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Caro leitor,
Os advogados têm uma dura luta pela frente. Está prestes a ser posto em votação na Câmara dos 

Deputados um Projeto de Lei que acaba com o Exame da OAB, único instrumento a verificar de 

fato se o bacharel está preparado para exercer a advocacia, num cenário em que predominam as 

faculdades de Direito de péssima qualidade. O autor do PL? O todo poderoso presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha. A reportagem de capa desta edição mostra a opinião das principais lideranças da 

advocacia do país sobre a questão. Também ouvimos parlamentares e recém-ingressos nos quadros 

da OAB. Há unanimidade entre eles: sem o Exame de Ordem, a justiça e a cidadania viverão o caos.

O entrevistado central deste número é o embaixador Rubens Ricupero. Intelectual de incontestável 

conhecimento da política internacional, ele teme que o Brasil esteja à beira da “tempestade 

perfeita”. O termo, hoje de sentido amplo, surgiu em Nova York para descrever um momento em 

que catástrofes naturais provocaram perturbações urbanas aparentemente instransponíveis. 

Humilde, Ricupero também se arrepende de uma frase infeliz dita no passado, a qual lhe custou o 

cargo de ministro da Fazenda.

A contribuir para a “tempestade perfeita” está a crise hídrica de São Paulo. Na seção “Saúde”, trazemos 

matéria sobre as doenças que, na falta de água, adquirem dimensões epidêmicas.

Em “Cultura”, nosso colaborador disseca aquela que para muitos é a mais importante obra da literatura 

universal – “Crime e Castigo”, de Dostoiévski. Fecha esta edição um artigo mais que oportuno do 

advogado Flávio Luiz Yarshell, professor titular da Faculdade de Direito da USP, sobre o novo Código 

de Processo Civil.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

O embaixador Rubens Ricupero, na 
entrevista que está nas páginas a seguir, 
nos alerta para a eventual aproximação 
de uma “tempestade perfeita”. Explica 
o ex-ministro que o termo foi cunhado 
em Nova York, quando uma terrível 
intempérie causou a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica, 
paralisação do metrô e consequente 
onda de saques a lojas. O caso nova-
iorquino passou a ser ilustrativo do caos 
incontrolável, e a expressão adquiriu 
a abrangência do sentido figurado: a 
“tempestade perfeita” do Século XXI 
abarca crises políticas, econômicas e 
sociais, sem abdicar das climáticas.

Não são necessárias profundas análises sociológicas para enxergar a “tempestade perfeita” que se 
avista no horizonte brasileiro. Projeções de economistas que costumam prever o apocalipse pouco 
acrescentam. Ouvir políticos da banda do “quanto pior, melhor” também não ajuda. Para enxergar a 
“tempestade perfeita” à brasileira, basta não fechar os olhos.

Se o ajuste fiscal proposto pelo Governo Federal pode evitar o colapso da economia, em contrapartida 
legará a assalariados e aposentados a conta do arrocho. Trata-se de uma sinuca cuja saída escolhida 
penaliza a parcela menos abonada da população – o que não é novidade –, mas mesmo essa saída, 
apresentada como a única possível, corre o risco de não emplacar, pois a base dita aliada ao Planalto 
no Congresso Nacional comporta-se de modo a fazer inveja à mais ferrenha oposição. A razão para 
tal comportamento, nem se disfarça, é a sanha fisiológica de sempre. A presidente da República 
segue distribuindo ministérios.

Enquanto isso, inflação e juros sobem. A indústria demite. A corrupção – ressalvado o combate que 

TEMPESTADE
PERFEITA
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ora a ela se faz – revela-se a cada dia mais sistêmica. Naturalmente indignado, o povo sai às ruas 

contra tudo, mas entre os manifestantes se veem cartazes pedindo a volta dos militares ao poder, 

como se o problema fosse a democracia. 

Se os quesitos acima mencionados são pouco para que se vislumbre a “tempestade perfeita”, vamos a 

outros. Vivemos uma crise hídrica sem precedentes, a contribuir para o recrudescimento de doenças 

infecciosas que deveriam estar extintas. Hospitais e postos de saúde não dão conta de atender aos 

casos de dengue no Estado de São Paulo. Um colapso no abastecimento de energia elétrica não está 

descartado.

O cenário é aterrador, mas quem se predispõe a gerir os rumos de uma Nação não pode se retrair em 

momentos como este. Para impedir a “tempestade perfeita” são imprescindíveis homens públicos 

dotados de inteligência e vontade política. Será que os temos? 

Nós, advogados, nos comprometemos a continuar lutando para que o Brasil ultrapasse seus 

obstáculos sem retroceder em sua democracia – nosso papel tem sido esse ao longo da História. 

É triste constatar que neste momento em que as forças democráticas, mais do que nunca, devem 

estar unidas, surgem no Congresso Nacional vozes contrárias justamente à advocacia, profissão que 

simboliza a liberdade. O Projeto de Lei que acaba com o Exame de Ordem, conforme descrito na 

reportagem de capa desta edição, não pode, em hipótese alguma, ser aprovado pelo Parlamento.

Há tempos a Ordem dos Advogados do Brasil vem advertindo para a péssima qualidade da maioria 

das faculdades de Direito. O Exame da OAB impede que a defesa do cidadão seja praticada por 

bacharéis lançados à praça sem condições mínimas de postular por direitos de quem quer que seja.

O preço de uma Justiça abarrotada de bacharéis despreparados será alto demais para a democracia 

brasileira, e então se consumará, talvez de modo irreversível, a “tempestade perfeita”. A quem isso 

interessa?

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“O Brasil está próximo da 
tempestade perfeita”

O currículo completo de Rubens Ricupero preencheria esta 
edição. Fiquemos nos itens de maior visibilidade. Diplomata 

de carreira, é também formado em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Faculdade de Direito da USP. Foi embaixador 

do Brasil nos Estados Unidos e na Itália, secretário-geral 
da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (Unctad) e subsecretário-geral da ONU. 
No governo Itamar Franco foi ministro do Meio Ambiente 

e da Amazônia Legal antes de ocupar a pasta da Fazenda, 
cargo que deixou depois da famosa frase vazada por um 

sinal de satélite que ele imaginava fechado: “O que é bom 
a gente mostra; o que é ruim a gente esconde”. Ao editor da 
Revista da CAASP, Paulo Henrique Arantes, ele mostrou 
sincero arrependimento pelo que disse. A passagem infeliz, 

contudo, em nada diminui sua credibilidade e sua autoridade 
para abordar qualquer tema de política internacional ou de 
economia. Nas linhas a seguir, o atual diretor da Faculdade 

de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP) analisa as mais urgentes questões globais, suas 

causas e possíveis soluções. Também disseca o momento 
atual da economia brasileira, sempre com o distanciamento 

exigido dos analistas, mas com o conhecimento de quem 
esteve, muitas vezes, dentro das esferas decisórias. E ele não 

enxerga bons tempos pela frente.

Revista da CAASP - O que está acontecendo no mundo neste início do Século XXI? Oriente 
Médio, Hungria, fala-se até em nova Guerra Fria...

Rubens Ricupero - De maneira sintética, eu posso dizer que há duas grandes tendências, sobretudo 
nos últimos anos. Do ponto de vista econômico e social, nós ainda estamos vivendo sob o signo da 
grande crise financeira e bancária que se iniciou nos Estados Unidos por volta de 2007/2008, e que 
afetou boa parte do mundo. Embora os Estados Unidos deem sinais de que começam a superar essa 
crise, isso ainda é muito lento, os próprios americanos ainda não recuperaram os indicadores de 
antes. A crise ainda é muito grande na Europa, basta ver que dias atrás, na Grécia, ganhou a eleição 
um partido que não se conforma mais com o tipo de política de austeridade que lhe foi imposta.

Então, eu digo a você: do ponto de vista econômico e social, o mundo ainda vive a crise. A China, 
mesmo que no início tenha tido muito êxito ao enfrentá-la, hoje desacelerou muito. Isso tem afetado 
as exportações de matérias primas não só do Brasil, mas de quase todos os países da América Latina 
e da África, que nos últimos anos surfaram na crista da onda chinesa.
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A consequência disso tudo é que, além da crise econômica como uma tendência que já vinha antes 
e continua, no mundo desenvolvido – Estados Unidos e Europa – nós estamos assistindo a uma 
concentração crescente da riqueza e um aumento da desigualdade.

É o que detalha o best-seller econômico de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, não?

Exato, e é o contrário do que ocorre no Brasil.

Então, nós vemos que a economia de mercado, hoje em dia, tal como nós a conhecemos, não está 
conseguindo lidar com três grandes problemas, que são problemas centrais da humanidade: a 
desigualdade, o emprego (o desemprego continua muito grande em muitos países europeus; na 
Grécia é 25%, e entre os jovens 50%) e o aquecimento global. Uma economia voltada à produção não 
consegue aceitar uma autolimitação em termos de emissão de gases, por exemplo. Tudo isso eu diria 
do ponto de vista econômico e social.

No plano político, o grande fator predominante de 2001 até hoje são conflitos ligados de uma 
maneira ou de outra ao islamismo fundamentalista radical e terrorista. Isso começa com o ataque 
às torres gêmeas, depois prossegue com o erro americano de lutar contra essa tendência por meios 
militares, com a invasão do Afeganistão e do Iraque – em lugar de ser resolvido, o problema se 
propagou. Hoje, nós vemos que há pelo menos três países no mundo árabe que estão com o Estado 
praticamente falido: o Iraque, a Síria e a Líbia. A Líbia, aliás, é um exemplo interessante, como o Iraque 
também é, porque em ambos os casos houve uma intervenção contra um ditador - Muamar Kadafi 
e Saddam Hussein, respectivamente. O Ocidente conseguiu derrubar os dois ditadores, mas qual foi 
a consequência? O caos, a anarquia. O Iraque, que não tinha terrorismo pois o regime do Saddam 
Hussein era um regime leigo e não religioso, hoje é o berço do Estado Islâmico, ou Isis, um califado.

Então, o que nós vemos é que essa abordagem americana, o uso do exército - e não tanto como se 
combateu no passado o terrorismo anarquista, com a polícia, com a inteligência – acabou conduzindo 
a uma disseminação do fenômeno.

Eu escrevi um ensaio grande, que saiu na Revista Brasileira de Política Externa, chamado “A islamização 
da agenda dos conflitos”, porque, hoje em dia, de 10 grandes conflitos, oito ou nove têm a ver com 
o islamismo radical.

E o conflito entre Rússia e Ucrânia?

É um conflito grave e desafiador, mas de certa maneira tem uma raiz em que houve também um 
erro dos ocidentais. Quando o comunismo acabou, depois da queda do Muro de Berlim, e quando 
se dissolveu a União Soviética, houve uma promessa ao (Mikhail) Gorbachev: se ele aceitasse retirar 
o Exército Vermelho da Alemanha Oriental e daqueles países comunistas em que eles estavam 
presentes, em contrapartida o Ocidente não se aproveitaria disso para expandir a Aliança Atlântica. 
Essa promessa foi feita verbalmente e depois foi abandonada, na época do presidente Bill Clinton.

A Aliança Atlântica encostou na fronteira da Rússia. Os russos, que já são historicamente paranoicos 
- como dizia Millôr Fernandes, “o fato de eu ser paranoico não significa que eu não esteja sendo 
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perseguido” (risos) –, na verdade, os russos se sentiram 
perseguidos, acuados, e no ano passado, quando houve 
aquela ofensiva para derrubar o governo da Ucrânia, 
aconteceu com a Rússia aquilo que o Jânio Quadros dizia. O 
Jânio, que era mato-grossense, gostava de repetir o seguinte 
provérbio: “não se deve chuçar onça com vara curta”. Eles 
chuçaram o Putin, achando que ele não ia fazer nada, e ele 
deu o bote.

Mas o clima pode ser considerado como sinalização de 
uma nova Guerra Fria?

Eu não acredito que seja uma segunda Guerra Fria, pelo 
menos em relação à Rússia. A primeira Guerra Fria ocorreu 
porque a Rússia encarnava na época uma ideologia universal, 
que era o comunismo e que tinha aliados e simpatizantes 
em todo o mundo. Hoje, não. Hoje o que a Rússia tem é um 
regime nacionalista que termina na sua fronteira.

O que eu diria a você, isto sim, é que o que tomou o lugar do comunismo como o grande fator 
a dividir e prorrogar conflitos é o islamismo fundamentalista. Hoje em dia não se pode minimizar 
o fato de que há um arco de crises que começa no Afeganistão, passa pelo Paquistão, passa em 
seguida pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano, que está sempre afetado por grandes explosões, depois 
vai passar pela África. O Egito, que parecia ir para a democracia com a Primavera Árabe, sofreu agora 
um retrocesso total, uma ditadura militar com grande enfrentamento. Depois, afeta a Somália, o 
Sudão, o Quênia. Afeta a Nigéria com o Boko Haram, e está se espalhando.

A cada dia que passa, países em que há cinco anos nem se falava disso estão entrando nessa fase de 
conflito. Isso é um problema grave. É preciso não esquecer do seguinte: o comunismo tinha não só o 
foco na União Soviética, mas em toda parte ele tinha seus partidários. O fundamentalismo islâmico 
também. Com exceção do Brasil e da América Latina, o único continente onde não há uma presença 
islâmica expressiva, os muçulmanos estão em toda parte, e no meio dos muçulmanos, em geral 
pacíficos, há sempre uma minoria radicalizada. Veja: na França há 6,5 milhões de muçulmanos; na 
Inglaterra é quase igual; na Alemanha são 4,5 milhões de turcos muçulmanos. Então, os muçulmanos 
estão presentes em toda parte.

Você veja este caso do Charlie Hebdo: foram dois muçulmanos nascidos na França. Está se cumprindo 
uma profecia que foi feita em 2001, de que a Al Qaeda, ao contrário do que pensavam os americanos, 
era uma espécie de sociedade anônima, um conglomerado de movimentos com vínculo muito tênue 
entre si. Muitos desses movimentos de Guerra Santa nem são ligados à Al Qaeda, mas sim a outros 
movimentos. Basta você ter duas pessoas treinadas e decididas, como esses dois irmãos, com um 
pouco de apoio, que eles fazem um estrago gigantesco.

Esse tipo de fenômeno não se combate com o exército. Não adianta ter um porta-aviões, porque essa 
gente está por aí. Nós aqui não apreciamos muito a gravidade do problema, pois na América Latina 

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

“A abordagem americana do terrorismo 
disseminou o fenômeno”

 Fotos Ricardo Bastos
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somos uma exceção. Até na Rússia tem esse problema, na Chechênia e no Cáucaso, onde são todos 
muçulmanos. A China tem a região dos uigures, que são muçulmanos também. 

