos com mais 40 anos
sofram com tais doenças.
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Voltada ao público com mais de 40 anos e às doenças do coração, a Campanha Pró-Vida, que em
2014 aconteceu em agosto e setembro, assegura aos participantes consulta com cardiologista,
eletrocardiograma e exames laboratoriais de colesterol (total e fracionado), triglicérides e glicemia.
Caso haja indicação pelo médico, pode-se realizar ecocardiograma bidimensional com Doppler e
teste ergométrico.
No fim do ano, a CAASP realiza tradicionalmente a Campanha de Saúde da Advogada. A ação
visa a prevenir doenças tipicamente femininas como câncer de mama, câncer de colo do útero e
osteoporose. Advogadas, estagiárias e esposas de advogados inscritos na OAB-SP têm oportunidade
de fazer exames de papanicolaou, colposcopia, mamografia e densitometria óssea; passar por
consulta com ginecologista e, se necessário, por exames complementares.

Campanha para doação de medula óssea

A

Arquivo CAASP

Caixa de Assistência dos Advogados de São
Paulo inicia uma ampla campanha de incentivo
à doação de medula óssea. A iniciativa, em
parceria com a Ameo (Associação de Medula Óssea),
envolverá os diversos meios de comunicação da
entidade – site, Jornal do Advogado, Revista da CAASP,
CAASP Informa, redes sociais, TV Cidadania. Cartazes
serão afixados na sede da instituição, em suas 33
Regionais e nos 196 Espaços CAASP espalhados por
todo o Estado.

Para se tornar doador de medula óssea, é necessário que o interessado dirija-se a um dos hemocentros
listados em www.caasp.org.br . No caso dos moradores da Capital, deve-se preencher o pré-cadastro acessível
no mesmo endereço eletrônico e levá-lo ao Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde
será coletada uma amostra de 10 ml de sangue para teste de HLA. Caso não haja hemocentro cadastrado na
cidade do advogado interessado, basta entrar em contato com a Ameo pelo e-mail administrativo@ameo.
org.br e a associação informará os tramites necessários para realizar uma campanha local.

R$ 3 milhões economizados em janeiro

A

advocacia paulista economizou nas farmácias
e nas livrarias da Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo R$ 3,2 milhões em janeiro
de 2015, conforme registrado pelo Econômetro. Lançado
em abril de 2014, o Econômetro é um dispositivo que
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.
O total economizado em 2014 foi R$ 46 milhões.

Arquivo CAASP

Fevereiro 2015 / Revista da CAASP // 47

NOTÍCIAS DA CAASP

\\

Em 2015, 15 torneios de tênis

A

WEB

s cidades de São José do Rio Preto, São Paulo,
Piracicaba, Bauru, Ituverava, Campinas, Sorocaba,
Matão, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Assis,
São José dos Campos, Santos e Serra Negra receberão em
2015 edições do Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP. Além
dos 14 certames no Estado de São Paulo, quatro a mais que
no ano passado, haverá um campeonato em Florianópolis
(SC), a congregaradvogados de todo o país.
O primeiro torneio de tênis da advocacia de 2015 acontece nos dias 28 de fevereiro e 1º de março,
em São José do Rio Preto, nas quadras do Automóvel Clube (Avenida Alfredo Folchini, sem número).
Em seguida, virão as edições de São Paulo (a partir de 7 de março), Piracicaba (25 a 26 de abril), Bauru
(9 e 10 de maio), Ituverava (23 e 24 de maio), Florianópolis (4 a 7 de junho), Campinas (20 e 21 de
junho), Sorocaba (18 e 19 de julho), Matão (01 e 02 de agosto), Ribeirão Preto (29 e 30 de agosto),
São Bernardo do Campo (12 e 13 e 19 e 20 de setembro), Assis (3 e 4 de outubro), Santos (7 e 8 de
novembro) e Serra Negra (28 e 29 de novembro).
As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas no site de esportes da CAASP (www.caasp.org.br/Esportes).