Como lidar com esse desafio do Islão radical? Isso não está equacionado, é um problema grave. Para 
sintetizar isso tudo, eu diria que aquele sistema bipolar Estados Unidos – União Soviética era ruim, 
mas de certa maneira controlava os conflitos, pois não se queria chegar a uma guerra aniquiladora. 
Hoje em dia, com a evolução para o multipolarismo, muita gente aplaudiu achando que esse 
multipolarismo em si era uma coisa boa. O que essas pessoas esqueceram é que o multipolarismo é 
exatamente o sistema que levou à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais.

O senhor está afirmando que a Guerra Fria impediu conflitos?

De certa forma, ela controlou, porque era tudo mais previsível. Hoje, é imprevisível, e isso cria uma 
insegurança muito grande. Eu diria a você que é isso que caracteriza o começo do Século XXI – 
um multipolarismo. Embora os Estados Unidos ainda sejam a potência predominante, eles já se 
estenderam demais, querem agora ser mais seletivos, estão se retirando de alguns lugares. Com isso, 
há muito campo para surgir desafios novos, e em muitos lugares.

O que significa a atual aproximação entre Estados Unidos e Cuba?

É positiva, mas de efeito modesto. Como Cuba não é um país de grande importância, a aproximação 
é positiva mais como a liquidação de uma fatura herdada do passado. É como se você tivesse uma 
dívida antiga que não conseguia resolver porque não estava de acordo sobre o montante, os juros, 
e a uma certa hora você consegue pagar essa dívida, mas isso não vai mudar sua perspectiva em 
outras coisas.

Foi uma coisa positiva, mas modesta, portanto. Cuba deixou de ter importância há muito tempo, hoje 
luta por sua própria sobrevivência. Ela deixou de se meter nos assuntos dos países latinos, o próprio 
Fidel Castro está no fim da vida. O comunismo acabou, hoje em dia não passa de uma nostalgia.

Quando a sigla Bric foi criada, os países que a formavam demonstravam pujança, até o ponto 
de se vislumbrar para breve a superação econômica das potencias tradicionais. Por que essa 
sensação arrefeceu, apesar da criação do Banco dos Brics e de outras iniciativas?

Porque no início se imaginou que esse grupo ia ser capaz de ter uma atuação internacional conjunta, 
que pudesse ter um impacto na chamada governança global, isto é, na dificuldade que nós vivemos 
hoje de ter instituições para enfrentar desafios que, pela natureza, são globais, como a crise financeira 
ou o aquecimento global.

Nós, até hoje, não temos tido instituições capazes de resolver isso. Por exemplo, no caso da crise 
financeira, o Fundo Monetário não só não a previu como de certa forma até contribuiu para a crise, 
pois durante mundo tempo apoiava a globalização financeira, a redução dos controles. Quando veio 
a crise, o papel do Fundo Monetário foi modesto, tanto na sua superação quanto, o que é mais grave, 
na busca de reformas para que ela não se repita. 
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\\ENTREVISTA \\ENTREVISTA
Você sabe que, infelizmente, a crise econômico-
financeira não nos ensinou grandes lições. As 
reformas que foram introduzidas, mesmo nos Estados 
Unidos, foram modestas e nenhuma delas foi capaz 
de evitar a continuação da existência de grandes 
conglomerados bancários, os chamados “grandes 
demais para falir”. Ao contrário, depois da crise houve 
uma concentração maior, vários bancos se uniram.

Então, essas organizações não foram capazes de 
encontrar normas para evitar isso, como não foram 
capazes de enfrentar o aquecimento global. Quando 
os Brics apareceram, se imaginou que eles pudessem 
ser uma força nessa direção. E eles tentaram. No âmbito do Fundo Monetário e no Banco Mundial, 
os Brics têm muito a ver com a adoção de mudanças naquelas regras de representação dos países 
emergentes na direção das instituições. Acontece que o Congresso americano não aprovou as regras 
até hoje. Então, mostrou-se que esse poder era muito relativo, porque não entrou em vigor essa reforma.

O que para alguns era evidente desde o início foi se confirmando: embora os Brics pudessem ter 
alguns interesses convergentes, que levaram a coisas positivas como o banco de insfraestrutura e 
aquele fundo de reservas, em outras coisas esses países têm muito pouco em comum. Um deles, a 
China, é muito mais poderoso que os demais, pois é o único que está com possibilidade real de se 
tornar tão ou mais forte que os Estados Unidos do ponto de vista financeiro – é um país que tem 
uma política própria, que não é a da Índia, a qual sempre teve problemas com a China. Os Estados 
Unidos estão se aproximando da Índia, e é claro que essa aproximação é por causa da ascensão da 
China. Então, o que se nota é que, mesmo dentro dos Brics, China e Índia não se dão bem. A China 
nunca aceitaria uma reforma do Conselho de Segurança da ONU para que ingressasse nele o Japão e 
muito provavelmente a própria Índia, porque são rivais. Além disso, tem a Rússia, que está com esse 
problema próprio do seu contorno. O que sobra é o Brasil e a África do Sul, que têm uma política mais 
regional, na África e na América do Sul, respectivamente. E Brasil e África do Sul são os dois únicos 
desses cinco que não são nem potência nuclear, nem militar, sendo que a África do Sul foi potência 
nuclear, chegou a ter bomba atômica na época do apartheid, é um dos raríssimos casos de um país 
que teve a bomba e abriu mão dela. Já o Brasil é o mais desarmado desse grupo, e é um país que não 
tem conflitos de política externa.

O Brasil corre o risco de pagar um preço por ser desarmado, ou essa questão não nos 
deve afligir?

O Brasil não tem grandes problemas de segurança, porque está inserido numa área que, para sorte 
nossa, não é a área tradicional dos conflitos. Qual é a grande área de conflitos? Em primeiro lugar, o 
Oriente Médio. Depois, aquela área da Europa Oriental, das fronteiras com a Rússia, certas regiões da 
África, a Ásia naquele entorno da China.

“A China nunca aceitaria uma reforma no Conselho de
Segurança da ONU”
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O Brasil não tem inimigos. Para o potencial de conflito que o Brasil possa ter, que vem dos vizinhos, 
que são pequenos, as nossas Forças Armadas têm capacidade defensiva. Elas não teriam capacidade 
para nos defender dos Estados Unidos, por exemplo, mas aí mesmo que gastássemos 100 vezes mais 
não ia dar.

Em termos de marinha de guerra, que hoje é a grande arma decisiva, com porta-aviões com mais de 
100 navios em torno de cada um, os Estados Unidos deslocam 2,2 milhões toneladas. Os 10 outros 
países que vêm em seguida, somados, deslocam menos de 2 milhões de toneladas. 

O Brasil tem outras prioridades. Antes de pensar em fantasias desse tipo, ele tem que aproveitar 
dessa felicidade que é não ter problema de segurança.

O Brasil exerce como deveria seu protagonismo na América do Sul?

De maneira geral, o Brasil tem tido um papel respeitável. Ele procurou, em primeiro lugar, sempre 
conciliar conflitos. Ainda na época da Presidência Lula, quando houve quase que uma guerra entre 
Venezuela e Equador de um lado e a Colômbia de outro, o Brasil exerceu uma função de pacificador, 
e assim tem sido quanto à guerrilha colombiana e em certos episódios que ameaçaram a paz no 
continente.

O defeito que eu vejo, apenas, nos últimos governos do PT, é uma tendência para se identificar 
demais com facções, partidos ou governos que são mais próximos dele ideologicamente, como a 
Venezuela e a Bolívia. Eu não acho mal que nós tenhamos o melhor tipo de relacionamento possível 
com eles, mas não deveríamos jamais, por uma questão ideológica, ter manifestado preferência por 
alguns em detrimento de outros.

O senhor está falando de apoio eleitoral?

O presidente Lula chegou a subir num palanque na eleição do Evo Morales. Eu acho que um país 
maduro não deve fazer isso, porque deve respeitar no país estrangeiro que haja cidadãos que não 
concordam com o presidente e que não gostam que venha um estrangeiro tomar partido.

Além do mais, há outro aspecto. É que o Brasil, ao se inclinar demais em favor dos chamados 
bolivarianos, deixou de aproveitar o potencial que poderia ter no relacionamento com México, Peru, 
Colômbia, Chile – a Aliança do Pacífico. Embora os homens que fazem parte da Aliança do Pacífico 
não digam isso, em parte ela foi criada por uma iniciativa do Peru para contrabalançar o peso do 
Brasil com os bolivarianos. Então, nós deveríamos, ao meu ver, ter atuado de uma forma menos 
parcial, pois do ponto de vista comercial nos interessa muito ter acesso ao mercado da Colômbia, 
do Peru, do Chile, do México – o México é o único país da América Latina que tem uma dimensão de 
mercado parecida com a do Brasil.

Estaria o Brasil se tornando bolivariano?

Exagero! Isso o Brasil nunca foi, nunca aderiu, apesar de não esconder uma certa inclinação. Como 
você lembra, nós tivemos participação clara em favor do Chávez, do Maduro, do Morales.
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Qual o futuro do Mercosul? Ou ainda, qual o presente do Mercosul?

O Mercosul, que já era uma proposta bastante problemática porque perdeu dinamismo há alguns 
anos, comprometeu-se ainda mais com o agravamento da crise argentina, e agora com o fator ainda 
mais sério que foi o ingresso da Venezuela, país que não tem muito em comum com os outros. E 
tanto Argentina quanto Venezuela são dois países cada vez mais dependentes da China, cada vez 
mais na mão dos interesses chineses.

Eu vejo o Mercosul como uma estrutura que ainda convém preservar, com esperança de ressuscitá-
la em algum momento. Por exemplo: neste ano vai haver eleições na Argentina, aparentemente 
há uma boa possibilidade de que vença algum candidato não ligado à atual presidente (Cristina 
Kirchner). Pode ser que a argentina encontre um caminho, não imediatamente, mas depois de alguns 
anos, e quem sabe isso permita relançá-lo. 

Neste momento, eu não vejo perspectiva de o Mercosul voltar a ser o que era, nem possibilidade de 
propor alguma coisa de concreto quando tanto a Argentina quanto a Venezuela estão aí caindo, com 
dificuldades de se sustentarem.

Gostaria que o senhor diferenciasse a diplomacia brasileira nos governos Fernando Henrique, 
Lula e Dilma. Vamos às indagações correntes: FHC foi subalterno aos interesses dos Estados 
Unidos? Lula buscou protagonismo pessoal antes dos interesses do Brasil? Dilma pouco se 
preocupa com política externa?

Há diferenças entre a política externa nas épocas do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. 

Não é verdade que o Fernando Henrique tenha sido serviçal ou fraco em relação aos Estados Unidos, 
como afirmam alguns. Tanto assim que a proposta da Alca (Área de Livre  Comércio das Américas) tinha 
sido feita antes de ele chegar ao Poder, e durante os oito anos em que foi presidente ele negociou e 
o Brasil sempre resistiu, porque os americanos demandavam muito e ofereciam pouco. Eles queriam 
ampliar muito os direitos de patentes, por exemplo, queriam ampliar muito a liberalização financeira, 
não aceitavam abrir o mercado para produtos agrícolas do Mercosul.

Fernando Henrique se manifestou em algum momento contra a Alca?

Não. E, no início, nem o Lula. O Fernando Henrique apenas afirmou posições negociadoras que 
tornaram difícil a concordância americana, sobretudo em uma grande reunião que aconteceu no 
Canadá. Fernando Henrique teve até medidas corajosas, como quando aderiu ao Tratado de Não-
proliferação de Armas Nucleares. Você veja que nem o Lula e nem a Dilma voltaram atrás nisso. 

A política na América Latina não era muito diferente. Hugo Chávez chamava o Fernando Henrique 
de “maestro”, eles se davam bem. O que houve foi uma diferença nesse lado ideológico, e também 
no fato de que, evidentemente, o Lula era uma grande vocação internacional, teve a boa fortuna 
de governar num momento em que o Brasil estava muito bem, com o preço das commodities em 
expansão. O Lula aproveitou isso muito bem no G20. Talvez o grande diferencial do Lula em relação 
aos outros presidentes tenha sido quanto ao G20 e os Brics – em ambos ele teve uma participação 
importante, procurou desempenhar um papel forte.
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Eu, por exemplo, não sou crítico daquela tentativa de conduzir 
um acordo com o Irã. A iniciativa valia a pena e houve um 
encorajamento por parte dos americanos, mas depois a forma 
como ela foi conduzida foi um erro, ao meu ver, porque houve 
um momento em que se viu claramente que não ia ser possível 
obter de Teerã o que os americanos consideravam o mínimo. Em 
vez de dar tempo e procurar negociar mais, o Brasil se precipitou 
porque o Lula já tinha se comprometido a ir, já estava indo 
para lá. Antes de chegar a Teerã, ele visitou Moscou, e numa 
entrevista coletiva ao lado do Putin, o presidente russo estimou 
uma chance de êxito de 20 ou 30%.

Lula agiu certo ao antecipar a Putin o possível acordo?

Putin era presidente de um país que tinha peso, que tinha 
acento no Conselho de Segurança da ONU. E o Lula lhe disse que 
a chance de êxito era de 100%. A partir de então, ele não tinha 
mais como recuar. Ele quis tornar aquilo um fato consumado. Mas eu não acho que tenha sido um 
erro a ideia de tentar. Lula tentou, não deu certo, como eu acho que ele tentou muito bem aquele 
acordo na OMC (Organização Mundial do Comércio) em 2008.

Agora, o que eu diria a você é que, em contraste com o Lula, a Dilma Rousseff tem pouco interesse 
pela política externa, e como o período dela tem sido marcado também pelo agravamento dos 
problemas internos, a economia já não favorece aquele prestígio, eu diria que a diplomacia tem 
muito pouco a ostentar. Inclusive, algumas das iniciativas que ela tomou foram desastrosas, como a 
suspensão ao Paraguai do Mercosul para permitir a entrada da Venezuela. Aquilo foi uma iniciativa 
dos argentinos à qual nós nos somamos.

A Dilma teve alguns méritos, porque retificou a política sobre os Direitos Humanos, inclusive sobre 
os Direitos Humanos no Irã. No início, ela mostrava querer relançar a relação com os Estados Unidos, 
e fez até o programa Ciência Sem Fronteiras. Mas aí, realmente não foi culpa dela: houve aquele 
problema da espionagem.

Ela agiu corretamente ao cancelar a visita de Estado aos Estados Unidos naquela ocasião?

Sim, ela tinha razão. Talvez o que se possa dizer é que, depois de protestar, era preciso lançar um 
canal de negociação que permitisse encontrar um entendimento. Eu acho que não houve, dos dois 
lados, um esforço nesse sentido.

Mas agora a aproximação está acontecendo, por meio do vice-presidente americano, Joe 
Biden, não?

Sim, Joe Biden veio aqui. De qualquer modo, Dilma ficou sem nada a apresentar como resultado 
da política externa, e além do mais ela não tem temperamento para política externa. No fundo, a 
política externa não é, em essência, diferente da política interna. A política precisa muito daquilo que 
os espanhóis chamam de “o dom de gentes”, a capacidade de se gostar das pessoas, de conversar, de 
discutir. Ela não tem esse gosto.

“Lula aproveitou muito bem o preço das 
commodities em expansão”
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A presidente não poderia ao menos ter dado mais liberdade aos 
seus chanceleres?

Ela não deu. Eles ficaram muito dominados, também não tinham 
força própria. Vamos ver se neste segundo mandato isso muda. Por 
enquanto, estamos muito no início para julgar, e o Itamarati está 
numa crise grave, sem recursos.

Eu gostaria de lembrar que, na fase do Lula, um aspecto que favoreceu 
muito a diplomacia era o prestígio enorme que o Brasil tinha, porque 
parecia que o país tinha dado certo, estava crescendo, tinha um bom 
comércio exterior, exportava produtos valorizados, e além do mais se 
tinha a impressão de que éramos um país que estava caminhando na 
direção correta, reduzindo a desigualdade, a pobreza – o que, aliás, 
era verdade. E o Lula encarnava tudo aquilo que o mundo deseja: um 
homem de origem operária que chegou a presidente e mostrou-se 
pragmático. Lula tinha a seu favor a conjuntura, a política social e a biografia. Dilma não tem isso a seu 
favor. A biografia dela é de grande guerrilheira, mas não é a mesma coisa que um homem de origem 
humilde.

Em segundo lugar, hoje se discute se os ganhos sociais serão sustentáveis. Em terceiro lugar, o Brasil entrou 
numa fase de tais dificuldades econômicas que hoje é visto mais como um país-problema do que um país 
que traz soluções. É um país que está se aproximando de uma estagnação da economia, não cresce, tem 
inflação alta. Isso afeta o prestígio, e o prestígio é um elemento importante da projeção diplomática.

Por que, com tudo isso, Dilma foi reeleita?

Sem nenhum sectarismo, eu diria que ela conseguiu se reeleger graças, sobretudo, ainda ao rendimento 
das políticas sociais, o que é um mérito do PT. O PT tem muitas políticas sociais, algumas melhores que 
outras. A Bolsa Família, sem duvida, é unanimidade. São inúmeras. Por exemplo, todas as políticas feitas 
para favorecer a entrada de jovens pobres nas universidades, o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), 
o Minha Casa Minha Vida. Esse tipo de iniciativa, de um lado, merece aplauso de todos que desejam ver a 
redução da desigualdade e da pobreza, inclusive o nosso aplauso por ver o país mais justo.

Por outro lado, houve um exagero nos gastos públicos. O Brasil deu um passo além da perna. Vou lhe dar 
um exemplo. Eu li nesta manhã uma coluna do Mansueto de Almeida, que é um grande estudioso das 
contas públicas, defendendo a Dilma até. Alguém tinha dito a ele que a Dilma falava muito em educação, 
mas no primeiro mandato dela não tinham aumentado tanto os gastos com educação quanto ela havia 
prometido. E ele mostra que não, ele mostra que a média de aumento dos gastos com educação feitos 
pela Dilma foi de 9,1% ao ano quando a economia crescia 1,2% ao ano. Agora, como ele diz, de um lado 
é formidável, mas de outro não se mantém. Isso, de certa forma, aconteceu com todos os gastos sociais.

Uma observação: a Bolsa Família representa 0,5% do PIB, ou R$ 25 bilhões por ano. O Seguro Desemprego 
mais o Abono Salarial, que são dois programas muito discutíveis, somados, chegam a mais de R$ 40 
bilhões – por isso o segundo governo Dilma começou agindo corretamente nesse ponto. 

“O Brasil deu um passo maior que a perna 
nos gastos públicos”
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De qualquer modo, Dilma deve a reeleição ao Nordeste, às regiões mais pobres, e nessas regiões ela 
ganhou por causa dos programas sociais. Eu acho que isso é um mérito que eles tiveram, mas como 
exageraram na dose... 

Marcílio Marques Moreira costuma citar o provérbio romano de que “a dose é que faz o veneno”. Quando 
se gasta muito além do que se pode, com todos esses truques fiscais que fizeram, você pode fazer o 
bem, mas quebra. 

Até onde essa situação pode levar?

O que é perigoso, na situação atual do Brasil, sem querer ser alarmista, é que nós estamos nos 
aproximando neste ano daquilo que de fato mereceria a qualificação de “tempestade perfeita”. Essa 
expressão nasceu por causa de um fenômeno que houve em Nova York há uns 10 anos, quando eles 
tiveram uma terrível tempestade, ao mesmo tempo que a meteorologia foi destrutiva houve um 
colapso do fornecimento de energia elétrica, os metrôs pararam, não havia iluminação, as pessoas 
tinham que voltar para casa a pé, começou a ocorrer saques de lojas. É a conjunção de tudo que pode 
dar errado: você não tem luz, não tem polícia, não tem segurança, não tem visibilidade. Isso é que é a 
“tempestade perfeita”, e numa ocasião desse tipo você tem de ter uma capacidade extraordinária de 
lidar com a complexidade.

O Brasil está numa situação parecida. Vejamos: nós estamos com uma inflação muito alta, e ela é uma 
inflação muito renitente, porque o governo segurou os preços e agora é obrigado a soltar. Em geral, 
em economia, quando o país está com uma inflação muito alta, a compensação é que a economia está 
crescendo mais, aquecida, agora nós estamos com o pior dos dois mundos: uma inflação muito alta e 
não estamos crescendo. 

O Joaquim Levy disse em Davos que a economia ficou no mesmo plano, mas não é verdade, nós 
estamos retrocedendo. No ano passado a economia cresceu 0,2%, mas a população cresceu 0,9%. Em 
termos per capita o Brasil encolheu no ano passado, e este ano provavelmente vai encolher de novo.

O ajuste fiscal, evidentemente, não vai ajudar a economia a se estimular, porque ele sempre tem um 
efeito recessivo. A poupança está baixíssima, ano passado caiu a menos de 14%, com um investimento 
interno de menos de 18%, quando precisaria ser de 23%, 24%. E, além do mais, temos ameaças graves 
de crises de água e energia elétrica. Então, se somarmos isso tudo nós temos um panorama muito 
complicado.

Em 2002 a situação também era bem ruim. Inflação, juros e desemprego eram bem maiores do que 
hoje, por exemplo.  O país tinha pouco mais de 30 bilhões de dólares em reservas internacionais, 
hoje tem mais de 300 bilhões. Como a situação foi resolvida naquela época?

Naquele momento a equipe do presidente Lula, do Palocci, do Meirelles, aplicou uma política que em 
pouco tempo recuperou o país, em questão de oito ou 10 meses. Mas a conjuntura internacional era 
outra, foi antes da crise financeira, na época em que a China estava crescendo aceleradamente e não 
havia um problema tão grave como o déficit orçamentário de hoje. A Dilma herda de si própria uma 
situação muito mais grave do que a que o Lula herdou do Fernando Henrique.
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Como explicar o comportamento do preço do petróleo no mundo? O pré-sal vai trazer 
benefícios concretos ao Brasil, principalmente em face do que está acontecendo na Petrobrás?

Nós estamos vivendo um momento de grande surpresa, que foi essa queda súbita do petróleo. Até 
poucos meses atrás o barril estava acima de 100 dólares, agora desabou para 50 dólares ou menos. 
Os especialistas não se põem de acordo sobre quais as razões fundamentais, ou melhor, há várias 
razões. Há alguns que gostam daquela teoria 
conspiratória que atribui aos Estados Unidos uma 
capacidade tão extraordinária de, junto com a 
Arábia Saudita, baixar o preço do petróleo para 
quebrar a Rússia, o Irã e a Venezuela. Eu vejo isso 
com muito ceticismo, porque se os Estados Unidos 
tivessem de fato essa capacidade de feiticeiro, eles 
não teriam se metido em tantas encrencas.

Eu me inclino a crer que essa queda do preço 
do petróleo é consequência de vários fatores. 
Um deles, sem dúvida, é a queda da demanda, o 
fato de que o mundo ainda não superou a crise 
financeira. A Europa, que é um polo econômico 
importantíssimo, não está crescendo ou está 
crescendo quase nada. O Japão também não conseguiu superar a sua crise. A China desacelerou de 
11%, 12% para 7,3%. Tudo isso fez com que se reduzisse a demanda por petróleo. 

Isso aconteceu ao mesmo tempo que havia um segundo fator, que foi o aumento da oferta, porque 
os Estados Unidos aumentaram gigantescamente a produção de gás e de petróleo das rochas 
betuminosas. Os Estados Unidos ainda não são um grande exportador, mas deixaram de ser um 
grande importador. Eles aumentaram a oferta em 5 milhões de barris por dia, e isso é claro que teve 
um impacto, como também começou a causar impacto o próprio Brasil e outros países que passaram 
a entrar na produção.

Demanda menor, oferta maior, daí vem o terceiro fator: a Arábia Saudita, que representa mais ou 
menos 20% do petróleo exportado, e que é o país que tem o menor custo de produção, tem um 
certo interesse em, durante algum tempo, reduzir o preço do petróleo, para criar dificuldades para 
esses competidores quer passaram a rivalizar com ela. Como preço estava muito alto, compensava 
você investir em processos mais caros de produção, como o pré-sal, como o shell gas, como as areias 
betuminosas no Canadá, o petróleo pesado do Orenoco. Com isso, a Arábia Saudita vai limpar o 
campo de competição de um bom número de competidores.

Embora eu não acredite que esse preço baixo vá continuar por anos, isso já cria muita dificuldade. 
O próprio Brasil fica numa situação de incerteza. No caso do pré-sal, existem muitas informações 
disparatadas sobre qual é o limite do preço do barril que torna o pré-sal antieconômico. Não se sabe 
exatamente, porque as cifras que se citam são disparatadas. O fato é que o pré-sal, como se sabe, 
custa muito caro, não é como o barril do petróleo da Arábia Saudita. E a Petrobrás, com esse regime 
novo, precisa de muito dinheiro, pois ela é obrigada a participar de tudo. Com a atual incerteza em 
torno da empresa, fica difícil ela conseguir levantar recursos. Com o escândalo, que não sabemos 
quando e como vai acabar... quando eu falei da tempestade perfeita que o Brasil está enfrentando, 
eu esqueci de mencionar a Operação Lava Jato!

“Dilma herdou de si própria uma situação mais grave do 
que a que Lula herdou de Fernando Henrique”
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É difícil prever o que vai acontecer quando essa operação finalmente chegar à sua conclusão. Tanto 
pode se sustentar que ela já, de certa forma, revelou o mais grave que tinha a revelar, como existem 
pessoas que dizem que haverá coisas ainda mais graves. O Elio Gaspari (colunista da Folha de S. Paulo e de 
O Globo), outro dia em sua coluna, dizia que podem vir coisas muito mais sérias pela frente. Então, o que 
se tem é muita incerteza e, além do mais, não se pode esquecer que tem muitas empresas, sobretudo 
as empreiteiras de obras públicas, que podem ficar comprometidas. Algumas dessas empreiteiras têm 
concessões de aeroportos, de estradas. Um dos principais participantes do Aeroporto de Guarulhos é a 
OAS, que está muito afetada pelas investigações, tem vários executivos presos em Curitiba e há poucas 
semanas deixou de pagar uma dívida grande. 

O Brasil pode caminhar, em termos de infraestrutura, sem as empresas envolvidas no escândalo 
da Petrobrás?

O que se pode afirmar é que neste ano o Brasil vai enfrentar uma conjunção de muitos desafios, um 
reforçando o outro. É preciso ver se nós temos capacidade de enfrentar esses desafios.

O presidente Itamar Franco referiu-se ao senhor como “o sacerdote do Plano Real”. O senhor se 
reconhece nesse posto?

O presidente Itamar foi muito generoso, mas o que ele queria dizer com isso é que eu me empenhei 
muito em convencer a opinião pública de que o Real ia dar certo, oferecendo informações na televisão. 
Não era com propaganda como as que vendem sabonete, como essa marketagem da eleição.

Desde o início nós dissemos que, primeiro, não haveria choque nem pacotes. Não haveria surpresas, ao 
contrário do passado. Anunciamos com antecedência tudo que iríamos fazer, com pelo menos uma 
semana ou 10 dias, falamos em entrevistas de imprensa, explicamos, e só depois implementamos. Segundo, 
explicamos que não haveria congelamento de preços como houve no Plano Cruzado, tudo seria feito de 
acordo com a tendência natural do mercado. Terceiro, nós demos todas as informações de que a população 
precisava. Eu ia à televisão, fazia aqueles programas explicando quando iria se fazer a mudança do padrão 
monetário, qual seria o quociente para transformar  a moeda velha em nova. Tudo isso foi um esforço de 
persuasão, com palavras simples, não subestimando a inteligência da população, mas procurando explicar 
as razões dos atos. É nesse sentido que o Itamar dizia que era quase uma pregação religiosa. 

Mas, na verdade, o mérito do Real é de muitos. É do Itamar, é do Fernando Henrique, é do Ciro, é da 
equipe. E eu acho que é muito da população, porque ela apostou, acreditou. Sem o fator psicológico 
não teria dado certo.

O senhor se arrepende daquela fala sua que vazou (“eu não tenho escrúpulos. O que é bom a 
gente mostra, o que é ruim a gente esconde”), numa entrevista ao jornalista Carlos Monforte, da 
TV Globo, ou aquilo foi algo sem importância?

Foi um grave erro da minha parte.  

Foi, sem dúvida, como eu sempre tenho reconhecido, um momento em que eu disse muitos 
disparates, revelei uma face desagradável de vaidade. Eu estava um pouco incensado por aquele 
ritmo frenético. 
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Para minorar um pouco minha culpa, eu devo dizer que a minha intenção era boa, porque, quando 
nós lançamos a moeda, no primeiro mês a inflação foi muito alta, foi mais do que o dobro do que a 
equipe esperava. No início, a equipe dizia que tinha sido por um erro do IBGE, que teria calculado 
errado o aumento dos aluguéis. Seja lá como for, aquilo criou uma decepção, e muita gente começou 
a achar que também esse plano não ia dar certo.

No segundo mês, que foi agosto, nós, que acompanhávamos as estatísticas que ainda não eram 
divulgadas, sabíamos que a inflação estava caindo muito, mas não havíamos divulgado ainda 
porque havia um compromisso da parte da própria equipe de que o governo só divulgaria o índice 
mensal da inflação, não o índice semanal, se não depois ia virar o índice diário, o índice horário e aí 
se aceleraria a inflação. 

É preciso lembrar que eu não estava dando uma entrevista ao Carlos Monforte – eu estava conversando 
com ele. Eu pensei que o sinal estivesse fechado. Naquele dia, 1º de setembro, como sabia que havia 
muito ceticismo, eu tinha feito uma ofensiva: dei 20 e poucas entrevistas, acordei de madrugada e 
comecei com aqueles programas de rádio, não almocei, não jantei, estava sob medicação, estava 
muito cansado, não estava bem, e estava esperando o sinal para a 23ª entrevista, que era com a 
Globo, aqui em São Paulo, com a Lilian Witte Fibe.