Arquivo CAASP

8º Campeonato OAB-CAASP de Pesca Esportiva

A

contece nos dias 19 e 20 de abril
a oitava edição do Campeonato
OAB/CAASP de Pesca Esportiva. A
Colônia de Férias dos Advogados Paulistas –
Recanto Rio Paraná (Avenida Guanabara, nº.
1.100, Bairro Jardim Guanabara, município
de Três Fronteiras) abrigará a competição, a
exemplo das edições anteriores que reuniram
advogados e familiares de todo o Estado de
São Paulo. A competição se dará entre duplas, em que pelo menos um dos componentes deve ser
filiado à OAB-SP. As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas pelos telefones (17) 3691-7500 e
(17) 99653-7200 ou pelo e-mail colonia.rioparana@oabsp.org.br.
O Campeonato OAB / CAASP de Pesca Esportiva contempla a pesca embarcada – em barcos ou
lanchas – restrita ao tucunaré, pelo sistema “pesque-e-solte”. A área de competição delimita-se pela
represa do Rio Paraná ali localizada. Haverá prêmios para as 10 primeiras duplas classificadas e para a
dupla que capturar o maior peixe. Além de sorteio de brindes entre os todos os participantes.

48 // Revista da CAASP / Fevereiro 2015

WEB

Parceria com Mozarteum Brasileiro

A

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo,
por meio do Clube de Serviços, firmou parceria com
uma das mais conceituadas instituições culturais
do país - o Mozarteum Brasileiro. A partir de agora, os
profissionais do Direito inscritos na OAB-SP podem adquirir
ingressos a preços 15% menores que o usual para assistir a
concertos das melhores orquestras de música erudita. O desconto é extensivo a um acompanhante.
A temporada 2015 do Mozarteum Brasileiro será aberta em grande estilo, com duas exibições
gratuitas. Em abril, apresentam-se nos dias 11 (Auditório Ibirapuera, às 16h), em evento dedicado
ao público infantil, e 12 (Parque do Ibirapuera, ao ar livre, às 11h) uma das mais antigas orquestras
da Rússia - a Russian State Symphony Orchestra, também conhecida como Svetlanov Symphony
Orchestra. Já nos dias 13 e 14 do mesmo mês, às 21h, a Russian State Symphony Orchestra exibe-se
na Sala São Paulo, com ingressos à venda.
Outros grupos internacionais ratificam a excelência da temporada 2015 do Mozarteum Brasileiro,
como o coral Chorakademie Lübeck, fundado por Rolf Beck, com mais de 50 integrantes, inclusive
brasileiros, e a francesa L’orchestre de Pau, com apresentações programadas para junho.
Confira toda a programação em http://www.caasp.org.br/arquivos/Temporada_2015.pdf.
Os ingressos começam a ser vendidos em março e, para comprá-los com desconto, basta entrar em
contato com Mozarteum Brasileiro pelo telefone (11) 3815-6377 e falar com Fernanda Costa, ou
enviar e-mail para fernanda.costa@mozarteum.org.br. O pagamento é on-line, via cartão de débito
ou crédito, ou por depósito em conta corrente. A retirada dos tickets será feita no dia do evento,
uma hora antes do seu início, mediante apresentação do comprovante de pagamento, no balcão da
Mozarteum Brasileiro.
O Mozarteum Brasileiro foi fundado em 1981 e, ao longo dos seus mais de trinta anos de trabalho,
trouxe as maiores orquestras do mundo para o Brasil.