Eu estava esperando, conversando com o Monforte, e ele me fez uma pergunta: “ministro, o senhor 
não acha que, devido a esse resultado de julho, esse plano já fracassou?”. Eu disse: “não, pois sei que 
em agosto a inflação caiu muito, porque nós temos os dados, só falta fechar a última semana”. Aí ele 
ficou muito interessado, e perguntou por que razão eu não dava a notícia naquela hora, pois seria 
um furo. E então eu usei aquela frase infeliz: “eu até que não teria escrúpulos”, mas acontece que 
nós tínhamos um compromisso de só revelar o número redondo do mês, e não o da semana. Eu 
estava dizendo que não tinha escrúpulos, mas estava mostrando que tinha escrúpulos, porque eu 
não estava divulgando uma notícia que era a favor do governo. Até usei aquela expressão: “o que é 
bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde”. Você sabe, as palavras têm um poder terrível.

Quem leu Monteiro Lobato sabe que a boneca Emília às vezes abria a torneirinha das asneiras, e eu 
abri a torneirinha das asneiras. Eu não vou defender esse ato, eu até pedi desculpas à população, eu 
me demiti no dia seguinte de manhã, mas o Itamar não aceitou no início. Ele não sabia de nada e no 
começo não avaliou. Só no fim da tarde é que ele se deu conta. A culpa foi minha, e eu me arrependo. 
Quando você pergunta se eu não me arrependo, eu respondo: eu me arrependo. Eu não deveria ter 
dito aquilo, deveria ter sido muito mais comedido, mas aconteceu.

Eu considero isso uma dessas perdas na vida. O homem ou a mulher que disser que nunca errou 
está mentindo. Eu fiz um ato muito grave, pelo qual paguei um preço grande. Estou tranquilo com 
a minha consciência porque eu não estava mentindo. Estava dizendo uma bobagem , mas estava 
escondendo o que era bom para mim. Desde então, aconteceram coisas infinitamente mais graves, 
gente que roubou, que fez coisas incríveis e que até hoje não reconhece que errou.

O que é ser desenvolvido?

É saber lidar com a complexidade da sociedade moderna. Não se trata de um conceito 
predominantemente econômico. Quando nós dizemos que os suecos ou os dinamarqueses são 
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desenvolvidos, o que nós queremos dizer não é apenas que eles são 
mais ricos do que nós, mas que eles são melhores do que nós na 
escola primária, na escola secundária, nas universidades, nos museus, 
nos parques nacionais, em tudo.

Num país desenvolvido, pode-se ter uma seca, mas as pessoas têm 
planos de contingência. A Califórnia está no quarto ano de seca, a 
Austrália teve seus anos de seca. Esses lugares sofreram, mas, como 
são países desenvolvidos, têm uma capacidade de planejamento, de 
previsão, que nós não temos. 

Por que nós temos tanta dificuldade em lidar com a complexidade? 
Veja: a “tempestade perfeita” é a complexidade, várias coisas 
acontecendo ao mesmo tempo. Nós, no Brasil, temos ainda um 
desenvolvimento cultural e educacional insuficiente. Temos gente 
muito boa, mas em número pequeno, não temos massa crítica. Nós 
não temos nas instituições de governo recursos humanos com a 
qualidade para planejar o que fazer numa hora como esta.

Quando houve aquela onda de atentados do PCC, tempos depois 
visitou o Brasil um colombiano que era o chefe do planejamento da 
Colômbia. E ele me contou que, tendo estado aqui com a Secretaria 
de Segurança de São Paulo, contaram a ele o que tinha acontecido. 
Ele disse: “mas vocês não acionaram o plano de contingência?” Lhe 
disseram: “mas o que é isso?” Ele disse: “nós, na Colômbia, temos um 
plano que, se um dia começarem a matar policiais, na mesma hora 
um sistema de comunicação informa todas as casas de policiais na 
cidade de Bogotá, eles recebem a mensagem e cada um, em questão 
de minutos, sabe qual é o quartel próximo que tem que levar a família 
para ser protegida”.

Aqui não tem isso. Acontece uma coisa daquelas, ficamos como 
baratas tontas. Agora, nós teremos um teste severo, porque teremos 
tudo ao mesmo tempo: inflação, falta de crescimento, ajuste fiscal, 
crise de água, crise de energia (com chance de 50%), crise da Lava 
Jato.

E se Deus for mesmo brasileiro?

(risos) Eu não ouvi até agora nenhum relato que tenha me 
tranquilizado sobre a água, por exemplo, se não chover até abril. O 
que vai acontecer? Ninguém sabe o que se vai fazer.

Neste ano nós vamos ser muito testados, porque tudo está 
acontecendo ao mesmo tempo.
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Reportagem de Paulo Henrique Arantes *

O trecho acima, a vestir como luva no momento atual, em que mais uma vez se tenta acabar 
com o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, foi escrito em 1971 por Cid Vieira de Souza, 
então presidente da OAB-SP. Prevista pela Lei 4.215/63, a prova para ingresso do bacharel 

na advocacia foi implantada definitivamente naquele ano, então em caráter facultativo, fruto do 
empenho de Vieira de Souza e outras lideranças da advocacia. Outra vitória viria em 1994, quando 
a aprovação do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) tornou o exercício da profissão condicionado à 
aprovação no Exame da OAB.

As razões para a existência de uma prova seletiva destinada a graduados em Direito no Brasil são 
inúmeras – a péssima qualidade do ensino na maioria das faculdades de Direito é a principal, aliada ao 
enorme e crescente número dessas escolas. A importância 
do Exame de Ordem para a correta aplicação da justiça é 
de clareza solar, mas há aqueles de se recusam a enxergá-
la, talvez obnubilados por interesses inconfessáveis. 

Hoje, a voz mais estridente contra o Exame de Ordem é a 
do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), cuja influência tem feito tremer cada vez mais 
o já combalido Palácio do Planalto. Cunha é autor do 
Projeto de Lei 2.154/11, que, em suma, acaba com a prova 
da OAB. E já anunciou que não demorará a colocá-lo em 
votação. A advocacia mobiliza-se para detê-lo.

A cidadania
em jogo

 OAB-SP

 OAB-SP

“Já se disse que a Lei Maior é violada quando o advogado inculto postula contra o promotor 
selecionado por concurso de títulos e provas, porque então deixa de existir o contraditório, 

que a Constituição declara ser essencial no processo-crime. Mas não é só no juízo criminal que 
a atuação do advogado incapaz deve ser coibida. No cível, são as camadas mais humildes da 

população que se prejudicam, pois as de categoria mais elevada procuram profissionais ilustres 
e prestigiosos. Sem possibilidade de procurar escritórios de alto padrão, as classes pobres é que 
acabam suportando as consequências da advocacia mal exercida, até porque o despreparo – as 

centenas de processos disciplinares o confirmam – leva quase sempre à desonestidade.”

Solenidade de entrega de Carteiras da OAB

Marcos da Costa: “Vamos mostrar que o Exame de 
Ordem é um instrumento de proteção do cidadão”
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“Nós, presidentes de todas as secionais da OAB, estivemos reunidos em Brasília com a diretoria do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e com um grande número de parlamentares, 
os quais se comprometeram a defender o Exame de Ordem”, diz o presidente da OAB-SP, Marcos da 
Costa. “Além disso, já oficiamos todos os deputados federais por São Paulo, solicitando apoio formal 
à manutenção do Exame. Também pedimos a todas as subseções paulistas que sensibilizem os 
parlamentares de suas regiões para extrair deles esse mesmo compromisso”, acrescenta. À ação junto 
aos congressistas soma-se uma ampla campanha de mobilização da advocacia e da sociedade em 
geral, como descreve Marcos: “Vamos mostrar que o Exame de Ordem é um instrumento de proteção 
do cidadão, para que ele, quando precisar defender sua liberdade, seu patrimônio, sua vida, conte com 
um profissional qualificado”.

Pela força política que o presidente da Câmara dos Deputados tem demonstrado – Eduardo Cunha 
seria um “trator”, como dizem os mais afeitos aos bastidores de Brasília –, a luta da advocacia será dura, 
mas nem de longe está perdida. “Todas as tentativas anteriores de acabar com o Exame de Ordem 
não foram bem sucedidas, e também o Projeto de Lei 2.154 não deverá prosperar. Somos contrários e 
vamos trabalhar para que ele não prospere”, assegura o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que integra a 
chamada “Bancada da Advocacia”, grupo liderado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP).

“O PL 2.154 pode até ser aprovado na Câmara, mas no 
Senado não será”, prevê Faria de Sá. O parlamentar diz que 
Cunha posiciona o fim do Exame da OAB como um de seus 
principais objetivos, e explica porque espera sua vitória 
parcial: “Ele vai negociar com os partidos para aprovar e 
vai acabar conseguindo. Nós só podemos derrotá-lo nas 
votações por maioria absoluta, mas ele vai levar o projeto 
para votação no mérito, por maioria simples”.  

A advocacia espera contar em sua luta com o apoio do 
vice-presidente da República, Michel Temer, que pode ser 
decisivo. Temer, que agora acumula com a Vice-presidencia 

a Secretaria de Relações Institucionais do governo, foi responsável 
pela inclusão da indispensabilidade do advogado para aplicação 
da justiça na Constituição (Artigo 133) e tem sido frequente aliado 
da classe. “O Exame de Ordem é uma importante ferramenta para 
a OAB preservar e aperfeiçoar a qualidade dos advogados que 
ingressam no mercado de trabalho”, reconhece Temer.

Corporativismo? – “Nós estamos vivendo uma situação 
atípica, porque o deputado que foi eleito presidente da Câmara 
sempre fez campanha, nos seus mandatos anteriores, pregando 
para bacharéis que são reprovados no Exame de Ordem até oito 
vezes. Ele sempre se elegeu com o voto desse contingente.” Quem 
recorda é o ex-presidente da OAB-SP e do Conselho Federal da 
OAB José Roberto Batochio, em cuja gestão no segundo, em 1994, 
aprovou-se o Estatuto da Advocacia. “Com isso, ele está fazendo 
um grande mal ao país, um grande mal à justiça, um grande mal 
à sociedade”, adverte.
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Fábio Rodrigues Pozzebom / Fotos Públicas

O vice-presidente da República é um aliado 
histórico da advocacia

O presidente da Câmara quer bacharéis advogando
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Na opinião de Batochio, os detratores do Exame da OAB, 
para os quais o dispositivo nada mais é do que ranço 
corporativista, enganam-se redondamente. “Trata-se de 
um mecanismo criado em defesa da própria sociedade, 
da democracia, porque sem advogados eficientes o Poder 
Judiciário não cumprirá sua tarefa precípua de compor os 
conflitos de interesse de acordo com a norma prescrita 
por todos – a lei”, avalia.

Marcos da Costa, na mesma linha, enaltece a dupla 
relevância do advogado para justificar a necessidade do 
Exame de Ordem: “É preciso destacar o papel do advogado 
no contexto individual, na defesa dos direitos do cidadão, e no contexto institucional, no que tange 
à sua indispensabilidade na administração da justiça”. 

Estão alinhados à OAB-SP nas ações em defesa do Exame de Ordem a Associação dos Advogados 
de São Paulo (Aasp), o Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) e a Associação dos Advogados 
Trabalhistas de São Paulo (AATSP), entre outras instituições representativas da classe. “Não há a menor 
dúvida da necessidade do Exame da OAB, tanto por sua conveniência quanto por sua legitimidade e 
sua constitucionalidade”, salienta o presidente do Iasp, José Horácio Halfeld Ribeiro. “O Conselho da 
AASP já examinou o projeto do deputado Eduardo Cunha e, sem dúvida alguma, estamos ao lado 
da OAB-SP nessa luta em defesa do Exame”, assevera o presidente da Associação, Leonardo Sica, e 
vai além: “É incompreensível para nós a iniciativa da Câmara de abolir um sistema consagrado como 
o Exame de Ordem sem ao menos ouvir os profissionais da área e suas entidades representativas”.

Para o presidente da AATSP, Lívio Enescu, o Exame da OAB é exemplo para as demais carreiras e 
a tentativa de extingui-lo é “demagógica”. Ao lembrar das ações que resultaram na instituição da 
prova, nos anos 1970, Enescu diz: “Cid Vieira de Souza já dizia que é tarefa da Ordem se preocupar 
com a formação dos seus pares. O Exame da OAB vem no bojo da qualificação, e a AATSP está 100% 
alinhada com a Ordem nessa luta”. 

Um cenário sombrio, a ser evitado

Imaginem-se milhões de bacharéis despreparados 
apresentando petições individuais, muitas delas sem o menor 
sentido jurídico e redigidas num português um tanto menos 
que pedestre. É isso que se quer? Vislumbre-se a advocacia 
exercida como segunda profissão, nas horas vagas, por 
trabalhadores de outras áreas. O que será do jurisdicionado? 
A suposta “seleção natural” dos profissionais pelo mercado 
de trabalho é uma falácia: como um ente abstrato como o 
mercado irá selecionar entre milhares e milhares de bacharéis 
lançados à praça todo ano? Não há tempo para isso, e a 

advocacia seria inevitavelmente proletarizada com o fim do Exame de Ordem.

Ricardo Bastos

Web

Ricardo Bastos

Batochio denuncia a mercantilização do ensino 
superior

Quantas delas formam profissionais 
capacitados?
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Como está, com o Exame da OAB obrigatório em vigor, a quadra já é preocupante. “Houve uma 
massificação do meio jurídico em termos de produção de profissionais, e essa massificação reflete-se 
em falta de credenciais e de capacidade de operar profissionalmente. Isso é muito negativo”, pondera 
Paulo de Barros Carvalho, professor emérito das Faculdades de Direito da Universidade de São Paulo 
e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. “Sem o Exame nós vamos nivelar a classe dos 
advogados por baixo”, enfatiza.

O Brasil tem 1.260 faculdades de Direito – mais do que a somatória delas no resto do mundo. As 
escolas de boa qualidade são exceção, o que é notório não apenas no Direito. Os médicos, por 
exemplo, há tempos tentam sem sucesso instituir seu Exame de Ordem.

O boom de cursos jurídicos no país não começou 
ontem. Quando Cid Vieira de Souza emplacou o Exame 
da OAB na lei, em 1971, já era crescente número de 
faculdades de Direito de qualidade duvidosa. Nos 
últimos anos, o apetite econômico dos “empresários 
da educação”, aliado à ânsia governamental por 
levar o ensino superior ao maior número possível de 
brasileiros, aprofundou o problema. 

“A educação hoje é um mercado promissor para quem 
quer investir grandes importâncias. Foram criadas 
inúmeras faculdades que despejam profissionais no 
mercado. Em função disso, há bacharéis que não sabem 
escrever ou que escrevem com erros gravíssimos de português. Como uma pessoa assim pode 
postular perante a Justiça em nome do seu representado?”, indaga Barros Carvalho.

Para José Roberto Batochio, a proliferação indiscriminada 
das faculdades de Direito “retrata a mercantilização do 
ensino superior no Brasil”. Contra essa tendência o ex-
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil chama a 
atenção: “O Exame de Ordem não é um filtro que se idealizou 
em benefício dos interesses da entidade representativa 
dos advogados, a OAB. Constitui, isto sim, uma defesa da 
sociedade contra os maus profissionais, contra aqueles 
profissionais que não se mostram habilitados para com a 
eficiência, o preparo, o apuro técnico para patrocinar os 
interesses dos cidadãos perante os tribunais”.

Rubens Approbato Machado, outro ex-presidente da OAB-SP e do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, lembra que a proliferação dos cursos de Direito de má qualidade começou 
durante o regime militar, por inspiração ideológica da Escola Superior de Guerra, que não podia “cortar 
a língua” dos advogados, mas criou um meio de tomar-lhes a fala: mediante sua má formação. “O 
Exame de Ordem foi criado para que o país não caísse no descalabro. A democracia só sobrevive num 
sistema jurídico perfeito, e isso só consegue com advogados qualificados”, enfatiza Approbato. E vai 
além: “Acabar com o Exame da OAB provocará uma lesão na democracia e comprometerá a paz social”.

Ricardo Bastos

Ricardo Bastos

Barros Carvalho: “Há bacharéis que simplesmente 
não sabem escrever”

Approbato: “Acabar com o Exame da OAB 
provocará uma lesão na democracía”
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Presidente da OAB-SP, Marcos da Costa lembra que a Ordem vem há tempos alertando o governo 
sobre a necessidade de se adotarem critérios rigorosos para aprovação de novos cursos de Direito, 
bem como de novas vagas em cursos já existentes. “Isso era simplesmente desconsiderado pelo 
Ministério da Educação. Mais recentemente, a pedido da OAB, a pasta parou de autorizar a abertura 
indiscriminada de novas escolas, e tem fechado outras, mas em número aquém do necessário”, 
explica Marcos. Está em discussão proposta do Conselho Federal da Ordem que institui um novo 
marco regulatório do ensino jurídico no país.

Cursos extintos significam alunos a ver navios. Trata-se, contudo, de um “drama social”, como classifica 
Marcos da Costa, a ser vencido, mas que não pode justificar que se cerrem os olhos diante da má 
qualidade do ensino jurídico e de suas consequências à democracia. “Esses milhões de bacharéis que, 
certamente com sacrifício, foram cursar uma faculdade de Direito, acabam vivendo uma frustração 
muito grande quando verificam que a faculdade escolhida não lhes deu condições para uma boa 
formação. Esse drama social tem de ser enfrentado, mas não quebrando o instrumento que hoje 
existe de demonstração da qualidade ou da falta de qualidade dos cursos, que é o Exame de Ordem”, 
argumenta o presidente da OAB-SP.

“Todos os bacharéis em Direito, desde que ingressam na 
faculdade, têm ciência de que o curso não habilita por si só 
ao exercício da advocacia. O Exame de Ordem dá garantias 
ao cidadão de que ele terá na defesa de seus interesses um 
profissional capacitado a assegurar seus bens, sua liberdade 
e sua ampla defesa”, destaca o presidente do Conselho 
Federal da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho. “O fim 
do Exame tiraria do cidadão tais garantias, colocando-o à 
mercê de muitos cuja atuação profissional deficitária seria 
incapaz de articular com precisão a tese jurídica necessária 
à proteção do cliente contra agressões a seus direitos e 

interesses. Num cenário onde todos os demais são bem preparados, passando inclusive por concursos 
públicos de alto grau de dificuldade, como por exemplo membros do Ministério Público e delegados, 
o cidadão estaria sem a devida paridade de armas”, discorre Marcus Vinícius. 

No mundo desenvolvido, como aqui

Autor do livro “Advocacia ao Redor do Mundo” (editora Lex Magister), escrito em parceria com  Lisiane 
Granha Martins de Oliveira, o advogado e professor de Direito George Niaradi  afirma que o Exame de 
Ordem é obrigatório em quase todos as países desenvolvidos. “É uma forma de proteger a sociedade 
dos maus profissionais”, diz. A jornalista Aline Pinheiro fez um levantamento da situação na Europa, 
publicado pela revista eletrônica Consultor Jurídico. 

“Na Europa, não tem escapatória. Quem quer trabalhar como advogado precisa prestar Exame de 
Ordem. Praticamente todos os países europeus exigem que o bacharel em Direito seja aprovado 

OAB-SE

Marcus Vinícius: Conselho Federal empenhado 
na luta em defesa do Exame de Ordem
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pelo conselho de advocacia local ou, pelo menos, 
que se submeta a programas de treinamento 
oferecidos pelo órgão” escreveu Aline.

Até 2011, a Espanha não tinha nenhum tipo 
de exame depois da graduação e, por essa 
razão, era um dos países com maior número 
de registros profissionais. Pessoas que se 
formavam em outros países validavam seu 
curso na Espanha, obtinham o registro e, 
com ele, o direito de trabalhar em toda 
Comunidade Europeia.

Por pressão das demais nações do continente, 
preocupadas com a baixa qualidade dos 
advogados “espanhóis”, o país de Cervantes também instituiu o exame e deixou Andorra como o 
único país europeu onde ainda se pode advogar sem a aprovação de um conselho profissional.

As regras são muito rigorosas na Alemanha. Depois de concluir a graduação, o profissional formado 
presta um Exame de Estado. Se aprovado, segue para um estágio obrigatório de dois anos (semelhante 
à residência médica no Brasil), depois submete-se a uma nova avaliação. Se aprovado, pode exercer 
a profissão em sua plenitude.

Na França, depois de um curso de graduação que dura três anos, o candidato a advogado se submete 
a um Exame de Estado. Uma vez aprovado, também tem de fazer um estágio de dois anos antes de 
receber a inscrição definitiva. 

Em Portugal o exame é obrigatório, mas sem a necessidade de estágio. Para os brasileiros inscritos 
na OAB, por força de acordo internacional, a inscrição é automática, desde que haja uma indicação 
por um advogado português. 

O exame é obrigatório nos Estados Unidos, mas as regras mudam de Estado para Estado. Na Califórnia, 
por exemplo, é possível prestá-lo logo depois de concluir a graduação. Na Flórida e no Estado de 
Nova Iorque, não. Nesses locais, além da graduação exige-se o LLM, um tipo de pós-graduação lato 
sensu.

Na América do Sul, apenas Argentina e Uruguai não realizam exame de Ordem.

*Colaboraram Joaquim de Carvalho e Karol Pinheiro

WEB

Na França, além do exame exige-se estágio de dois anos.
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// “Dá pra levar o curso de Direito com a barriga”
No Brasil, mesmo quem ainda não passou no Exame da OAB, como o bacharel Cláudio 
Quintal, que é funcionário público, considera importante algum tipo de avaliação pós-
faculdade. “Se toda pessoa formada puder advogar, sem fazer um exame, a profissão vai 
perder em prestígio e em qualidade”, acredita. 

Cláudio já atua na área jurídica, como assessor, ao 
mesmo tempo em que procura complementar as 
deficiências do curso de graduação com estudos 
por conta própria. “A prova da primeira fase 
deveria mudar, para acabar com as pegadinhas, 
mas o exame deve continuar obrigatório, para não 
permitir a entrada na profissão de quem não está 
preparado”, opina.

Lucca Martins Portocarrero concluiu o ensino 
médio em escola particular de Cuiabá, Mato 
Grosso, e veio para São Paulo para cursar Direito 
na Universidade Mackenzie. Depois de cinco anos, 
no último dia 26 de março, Lucca era um dos 
advogados na Cerimônia de Entrega de Carteiras 
no Salão Nobre da OAB-SP. “Estou com aquele 

sentimento do dever cumprido, feliz e satisfeito por saber que, a partir de agora, eu posso 
me dedicar à profissão com que sempre sonhei”, comemora. 

Às vésperas de completar 23 anos de idade, ele passou no primeiro Exame de Ordem que 
prestou, marcando 46 dos 80 pontos possíveis da primeira fase e nota 9,5 na prova de nota 
máxima 10. “Não foi fácil, mas a avaliação é necessária”, afirma. “Acabar com o Exame de 
Ordem seria péssimo”, diz. “Sei que muitos colegas podem não gostar do que vou dizer, 
mas é a verdade: dá para levar o curso de Direito com a barriga, e se formar mesmo não 
sendo um bom aluno. Se não houver Exame de Ordem, é esse profissional que teremos. A 
sociedade perderá muito.”

Lucca estudou em uma das melhores universidades do País. “Imagine como são as piores”, 
comenta. Para ele, a sociedade ganha com o Exame da OAB, pois a prova garante a melhor 
qualidade dos profissionais. “Advogado trabalha com a vida das pessoas. O que acontece 
se a mãe de uma pessoa não conseguir internação porque o advogado cometeu um erro no 
processo? Ou se um inocente permanecer preso porque o advogado falhou tecnicamente? O 
Direito é um assunto sério demais para permitir que pessoas despreparadas trabalhem”, verifica.

Em casa, ele guarda uma foto do ano passado em que aparece com os colegas de faculdade 
Gustavo, Guilherme e Felipe, todos de gravata vermelha, a cor do Mackenzie. “Tínhamos 
acabado de tirar foto para o álbum de formatura da turma de Direito. Éramos estudantes de 
Direito felizes, quase bacharéis, mas ainda não éramos advogados. Agora nós somos. Mas 
sei que, na minha turma, de cada dez alunos que prestaram o Exame, quatro não passaram. 
Eles devem insistir, porque a realidade é que a universidade, mesmo as melhores, como é o 
Mackenzie, não garante qualidade”, aconselha.

Arquivo L M P

Lucca (segundo da esq. para a dir.) e colegas: 
Carteira da OAB na mão e dever cumprido
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Em fevereiro, a operação da Sabesp que diminuiu a pressão das torneiras em todos os bairros 
da capital paulista completou um ano. Justificada inicialmente como uma tentativa de 
reduzir o consumo e a perdas nas tubulações, a ação, na prática, fez com que muitas regiões, 

especialmente as mais altas, ficassem com as torneiras literalmente secas durante horas. Nem isso 
serviu para que a companhia reconhecesse o rodízio de água na prática. 

Duas pesquisas do Datafolha dão a dimensão dos transtornos da operação. Em maio de 2014, segundo 
o instituto, 35% dos paulistanos afirmaram ter tido o fornecimento de água interrompido. Em fevereiro 
de 2015, eram 71%. Ao assumir a presidência da Sabesp, em janeiro último, Jerson Kelman informou 
que a redução da pressão irá se intensificar ao longo de 2015, o que trará mais sofrimento à população. 
A manobra faz com que a Sabesp economize cerca de oito mil litros de água por segundo.

A fim de criar estoque para suportar as horas de torneira seca, a população adotou de forma autônoma 
o armazenamento de água. Como todos sabem, água armazenada indevidamente é fator 
determinante para a proliferação do aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. E a dengue 
explodiu na capital e em diversas cidades do interior que vivem situação hídrica semelhante. 
Eram 258 mil pessoas infectadas no Estado de São Paulo até o fechamento desta edição, mais 
da metade dos 460 mil registros de dengue este ano em todo o país e sete vezes mais que o 
registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação (Sinan), Sorocaba é a cidade paulista com maior número de casos registrados, seguida 
de Catanduva e da capital.

Da crise hídrica 
à crise de saúde 
pública

Reportagem de Karol Pinheiro

A cidade mais populosa do Brasil vive uma cena quase 
apocalíptica: a possibilidade de que seus reservatórios de 
água sequem por completo. A ausência de chuvas causou a 
São Paulo sua pior crise hídrica dos últimos 84 anos. As ações 
da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) para reduzir o consumo fazem com que os 
paulistanos busquem soluções próprias, como a perfuração 
de poços artesianos, compra de água de caminhões-pipa, 
armazenamento em casa de água de chuva, entre outras. 
Os novos hábitos, no entanto, representam mais do que um 
jeitinho para se manter abastecido. São precedentes para 
uma crise de saúde pública. 

Pedro França - Agência Senado/Fotos Públicas
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Levando em conta a alta incidência da doença no Estado, 
o governador Geraldo Alckmin disse que pedirá à Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização especial 
para usar uma nova vacina produzida pelo Instituto Butantã. 
De acordo com o Instituto, no entanto, os testes do produto 
ainda não foram concluídos. 

Outro plano de emergência do Governo do Estado para 
combater a dengue, que será implantado a partir de abril, 
custará R$ 10 milhões. As cidades de Catanduva e Sorocaba serão priorizadas. O plano prevê a 
contratação de agentes, compra de viaturas, equipamentos e inseticidas.

A epidemia de dengue e o risco de 
outras doenças

O aedes aegypti mede menos de um centímetro, tem cor preta e 
pintas brancas. Pica, em média, uma pessoa a cada 30 minutos. 
Costuma agir pela manhã e no fim da tarde. Sua picada não dói 
nem coça, razão pela qual a vítima, na maioria das vezes, não 
percebe que foi picada. 

Os sintomas da dengue começam a surgir de dois a sete dias 
após a contaminação. Febre alta, calafrios, dores de cabeça, 
nos ossos e nas articulações, dor ao movimentar os olhos, 
cansaço e fraqueza, náuseas e vômito, perda de apetite e de 
sensibilidade no paladar e manchas vermelhas pelo corpo, com 

as do sarampo, são sintomas da chamada “dengue clássica”. Atualmente, são conhecidos quatro tipos 
de vírus da dengue.

Em caso de suspeita da doença, deve-se procurar o serviço de assistência médica mais próximo e 
evitar a ingestão de medicamentos que contenham ácido acetilsalicílico (AAS, Aspirina, Buferin, 
Melhoral, Doril). Esses remédios, quando combinados com quadros de dengue, aumentam o risco 
de sangramentos, o que leva instantaneamente o doente ao quadro mais grave da doença - a 
dengue hemorrágica.

“Até o momento o principal perigo para a saúde da população é a dengue. Mas, como nem sempre 
a coleta e o armazenamento de água ocorre em utensílios adequados, bem vedados e limpos, há 
outros riscos além dela”, observa o médico sanitarista Valdemar Pereira de Pinho, professor de Saúde 
Pública da Faculdade de Medicina da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% das doenças em países em desenvolvimento 
são causadas pelo consumo de água não potável e saneamento precário. A cada 20 segundos 

Arquivo Wikipédia/Fotos Públicas

Fotos Públicas

Aedes aegypti, o perigoso mosquito da dengue

Cuidados ao armazenar água são 
imprescindíveis 
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uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável, saneamento e condições de 
higiene no mundo. Idosos e imunodeprimidos também integram o grupo mais suscetível às doenças 
relacionadas com infraestrutura sanitária deficiente para coleta de água.