Desconto na aquisição de aparelhos auditivos

A

CAASP firmou convênio com a Audium, centro de excelência em atendimento e
aconselhamento para aquisição de aparelhos auditivos. Agora, advogados e estagiários
inscritos na OAB-SP, bem como seus dependentes, podem comprar esses produtos a um
custo bem menor que o usual. A parceria CAASP/Audium contempla também uma triagem auditiva,
para medir a capacidade de audição, totalmente gratuita, em qualquer uma das suas unidades.
Caso o cliente já tenha indicação médica para uso de aparelhos auditivos, um profissional da Audium
avaliará o laudo médico, o tamanho e a forma da orelha e do ouvido, as condições médicas e o estilo
de vida do paciente para determinar a escolha de aparelho indicado.
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Com grande variedade de aparelhos, abrangendo todos os
graus de perda auditiva, a Audium destaca-se por fornecer o
Lyric. Trata-se do único aparelho auditivo de uso prolongado e
invisível externamente disponível hoje no mercado. O Lyric é
inserido inteiramente dentro do canal auditivo, bem próximo
da membrana timpânica, por um profissional especializado. Por
seu posicionamento, o aparelho aproveita a anatomia natural do
ouvido para enfatizar a voz, minimizar ruídos de fundo e fornecer
qualidade sonora natural. O Lyric é recomendado para pessoas com perda auditiva de ligeira ou
moderada a moderadamente severa. Para os inscritos na OAB-SP, custa de R$4 mil a R$10 mil - os
preços originais vão de R$ 5 mil a R$ 13 mil.
O desconto para os inscritos na OAB-SP é de 20% na aquisição de qualquer aparelho da Audium.
O pagamento pode ser à vista ou parcelado via cartão de crédito, sem juros, em até 18 vezes. Se o
cliente optar por financiamento bancário, o pagamento pode de dar em até 24 vezes.
Dotada de infraestrutura humana e física capaz de atender às mais diversas e complexas necessidades
auditivas, a Audium possui rede descentralizada. São 46 endereços espalhados por Capital, Grande
São Paulo e Interior. Confira os endereços em www.caasp.org.br/clube-de-servicos.
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O novo Código de
Processo Civil e a
autonomia de
vontade das partes