As doenças de veiculação hídrica, como amebíase, gastroenterite, febres tifoide, paratifoide e cólera, 
têm como principais sintomas diarreias, vômitos, febre e desidratação. Já a giardíase é praticamente 
assintomática, provocando, somente em alguns casos, irritabilidade, dor abdominal e diarreia. A 
água também está ligada à transmissão de verminoses, como esquistossomose (xistosa), ascaridíase 
(lombrigas), teníase (solitária), oxiuríase e ancilostomíase (amarelão). Água contaminada também 
pode transmitir os tipos A e B da hepatite.

“Os reservatórios improvisados podem conter resíduos orgânicos, facilitando a proliferação de 
agentes infecciosos. Nos casos de resíduos químicos tóxicos, como derivados de petróleo e produtos 
de limpeza, não adianta lavar os recipientes, pois sobram partículas invisíveis”, descreve Pinho.

A qualidade sanitária da água também pode ser alterada pela falta de limpeza das caixas d’água. A 
Sabesp recomenda que a higienização desses reservatórios seja feita a cada seis meses, no mínimo. 

“No caso de coleta de água da chuva há ainda outro agravante. Como a água é geralmente coletada 
a partir das calhas dos telhados, ela arrasta consigo uma série de resíduos”, afirma Pinho, e alerta: 
“Em hipótese alguma a água sem o devido tratamento deve ser consumida, utilizada para higiene 
pessoal ou preparo de refeições”.

Descartado também o consumo de água da chuva, restam algumas alternativas, como comprar água 
de caminhões-pipa ou captá-la por meio de poços artesianos. Aqui, o cuidado também é importante. 
Ao contratar empresas que comercializam água por meio de caminhões-pipa, é importante verificar 
se estas estão cadastradas na Vigilância Sanitária. Os mananciais subterrâneos também têm mostrado 
contaminação, por isso é necessário verificar junto à Cetesb (Companhia de Saneamento Ambiental 
do Estado de São Paulo) se há riscos de contaminação da água subterrânea do local a ser perfurado 
o poço artesiano.

Se beber água não tratada for inevitável, alguns cuidados devem ser tomados. Ferver a água por 
15 minutos contatos a partir da ebulição é um bom método de desinfecção, pois elimina a maioria 
dos germes patogênicos, apesar de não a esterilizar totalmente. Filtros de vela cumprem a mesma 
função e podem ser utilizados como mais um método de purificação. Para aumentar a segurança, 
após a água fervida esfriar devem ser adicionadas três gotas de água sanitária para cada litro de água 
e aguardados 30 minutos antes de bebê-la.

Estocar água também exige uma série de cuidados. É imprescindível que os reservatórios sejam 
adequados para a finalidade. Os recipientes tem de ser limpos, impermeabilizados e próprios para a 
função. Além disso, devem ser mantidos na sombra, vedados e livres de contato com animais.
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Em novembro do ano passado, o governador Geraldo Alckmin anunciou algumas medidas 
para minimizar os prejuízos nos reservatórios do Estado. A mais polêmica delas tem a ver 
com a construção das Epars (Estações de Produção de Água de Reúso), que captariam água 
de esgoto para transformá-la em água para consumo e abasteceriam diretamente as bacias 
dos sistemas Guarapiranga e Alto Cotia. 

O debate em torno da água de reúso ficou ainda mais atribulado quando, no início 
deste ano, o governador anunciou que iria usar a água da represa Billings para evitar o 
racionamento. Pela nova proposta a água da Billings iria 
abastecer parte das Zonas Leste e Norte de São 
Paulo, que normalmente são atendidas pelo 
Sistema Cantareira, que está em situação crítica 
(*leia nota no fim desta reportagem). Só que essa 
pode ser uma solução perigosa. A maior parte da 
Billings é poluída. Apenas uma porção menor da 
represa está livre de poluentes - o braço chamado 
Taquacetuba, que já repassa água para outros 
sistemas.

Ambos os anúncios trouxeram preocupação e 
fizeram a população inteira se perguntar: vamos 
beber água de esgoto?
 
“A resposta para essa pergunta é: você já está bebendo água de esgoto. Só não sabia”. A 
afirmação é de Pedro Caetano Sanches Mancuso, autoridade no assunto. Mancuso é um dos 
autores do livro “Reúso de Água”, tem mais de 20 anos de experiência na área de engenharia 
sanitária e ambiental, com ênfase em técnicas de tratamento e abastecimento da água, 

// “Você já está bebendo água de esgoto, só não sabia”

Paulo Whitaker/Reuters

Lixo flutua sobre a represa Billings

Ricardo Bastos

Mancuso: “Doenças da água de reúso podem 
surgir anos depois do consumo”
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 além de ser professor-doutor do Departamento de Saúde 
Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo.

Ele explica: “Uma cidade capta água de um rio. Trata, 
consome, transforma em esgoto e não tem onde jogar 
se não no próprio rio. Esse é o procedimento de uma 
cidade. Como não existe um rio para cada cidade, ou seja, 
elas compartilham o mesmo manancial, uma segunda 
cidade vai pegar a água que aquela primeira usou e jogou 
fora. Essa segunda cidade pega a água, trata, consome, 
transforma em esgoto e joga no rio, e assim acontece com 
todas as demais”.

A preocupação em torno da água de reúso não está 
na concentração de coliformes fecais - estes seriam 
retirados facilmente. O perigo está na retirada de 
substâncias químicas e hormônios comuns a uma série 
de medicamentos, antibióticos e outros. “Esses são os 
chamados poluentes emergentes, resíduos presentes 
em praticamente todas as águas nos dias de hoje. São 
chamados de emergentes pelo fato de nós ainda não 
conhecermos seus efeitos à saúde. Apenas se sabe 
que no dia seguinte à ingestão eles não provocam 
problemas, mas muitos anos depois podem causar 
doenças”, explica Mancuso.

O professor lembra que, embora já exista tecnologia eficaz 
para alcançar a qualidade de água desejável para todas 
as finalidades, aspectos econômicos podem inviabilizá-la. 
Para ser reutilizada, a água poluída precisa passar por 
um sofisticado tratamento antes de ser lançada nas 
represas (“ultrafiltração”). A partir da represa, a água de 
reúso, misturada à água acumulada pelas chuvas, seria 
coletada e novamente tratada, passando pelo processo 
convencional de tratamento e finalmente distribuída à 
população. 

“Nós não temos mais alternativas de captação de água. 
Temos de tirá-la de onde tivermos, e nos poços não há 
água para as mais de 40 milhões de pessoas que vivem 
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no Estado. O pior dos mundos em que poderíamos viver é aquele sem água. Se ela está 
poluída, calma, a tecnologia de tratamento do século XXI resolve esse problema”, pondera 
Mancuso.

A água considerada potável é toda aquela que não oferece riscos à saúde caso seja destinada 
à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal.  A Portaria 2.914 de 
dezembro de 2011 do Ministério da Saúde dispõe sobre os procedimentos de controle 
e de vigilância da qualidade da água para consumo. O controle compete à Secretaria de 
Vigilância em Saúde, em articulação com as Secretárias de Saúde dos Estados.

“Quando a crise começou, nós não tínhamos um plano B. O plano B - a água de reúso e todas 
as demais ações que estão sendo tomadas - surgiu da crise e por causa da crise. Não estava 
planejado, foi de improviso. A crise mostrou que precisamos, entre outras coisas, ter um 
plano B claro”, arremata Mancuso. 

*Às vésperas do fechamento desta edição, uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo afirmou 
que o governador Geraldo Alckmin voltara atrás e desistira de utilizar a parte poluída da 
represa Billings para abastecimento. O alto custo para o tratamento dessa água foi a principal 
justificativa para o engavetamento do projeto. Aposta mais barata seria a construção de uma 
adutora ligando o Rio Pequeno, braço limpo da Billings, ao Rio Grande, que abastece o ABC 
Paulista. A obra está prevista para 2017.

Luiz Augusto Daidone/Prefeitura de Vargem Grande Paulista

Represa de Jáguari, braço do Cantareira
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Em 1929, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do que à época era denominada 
Câmara Criminal do Tribunal da Relação, anulou uma sentença judicial pelo simples motivo 
de ter sido redigida em uma máquina de escrever. O costume era a sentença escrita pelo 
juiz de próprio punho. Para os desembargadores de então, a datilografia violava o sigilo das 

decisões, já que, supostamente, a sentença havia sido datilografada por outra pessoa que não o juiz, 
a quem coube assinar a peça.

Este caso é lembrado pelo advogado e professor da PUC de São Paulo Fábio Ulhoa Coelho sempre 
que ele escreve ou fala a respeito da dificuldade que a sociedade tem de aceitar novas tecnologias, 
especialmente no meio jurídico. “Avanços tecnológicos demoram a ser plenamente incorporados 
pelo Poder Judiciário, em função de uma resistência crônica e anacrônica que, embora esteja longe 
de ser unânime, é difícil de entender”, escreveu ele em um artigo publicado no jornal “O Estado de 
S. Paulo”.

Na década de 1980, lembra o professor, “várias sentenças foram anuladas porque os juízes haviam 
usado o microcomputador”. O argumento era que o novo equipamento, na medida em que permitia 
a reprodução de sentença em série, pudesse tirar a atenção do juiz para cada caso. Até petição 
impressa em equipamento a laser era vista com desconfiança nos cartórios.

“O ser humano tem um pouco de dificuldade para aceitar mudanças, sejam de que natureza for”, 
disse à Revista da CAASP o advogado Marcelo Pereira dos Santos, que é professor universitário no 
Estado do Rio de Janeiro e coordenou pesquisa acadêmica sobre as inovações tecnológicas no Poder 
Judiciário. Advogados ouvidos por alunos de Marcelo admitiram a falta de habilidade na informática 
e reclamaram da falta de tempo para a adaptação aos novos meios.

Segundo Marcelo, para quem tem até 25 anos, a informática é parte do cotidiano e a introdução 
do processo eletrônico é mais uma entre tantas tarefas que o jovem já executa no meio digital. 
Para quem tem mais de 30, a situação já é vista como complicada. Para estes, o treinamento em 
informática é tão importante quanto os estudos específicos de Direito.

“Informática é meio, não é fim, mas, se o advogado não conhece o meio, como ele poderá atingir 
seus objetivos? É como o advogado que não sabe escrever direito. A linguagem é meio e, se ele 

Informática sem mistérios 
para advogar melhor

Reportagem de Joaquim de Carvalho
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não escreve corretamente, como poderá se fazer 
entender perante o juiz?”, compara o empresário Rodrigo 
Carro, dono da escola de informática CompuClass, de 
São Paulo.

Rodrigo se dedica ao ensino de informática há 18 anos 
e tem grandes clientes corporativos, como o Banco 
do Brasil, Bradesco, Natura, Pão de Açúcar e, mais 
recentemente, escritórios de advocacia, aos quais a 
escola dele oferece treinamentos específicos.

Com o aumento da procura de advogados avulsos para 
cursos de informática, a CompuClass assinou convênio 
com a CAASP e passou a fazer parte do Clube de Serviços, 
que oferece descontos aos advogados de São Paulo.

A introdução do processo judicial eletrônico, que possibilita ao advogado peticionar sem necessidade 
de ir ao fórum, fez muitos profissionais procurarem cursos especializados, mas, segundo Rodrigo, os 
advogados querem mais do que dominar técnicas para atuar no processo eletrônico.

“Tem advogado que quer aprender a trabalhar com planilha Excel, porque é muito útil em auditorias e 
demonstração de cálculo, necessário principalmente em ações trabalhistas. Outros querem explorar mais 
os recursos do Word. Alguns têm dificuldade para fazer uma boa apresentação aos clientes, e querem usar 
melhor as ferramentas do Power Point”, afirma Rodrigo.

A CompuClass é uma escola certificado pela Microsoft. Nem por isso, os preços são altos. Para os 
advogados, um curso de Excel básico sai por R$ 287,00, já considerado o desconto de 10%, preço que 
inclui nove horas de aula. O Word avançado sai por R$ 568,00 (quinze horas de aula) e o de Power Point 
custa R$ 332,10 (nove horas).

O advogado Lucca Martins Portocarrero, que tem 23 anos de idade, trabalha na JBS, empresa dona da 
marca Friboi, e utiliza muito o Excel. “Sofro um pouco”, diz. Recém-formado, ele lamenta que não tenha 
tido aulas de informática na faculdade, e pensa compensar a deficiência com um curso particular.

No Interior do Estado, as escolas também se prepararam para receber advogados. A Prepara Cursos, de 
Itupeva, oferece aulas de Excel avançado. O pacote, de 
48 horas de aula, custa R$ 1.330,00, mais matrícula de R$ 
80,00. Para os advogados que usam o convênio da CAASP 
a matrícula cai para R$ 40,00, e o valor total para R$ 931,00.

A escola tem um curso de informática operacional, que 
ensina as técnicas úteis para o processo eletrônico. A 
matrícula sai por R$ 40,00, e o pacote de 104 horas/aula, 
R$ 1.729,00, divididos em até 14 vezes. A dona da escola, 
Simonne Zabeu, conhece de perto as dificuldades da 
classe, pois é advogada militante. “Dominar a informática 
é uma necessidade básica da profissão nos dias de hoje”, 
afirma Simonne.

Rodrigo Carro: “Se o advogado não conhecer o meio, como 
alcançará o fim?”

Arquivo R. C.
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Simonne: “Dominar a informática é necessidade 
básica”
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Paixão pela 
advocacia e respeito 
pelos colegas

\\PERFIL

Em tom professoral, do alto de seus 90 
anos, Luiz Gonzaga da Silva é um homem 
lúcido e crítico, capaz de relatar cada 

um de seus passos ao longo de nove décadas 
pontuando cada emoção sentida. “Eu queria 
ser alguém útil para a sociedade. Um colega, 
que era advogado, sempre me sugeria cursar 
Direito”, recorda. Apaixonou-se pela advocacia 
logo ao iniciar a faculdade. “Eu fiquei muito entusiasmado com a profissão”, salienta. Formou-se em 
Direito em 1973 pela Universidade de Bragança Paulista. Tinha já seus 48 anos quando começou 
a atuar na profissão. O primeiro dissabor não tardou: “Juntei-me a um escritório de advocacia em 
São Bernardo do Campo, mas se tratava de uma comuna de advogados para ganhar dinheiro fácil 
à custa da ignorância alheia. Saí dali decepcionado”. 

Luiz Gonzaga foi então trabalhar como advogado-conciliador na recém-criada Vara do Juizado 
Especial Cível do Foro Regional II, em Santo Amaro, onde atuou por nove anos. “Me sentia muito bem 
naquele ambiente, estava em um meio familiar, de juristas”, conta. Fazia de um quarto em sua casa, 
também em Santo Amaro, um escritório para trabalhos extras. 

Em 1974, recebeu do diretor da Organização Santamarense de Educação e Cultura (Osec) uma bolsa 
de estudos na área da saúde. “Na faculdade de Direito existia uma disciplina chamada ‘Medicina 
Legal’ e eu tinha ótimas notas. Essa informação acabou chegando às mãos do diretor da Osec, que 
me estimulou a cursar medicina, mas, por se tratar de um curso em período integral e eu precisar 
trabalhar, acabei cursando biomedicina”. Formou-se em 1978. Como biomédico foi professor na 
própria Osec e em outras instituições.

A vida repleta de conquistas, contudo, foi se deteriorando com o passar do tempo. Quais as razões? 
“Primeiro, por causa da idade. As pessoas perdem o interesse em ter um advogado muito velho”, 
diz Luiz Gonzaga. Em 2011, aos 86 anos, numa severa queda, fraturou o fêmur esquerdo. Somou-
se ao quadro o surgimento de uma incômoda hérnia de disco e hipertensão arterial. Com o fêmur 
recuperado mas com fortes e persistentes dores lombares, ele passou a se locomover com a ajuda de 
uma bengala. O ritmo de trabalho caiu vertiginosamente.

Luiz Gonzaga: “As pessoas não querem um advogado velho”

Cristovão Bernardo
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Com os recursos das aposentadorias dele e da esposa Geny, com quem é casado há 60 anos, não 
seria possível sequer arcar com os custos das medicações que ambos são obrigados a tomar.

Foi por intermédio de um colega que Luiz Gonzaga conheceu a Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo, a quem recorreu. Após entrevistas com assistente social e confirmação de sua 
incapacidade laborativa e dificuldade econômica, teve atendido seu pedido por auxílio mensal, em 
dinheiro, e cartão-alimentação. Conta também com alguma ajuda do neto, Thiago, que mora com 
ele, e de suas duas filhas, ambas casadas. 

Luiz Gonzaga ainda possui alguns processos em andamento pela Assistência Judiciária, na qual é 
inscrito. No tempo livre, tem se dedicado ao artesanato, desenvolvendo trabalhos com biscuit. Ele 
espera receber honorários de uma ação de usucapião que há oito anos tramitava na Justiça e só 
veio a ser concluída em março de 2015. O advogado acredita que, com a quantia a ser recebida, 
não necessitará mais da ajuda financeira da CAASP. “O auxílio em dinheiro que a CAASP dá aos seus 
assistidos não vem do céu. Alguém paga por ele e esse alguém é o colega advogado, com o suor 
de seu trabalho. Eu não me sentiria bem, após o recebimento desses honorários, se continuasse 
solicitando a ajuda da CAASP mesmo podendo me sustentar. Dou a vez para outro que também 
necessitar”, afirma.
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Raskólnikov e a teoria do 
crime permitido

Por Luiz Barros*

A psicologia de um criminoso que se julga acima da lei é minuciosamente 
analisada por Dostoiévski na obra prima Crime e Castigo

Fosse linear o desenrolar dos fatos em Crime 
e Castigo (1866) e a saga de Raskólnikov, o 
trágico herói retratado por Dostoiévski, poderia 

igualmente ser resumida de forma linear: o crime pré-
meditado, o castigo pela consciência e o sofrimento e, 
finalmente, a redenção pelo amor.

Entretanto, a história de Raskólnikov e a forma como 
Dostoiévski a narra não são lineares. Na medida 
em que a narrativa se desenvolve no tempo, com 
maior intensidade ela igualmente avança para a 
compreensão íntima dos personagens, aprofundando 
a análise psicológica.  

Crime e Castigo é um clássico que merece ser lido muitas 
vezes. Trata-se de livro especialmente interessante 
para advogados, sejam criminalistas ou não. Para além da extraordinária análise psicológica de um 
criminoso, ou exatamente por conta disto, o universo do Direito compõe parte importante do cenário 
da narrativa. Não por acaso o protagonista é um estudante, ou ex-estudante, de Direito. Inquéritos e 
provas são debatidos em diálogos; e um juiz de instrução é personagem destacado da história.

A narrativa dos fatos privilegia o mundo psicológico dos personagens, principalmente do 
protagonista, Raskólnikov, que abandonara a faculdade por falta de meios para se manter. São 
as emoções, os diferentes estados de espírito e as crenças dos personagens que comandam as 
ações objetivas. 

Dizendo de outra forma, Dostoiévski enfatiza a narração daqueles fatos intelectuais e psicológicos 
que transcorrem no íntimo dos personagens e é a psicologia dos personagens que comanda os fatos 
externos da realidade, sendo o mundo real, em muitas passagens, quase integralmente subalterno à 
subjetividade do protagonista e das demais pessoas que o circundam. 

No nível da peculiar subjetividade de Raskólnikov, encontraremos a teoria do crime permitido, 
segundo a qual, dividindo os homens entre os “ordinários” e os “extraordinários”, o jovem estudante 
afirma que os primeiros devem viver na obediência às leis; enquanto os extraordinários têm o direito 
de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei precisamente porque são extraordinários e, nessa 
condição, suas ações poderão vir a representar uma contribuição ao bem comum no futuro.

Dostoiévski: imersão no mundo psicológico dos 
personagens
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Sua teoria do crime permitido é ilustrada pela citação de figuras históricas, com especial atenção a 
Napoleão, frequentemente mencionado por Raskólnikov em seus raciocínios e conversações como 
exemplo acabado de um homem extraordinário, que, não obstante ser o responsável direto por 
fabulosos e sanguinolentos morticínios, não é tido como criminoso e sim como herói. 

No nível individual, sua teoria, aliás objeto de obscura publicação do estudante numa revista menor,  
permite a Raskólnikov desaguar na ideia da tolerância ao crime único: aquele que é permitido se o 
objetivo central é bom. Um único crime e cem boas ações!

Por essas sendas vemos o romance psicológico de Dostoiévski ampliar-se para reflexões históricas, 
políticas e éticas de natureza atemporal. Raskólnikov é um personagem desequilibrado, que, por sua 
desmesurada vaidade, orgulho, egoísmo e presunção julga-se um homem extraordinário e, como 
tal, com direito a matar uma velha agiota, que ele considera um piolho, com vistas a roubar-lhe o 
dinheiro para, segundo os seus planos, ultrapassar os “primeiros passos” e seguir seus estudos para 
ao final tornar-se o grande homem que imagina ser e praticar as boas ações que o esperam no futuro. 

Na complexidade psicológica de seus personagens, Dostoiévski não deixa espaço para o maniqueísmo. 
Assim, o jovem Raskólnikov, afinal um frio e brutal assassino, é, ao mesmo tempo, um filho e um 
irmão carinhoso, e um cidadão generoso, disposto a amparar o sofrimento alheio fazendo presente 
a miseráveis de todo o dinheiro que possui.

A teoria do crime permitido que nos apresenta 
Dostoiévski não é uma apologia e sim uma 
reflexão crítica – e de inteira atualidade. O que 
ele diz dos “Napoleões” de todas as épocas 
vale para os déspotas de hoje com ainda maior 
força, pois sendo contemporâneos são os 
únicos cujos crimes podemos combater.  

Igualmente é atemporal a crítica à ideia do 
crime único individual: “um crime e cem boas 
ações! ” Tivesse o crime permitido a Raskólnikov 
praticar as tais cem boas ações, ainda assim 
teria havido o assassinato imperdoável. 

Mas Raskólnikov não admite esse crime e jamais se declarará culpado do assassinato que praticou: qual 
é o crime em se matar um piolho? – ele se defenderá até o fim, insistindo na tese do crime permitido. 

Retomando a ideia, aliás impossível, de resumir Crime e Castigo, poderíamos agora reformular os 
primeiros passos da saga psicológica percorrida pelo jovem herói Raskólnikov.  

A premeditação do crime pouco teve a ver com o planejamento do assassinato, tarefa que ocupou 
pouco tempo e foi feita de forma tosca. Essa preparação prévia consistiu principalmente numa 
elaboração intelectual de ordem ética, baseada em falsos princípios, pela qual o jovem, julgando-se 
um homem extraordinário, acreditou ter o direito de matar a velha usurária.

A São Petersburgo do Século XIX, palco de “Crime e Castigo”
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O castigo, para Raskólnikov, não se inicia pelo sofrimento em face da consciência do crime e o 
consequente arrependimento. Muito ainda faltará ao jovem para ser capaz de compaixão. Pelo 
contrário, para Raskólnikov o calvário de sofrimentos e o castigo, no início, são de ordem tão egoísta 
quanto a própria teoria do crime permitido. 

O jovem sofre insuportavelmente porque o desenrolar dos acontecimentos demonstrará para si 
mesmo que ele não é, afinal, um homem extraordinário como julgava ser. Sua incompetência para 
lidar com as consequências de seu ato fez com que ao assassinar a velha ele matasse a si mesmo 
psicologicamente, acabando com sua vida, e é só por isso que ele sofre.

Quando Dostoiévski escreveu seus livros, a Psicologia não existia enquanto ciência ou campo de 
conhecimento estruturado. No entanto, a profundidade da análise psicológica que Dostoiévski faz 
de seus personagens é espantosa e fascinante. 

Dostoiévski não aprendeu sobre a alma humana nos livros. No caso dele foi diferente: Freud e outros 
grandes mestres é que foram a seus livros para estudar as emoções humanas.

* Luiz Barros é escritor e jornalista

Shûbun – em português, Escândalo – é um filme pouco conhecido 
de Akira Kurosawa, rodado em 1950 e estrelado por Toshiro Mifune 
e Takashi Shimura, grandes atores identificados com a obra do 

diretor.  Trata-se de uma crítica à imprensa sensacionalista que vive à 
custa de fofocas. A questão do limite entre a liberdade de expressão 
e a invasão de privacidade está explicitamente posta desde o início. É 
marcante o pioneirismo do cineasta ao tratar do tema.

A trama se desenvolve a partir de um encontro casual entre um pintor 
(Mifune) e uma cantora, interpretada por Shirley Yamaguchi, ambos 

O advogado de Kurosawa
Filme do mestre japonês de 1950, Escândalo trata do sensacionalismo dos 
tabloides. Um advogado de conduta duvidosa é o personagem dramático 
central e rouba a cena aos protagonistas
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famosos, numa estação turística nas montanhas. Dois fotógrafos de uma revista denominada Amour 
identificaram a cantora, que estava hospedada numa pousada, e tentaram entrevistá-la e fazer uma 
sessão de fotos. 

Diante de sua negativa, armaram tocaia e conseguiram 
fazer uma foto dela em companhia do pintor quando 
ambos, que haviam acabado de se conhecer, conversavam 
num alpendre.  A revista publicou sucessivas edições 
extras com a foto e histórias de um romance inventado.

A situação evolui para um impasse. Ao editor da revista, 
que se pauta apenas pelas vendas, não interessa retratar-
se, pelo contrário: ele diz que se for processado, isto 
aumentará seu faturamento; então o caso vai ao tribunal 
para julgamento. 

Neste ponto entra em cena o advogado (Shimura), o 
verdadeiro personagem central. Nele estão constelados 
todos os conflitos dramáticos da obra. Na sua falta de escrúpulos, na sua atuação imoral e corrupta, 
nas suas fraquezas e vícios, e no remorso que sente.

Em comparação à força dramática deste personagem, fica pálido o maniqueísmo dos outros, sejam o 
pintor e a cantora, as vítimas de bom coração; seja o maldoso editor. É como se todos fossem figuras 
pintadas em aquarela em cores claras, servindo de fundo à marcante presença do advogado pintado 
em cores gritantes em tinta a óleo. É o protagonismo do advogado que nos leva a apresentar o filme 
de Kurosawa nesta edição da Revista da CAASP.

Escândalo, geralmente considerado uma obra menor de 
Kurosawa, em parte passou despercebido por ter sido 
lançado no mesmo ano de uma de suas obras-primas, 
Rashomon, e por ter sido obscurecido por sua fecunda 
produção posterior, entre a qual encontraremos os 
filmes medievais de samurais. Escândalo é também um 
filme que enfatiza o clima pós-guerra, com constantes 
alusões a símbolos da ocidentalização do Japão. Talvez 
Kurosawa pretendesse indicar que a imoralidade 
retratada em parte provinha do Ocidente e que se 
espraiava para a sociedade japonesa naquele momento.

A fotografia, em branco e preto, é muito bonita na maior parte da fita, podendo-se mesmo considerá-
la de alta qualidade artística em diversas passagens, em especial nos enquadramentos que trabalham 
com mais de um plano. E, logo na abertura, temos um toque modernista, interessante na concepção 
e bem executado: uma sequencia que focaliza as rodas de uma motocicleta enquanto passam os 
créditos e que é cortada para a cena inicial em que Toshiro Mifune está na moto subindo a montanha 
em que fincará seu cavalete para pintar.

Yamaguchi, Shimura e Mifune: interpretações 
marcantes

O genial Kurosawa criou um advogado em conflito 
ético e moral

Reprodução
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CAASP inaugura sua 40ª livraria

Com a inauguração em Ourinhos, no 
dia 13 de março, a Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo chegou 

à marca de 40 livrarias em funcionamento no 
Estado de São Paulo, instaladas na sede da 
entidade, em suas Regionais e em Espaços 
CAASP. “A descentralização dos serviços da 
Caixa completou-se em 2012, quando a 
entidade se tornou fisicamente presente em 
todas as subseções da OAB-SP. Já a ampliação 
e a modernização das nossas unidades é um 
processo permanente, do qual novas livrarias 
fazem parte”, diz o presidente da entidade, Fábio 
Romeu Canton Filho.

“As livrarias da CAASP abrigam mais de 60 mil títulos jurídicos, além das obras mais vendidas da 
literatura em geral. É nossa preocupação permanente a manutenção de um acervo amplo e 
atualizado, de modo a atender a demanda dos colegas em busca de aprimoramento profissional”, 
observa o secretário-geral da Caixa de Assistência, Rodrigo Ferreira de Figueirdo Lyra. As obras – 
jurídicas ou não – disponíveis nas lojas são vendidas com descontos de 25%, em média, sendo que 
em alguns títulos o abatimento chega a 40%.

Campanha de Vacinação contra Gripe 2015

Começa no dia 27 de abril a Campanha CAASP 
de Vacinação contra Gripe 2015. Trata-se 
de uma ação itinerante que percorre todas 

as subseções da OAB-SP e o setor de Promoção à 
Saúde da Caixa de Assistência dos Advogados de 
São Paulo está elaborando o cronograma de visitas, 
o qual, assim que concluído, será publicado no site 
da entidade (www.caasp.org.br). Em 2014, 31,8 
mil pessoas foram vacinadas, entre advogados, 
estagiários, cônjuges e dependentes.