O

Por Celso Cintra Mori

Código de Processo Civil recém aprovado no
Congresso tem algumas inovações que precisam
ser devidamente notadas e examinadas na
devida extensão, para que se possam realizar as suas
potencialidades. Dentre as modificações de maior
relevância, destaca-se um incentivo ao exercício da
autonomia da vontade das partes, ligeira e parcialmente
liberadas em determinados momentos do processo, da
autoridade impositiva do Estado.
A jurisdição estatal é, por natureza, aquilo que, em expressão um pouco pernóstica, se poderia
chamar um oximoro: é um benefício perverso. Confere aos conflitos de interesse jurídico o benefício
da solução coercitiva, nos limites do interesse pela paz social, e com eficácia assegurada. Ir a juízo
significa renunciar à violência como forma de solução de conflitos, o que é inegavelmente uma
conquista. Mas, em certa medida perverte o caráter instintivamente gregário da natureza humana,
incentivando a declaração de incapacidade de convivência pacífica autônoma. Ir a juízo significa
o reconhecimento da incapacidade de alcançar a justiça pela própria força da cidadania e sem a
intervenção do Estado.
No Brasil, os dois Códigos de Processo Civil anteriores, o de 1939 e o de 1973, foram promulgados
em períodos de ditadura. Coloriam-se em tons mais fortes os sinais de poder incontrastável do
Estado. Eram tempos em que a ordem jurídica se entendia como resultante quase exclusivamente
do exercício do poder do Estado. Nesse contexto, era natural que a autoridade do juiz na condução
do processo se manifestasse absoluta e inflexível, até mesmo quando as partes estivessem,
quanto a etapas do processo, em acordo quanto a solução diversa. As partes se auto-designavam
“suplicantes”. As chamadas regras de segurança do processo eram inegociáveis, mesmo quando as
partes se quisessem compor. Exemplificativamente, as partes não podiam entrar em acordo quanto
aos prazos. A testemunha não tinha voz própria. Registrava-se como depoimento dela o que o juiz
entendesse que a testemunha teria dito. As partes não perguntavam diretamente à testemunha.
Perguntavam ao juiz-Estado, que adaptava a pergunta ao seu entendimento dos fatos, da lei e do
objetivo da prova. Os exemplos poderiam ir ao infinito.
O processo era de tal forma símbolo do poder absoluto do Estado, que se chegou à teoria de que
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uma parte não contendia com a outra. Contenderiam, o que nunca entendi, as duas partes contra o
Estado, uma “em face” da outra.
Não é assim em outras jurisdições. No sistema anglo-saxônico, as testemunhas são ouvidas no
escritório de um dos advogados, ou outro local fora do tribunal, em presença de um oficial de registro.
Incidentes eventuais, o juiz os resolve por telefone, ou convoca os advogados ao seu gabinete
instantaneamente. As partes muitas vezes concordam entre si quanto a ritos processuais ou quanto
à decisão incidental que mutuamente desejam, e levam o despacho pronto para o juiz assinar. Quem
faz a citação do réu é o autor, não o Estado.
Guardadas as linhas da segurança jurídica e as peculiaridades da cultura processual brasileira, o
novo Código de Processo Civil sinaliza para uma festejada maturidade das relações processuais,
em que se reservam espaços para a manifestação de vontade das partes, com o assentimento
do juiz, mas com a liberdade de se comporem naquilo que se podem compor. O novo Código
de Processo Civil reservou à autonomia das partes, no art.168, escolher de comum acordo o
conciliador, o mediador e a câmara privada de mediação. Nos artigos 187 e 189 o novo Código
permite que as partes inovem nos ritos procedimentais dos atos e termos do processo, exceto
quando a lei exigir forma determinada. Pelo art. 198 pode haver, por ato unilateral ou bilateral,
conforme seja o caso, alteração de direitos processuais. O §3º do art. 370 permite que as partes,
por convenção, distribuam entre si os ônus da prova, com raras exceções. São exemplos, que não
esgotam as hipóteses contempladas no novo Código.
A essas diretrizes da lei deverá corresponder maior ou menor eficácia, na medida em que os
advogados e juízes se conscientizem das diferenças inovadoras. E, de forma civilizada, mas ousada,
realizem todas as potencias contidas na lei. Não vejo motivo, por exemplo, para que os advogados
não negociem entre si a definição dos pontos controvertidos da lide. O art. 331 do atual Código de
Processo Civil, terrivelmente maltratado em uma infinidade de casos, está em certa extensão repetido
no art.354 do novo Código. Nada impede, e a nova sistemática até estimula, que os advogados mais
esclarecidos estabeleçam de comum acordo a enumeração dos pontos controvertidos e das provas
que consideram pertinentes, submetendo a vontade comum à homologação do juiz. A própria prova
pericial comporta regramentos privados. Não há motivo para as partes não ouvirem os seus peritos,
definirem as diferenças de opiniões e submeterem ao juízo e ao perito judicial apenas a solução dos
pontos entre elas irredutíveis. As diferentes oportunidades de solução amigável abertas pelo novo
Código possibilitam que as partes requeiram a suspensão da lide, depois de conhecerem uma os
argumentos e provas da outra, para uma tentativa privada de mediação.
As hipóteses e oportunidades do reequilíbrio entre, de um lado, a vontade conjunta das partes e,
de outro lado, a determinação impositiva do Estado são inúmeras. Caberá aos advogados e juízes
identificá-las e exercê-las, a benefício da celeridade e da eficácia do processo e da pacificação social.
*Celso Cintra Mori, advogado, é sócio do Pinheiro Neto Advogados, ex-presidente do Cesa (Centro
de Estudos das Sociedades de Advogados), ex-conselheiro da AASP (Associação dos Advogados
de São Paulo) e conselheiro do Iasp (Instituto dos Advogados de São Paulo).
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MANUEL ALCEU AFFONSO FERREIRA (1)
Quero cumprimentá-los pelo excelente texto do professor Manoel Alceu Affonso Ferreira, que nos faz
lembrar dos tempos da cordialidade, respeito e, principalmente, da igualdade entre os advogados
e membros do Judiciário. O trabalho da dignidade profissional é longo mas tangível. Bons tempos!
Roberto Thomaz Henriques Jr.
MANUEL ALCEU AFFONSO FERREIRA (2)
Que satisfação pessoal imensa senti ao ler as suas palavras. Confesso que no meu dia a dia
não me utilizo de linguagem rebuscada, no entanto, com a clareza de quem experiência
tem e cortesias faz, veio ao encontro dos meus pensamentos e atitudes. Quantas são
as dificuldades diárias na busca da cordialidade, da boa educação, da gratidão. Assim,
agradeço, prezado, com pesar, pois há 30 anos, quase 31 mesmo, advogo, e me vejo quase
que excluída de minha classe por tantos desamores, tais quais os que relatastes tão bem.
Maria A. Genebra
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