 “A Caixa prossegue privilegiando a medicina preventiva, consagrada no mundo inteiro como a 
forma mais barata e eficaz de se cuidar da saúde”, salienta o vice-presidente da entidade, Arnor 
Gomes da Silva Júnior. “A Campanha contra Gripe é procurada todo ano por um grande número 
de colegas, cientes de que a imunização é fundamental para que não sejamos surpreendidos 
por uma doença que pode prejudicar a rotina de trabalho”, salienta o presidente da CAASP, Fábio 
Romeu Canton Filho.
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Tênis em São Paulo: premiação em sete categorias

Sala da Advocacia e Espaço CAASP no Fórum Trabalhista 
da Zona Sul

Uma centena de advogados-tenistas da Capital, do Interior e do Litoral participaram da etapa 
São Paulo do 21º Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP, realizado de 7 de 29 de março. Os 
jogos aconteceram nas quadras da Play Tênis, na Zona Sul da Capital, em melhor de três sets, 

colocando à prova a técnica e a disposição dos atletas em sete categorias: “Até 39 anos – A”, “Até 39 anos 
– B”, “40 a 49 anos”, “50 a 59 anos”, “Acima de 60 anos”, “Feminino” e “Duplas”.

Foi inaugurada no último dia 26 de 
março a Sala da Advocacia do Fórum 
Trabalhista da Zona Sul, na Capital, 

onde a Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo instalou um Espaço CAASP 
dotado de livraria – a 41ª livraria da 
entidade, somadas as lojas distribuídas 
por todo o Estado. Na oportunidade, o 
presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton 
Filho, declarou: “Esta unidade faz parte do 
nosso projeto de descentralização total, 
para que o advogado tenha mais facilidade 
de acesso a todos os serviços da Caixa. No 
caso específico da livraria, nosso objetivo é levar a literatura jurídica para onde o colega estiver, para 
que ele possa se aprimorar e exercer cada vez melhor seu trabalho em defesa do cidadão”.

“A Justiça do Trabalho, que é uma Justiça mais social, precisa estar ao lado da população”, afirmou o 
presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, destacando a área de abrangência do novo Fórum – mais de 
600 quilômetros quadrados –inaugurado em setembro de 2014 e ora preparado para recepcionar 
com conforto os advogados. “Este Fórum Trabalhista representa a aproximação entre a Justiça e o 
jurisdicionado, e a Ordem e a CAASP têm aqui um espaço bastante generoso”, salientou Marcos, que 
estava acompanhado do diretor-tesoureiro da Seccional, Carlos Roberto Mateucci.

Novas instalações em Amparo e Serra Negra

Foram inauguradas em 27 de março as novas instalações das 
Casas da Advocacia e da Cidadania e dos Espaços CAASP de 
Amparo e Serra Negra. Os presidentes da OAB-SP, Marcos da 

Costa, e da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho, estiveram 
presentes. Canton esteve acompanhado dos diretores da Caixa Adib 
Kassouf Sad e Rossano Rossi. Em ambas as subseções os advogados 
têm a partir de agora ainda mais  facilidade para  retirar guias de 
atendimento médico, encomendar medicamentos e livros jurídicos 
ou não-jurídicos, entre outros serviços.
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A edição seguinte do Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP é a de Piracicaba, nos dias 25 e 26 de abril, 
no Tênis Clube -  Unidade da Associação Atlética do Banco do Brasil.

CLASSIFICAÇÃO 21º TORNEIO ABERTO DE TÊNIS OAB/CAASP

Até 39 anos A
Campeão: Eduardo Cardoso (São Paulo, na foto)
Vice-campeão: Marceu Perroni (São Paulo)

Até 39 anos B
Campeão: Lucas Ribeiro (Guarujá)
Vice-campeão: Denilton Oliveira (Praia Grande)

40 a 49 anos
Campeão: André Freitas (São Paulo)
Vice-campeão: Ricardo Valente (São Paulo)

50 a 59 anos
Campeão: Wilson Caruso (Santos)
Vice-campeão: Nicolao Constantino Filho 
(São Caetano do Sul)

Acima de 60 anos
Campeão: Dante Massei (São Caetano do Sul)
Vice-campeão: Djalma Mesquita (São Paulo)

Feminino
Campeã: Ligia Vianna (São Paulo, na foto)
Vice-campeã: Alessandra Lozzo (São Paulo)

Duplas
Campeões: Nicolao Constantino Filho (São Caetano do Sul) e Djalma Mesquita (São Paulo)
Vice-campeã: Marcus Martins (São Paulo) e Mauro Simione (São Roque)

Santana conquista o III Veteraníssimo de Futebol

Santana e ABC Paulista fizeram uma partida inesquecível 
na final do III Campeonato Veteraníssimo de Futebol OAB-
CAASP, realizada no Estádio Nicolau Alayon, o campo do 

Nacional Atlético Clube, no último dia 7 de março. O time do 
ABC, que reúne advogados das subseções de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mauá, abriu o placar no 
início do primeiro tempo, com um gol de pênalti. A tônica foi uma 
disputa palmo a palmo, minuto a minuto, até que Santana teve 
sua persistência coroada, empatando o jogo no último minuto do 

segundo tempo. Na disputa por pênaltis, Santana levou a melhor e conquistou o bicampeonato.
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Econômetro: R$ 10 milhões de janeiro a março

A advocacia paulista economizou nas farmácias e nas 
livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados de São 
Paulo R$ 10 milhões de 1º de janeiro a 31 de março 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.

A vantagem financeira que se tem ao utilizar os serviços da CAASP não se esgota nas farmácias 
e livrarias corporativas. Os procedimentos médicos que fazem parte das campanhas preventivas 
de saúde desenvolvidas anualmente pela instituição, por exemplo, também trazem importante 
economia aos usuários. Além disso, os preços cobrados nos consultórios odontológicos da CAASP – 
63, distribuídos por todo o Estado de São Paulo – representam ganhos importantes em comparação 
com os valores praticados em clínicas particulares. 

Não seria possível à CAASP incluir nessa conta todos os descontos concedidos pelas quase 3 mil 
empresas conveniadas ao Clube de Serviços, pois nem  todas dispõem de estrutura que permita 
um sistema de informação desse tipo. No entanto, algumas delas o fizeram a pedido da Caixa de 
Assistência. Juntas, Dell, Netscan Digital, Aliança Francesa, Sony, Electrolux, Editora Abril, Walmart, 
Netshoes e Positivo já deram à advocacia mais de R$ 7 milhões em abatimentos.

“Espaço Mulher” na sede da Caixa de Assistência

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo preparou alguns 
presentes para as advogadas e as estagiárias de Direito, de 

modo extensivo às esposas de advogados.  No dia 9 de março, o 
auditório da sede da CAASP foi transformado no “Espaço Mulher”, 
onde ofereceram-se boas oportunidades de saúde e beleza. O 
salão permaneceu movimentado o dia todo. A iniciativa soma-se 
às diversas ações em prol da mulher, particularmente a advogada, 
que a Caixa de Assistência realiza tanto na área da saúde quanto 
no desenvolvimento profissional ou na luta contra a discriminação 

de gênero, sempre ao lado da Comissão da Mulher Advogada da OAB-SP.

“A advogada exerce um papel muito importante perante a sociedade. Temos percebido uma 
participação crescente da mulher advogada em várias áreas do Direito”, assinalou a diretoria 
da CAASP Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos em visita ao Espaço Mulher. Ao lado dela 
estiveram a diretora da Mulher Advogada da OAB-SP, Tallulah Kobayashi de Andrade Carvalho, a 
também diretora da Caixa de Assistência Maria Célia do Amaral Alves e a presidente da Comissão da 
Mulher Advogada, Kátia Boulos.
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“A mulher advogada chegou ao cume da profissão e da vida. Nós somos maioria nas faculdades e na 
Ordem. Estamos galgando postos. Hoje, a realidade é bem diferente da de 30 anos atrás”, salientou 
Tallulah Carvalho. “Na sociedade, ainda não temos igualdade real, embora já tenhamos igualdade 
legal. Na OAB-SP, estamos conquistando espaços, participando ativamente da política institucional 
e, o que é mais importante, combatendo a discriminação de gênero”, afirmou Kátia Boulos.

Novo site do Clube de Serviços

O Clube de Serviços, órgão que abriga cerca de 3 
mil empresas que mantêm convênio com a Caixa 
de Assistência dos Advogados de São Paulo 

(CAASP), acaba de modernizar sua página na internet 
(www.caasp.org.br/clube-de-servicos.asp). Entre outras 
inovações, agora o advogado pode realizar buscas por 
estabelecimentos credenciados da mesma forma que faz 
pesquisas no Google, ou seja, digitando apenas a palavra-
chave no campo de busca. Por exemplo: ao escrever 
“férias”, imediatamente surgirão na tela as dezenas de 
hotéis e pousadas que integram o Clube. Paralelamente, 
foi mantido o sistema de busca avançada, em que o 
usuário indica o ramo de atividade, a cidade e o estado 
do estabelecimento que procura.
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O incidente de 
desconsideração 
da personalidade 

jurídica no novo CPC

O novo Código de Processo Civil é pleno de temas 
palpitantes. Dentre eles está a forma estabelecida 
para a desconsideração da personalidade jurídica. 

Trata-se do incidente criado para essa finalidade, como 
espécie de intervenção de terceiros. 

O novo diploma não regulou as hipóteses de desconsideração. Isso ficou remetido à lei civil (art. 50 
do CC) ou às diferentes normas especiais que regulam a matéria. Além disso, a interpretação das 
novas regras deve partir de algumas premissas. Primeiro, a dissociação entre os conceitos de débito e 
responsabilidade continua a ser excepcional. Segundo, se o autor entende que o sócio é devedor (e não 
apenas responsável), esse último deve ser incluído na relação processual já na fase cognitiva. Só assim 
haverá, em relação a ele, título executivo (art. 513, § 5º e art. 783 do CPC). Terceiro, a desconsideração não 
se confunde com a fraude contra credores – cuja desconstituição se dá mediante demanda autônoma 
(CC, art. 158); nem com a fraude de execução, cujo reconhecimento é incidental no processo de execução 
ou na fase de cumprimento – embora a lei aí exija que juiz proceda à intimação do adquirente do bem 
para, querendo, opor embargos de terceiro (art. 792, § 4º). Quinto, por conter normas gerais, as regras 
do CPC se aplicam não apenas perante a Justiça comum (federal e estadual), mas em todo e qualquer 
caso de desconsideração de personalidade jurídica perante justiças especializadas. 

As novas regras inverteram a lógica vigente: até o advento do CPC 2015, prevaleceu o entendimento segundo 
o qual não se exigia prévia oitiva do terceiro, cujo patrimônio se quer submeter aos meios executivos. A opção 
era a de atribuir ao terceiro o ônus de se defender após a determinação de constrição de seu patrimônio, 
mediante embargos de terceiro. Agora, a oportunidade de intervenção do terceiro é prévia.

Ainda que genericamente se possa falar em “defesa” do terceiro, o que ele efetivamente exercita é o direito 
de ação. Ele busca certeza jurídica de que seu patrimônio não está sujeito à regra de responsabilidade 
patrimonial (resultante de desconsideração). A decisão aí proferida (ainda que interlocutória), será apta à 
formação de coisa julgada material e, eventualmente, estará sujeita a ação rescisória. Além disso, tratando-
se de direito de ação, eventual inércia do terceiro gerará apenas preclusão, isto é, fenômeno interno ao 
processo. Mas, o direito de ação remanesce e ele pode ser exercido de forma autônoma. Haverá relação 
de prejudicialidade entre o objeto dessa demanda do terceiro e a atuação dos meios executivos sobre 
o patrimônio resultante da desconsideração. Poder-se-á eventualmente determinar a suspensão, mas 
agora com fundamento na regra geral do art. 313, V, “a”, a critério do magistrado (não mais por força de lei).

Legitimado a requerer a desconsideração é o credor, titular do direito material afirmado em juízo. O 
Ministério Público só está legitimado a suscitar o incidente nos casos em que seja titular do direito de 

Por Flávio Luiz Yarshell*
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ação; não nos casos em que atue como fiscal da lei. Essa é a única interpretação que se pode extrair da 
locução “quando lhe couber intervir nos autos”. Lembre-se que o cumprimento de sentença depende 
de requerimento do exequente (art. 513, § 1º), que “tem o direito de desistir de toda a execução ou de 
apenas alguma medida executiva” (art. 775, caput). Portanto, remanesce a regra de que ninguém pode 
pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento (art. 18). Ademais, 
a missão do Ministério Público é a defesa do interesse social; o que não se ajusta à conduta que pretenda 
se substituir ao exequente.

De sorte a superar qualquer controvérsia, a lei estabeleceu a possibilidade de a desconsideração ser 
requerida em qualquer fase do processo, inclusive e eventualmente na petição inicial – caso em que não se 
trata exatamente de um “incidente” (art. 134, § 2º). Isso quer dizer que a lei reconhece interesse processual 
(utilidade) no pleito mesmo antes que se cogite de atos de invasão patrimonial. Ao incluir pessoas no polo 
passivo da demanda, o autor atrai para si potenciais encargos correspondentes: se vencido, ele responderá 
por custas, honorários, eventuais multas e indenização por prejuízos. É bom que o interessado atente para 
isso antes de ampliar o polo passivo da relação processual de forma quiçá abusiva.

A lei determina que a instauração do incidente acarrete a suspensão do processo (art. 134, § 3º). Mas, o 
sobrestamento deve atentar para os limites do pedido de desconsideração e às alegações do terceiro. 
Portanto, pode não haver necessidade de paralisação de todo processo. O que se deve entender é que 
o incidente não enseja constrição de bens com base na desconsideração até que ela seja decidida pelo 
juízo. Se no processo houver outras providências que não estejam relacionadas com a desconsideração, 
não há razão para que a suspensão extravase o objeto da controvérsia. 

Condicionar a invasão do patrimônio do terceiro a sua prévia manifestação não significa obstar eventual 
tutela de urgência cautelar em prol do credor. Portanto, mediante os requisitos próprios da tutela de 
urgência (art. 300), poderá ser determinado a arresto de patrimônio penhorável do terceiro supostamente 
responsável, antes que decidida a pretensão de desconsideração (art. 301). Tal providência, contudo, não 
pode ser decretada de ofício e depende de requerimento expresso e motivado do credor.

A lei abre margem para que o requerimento seja feito perante o tribunal. Mas, isso só deverá ocorrer nos 
casos de competência originária, e não nos de competência recursal. O pleito de desconsideração e a 
“defesa” ofertada pelo terceiro envolvem o exercício do direito de ação. Portanto, tais demandas devem 
ser apresentadas ao juízo originariamente competente, ainda que a causa esteja em fase recursal e, 
portanto, a tramitar perante tribunal. Os casos de ações de competência originária dos tribunais estão 
taxativamente previstos pelo ordenamento; fora daí, sua competência é apenas recursal.

Quando deduzido de forma incidental, o pedido deverá ser resolvido por decisão interlocutória.  O 
pronunciamento desafia recurso de agravo de instrumento (art. 105, IV). Contudo, é preciso considerar 
a possibilidade de apreciação do pleito por sentença, não apenas no caso mais óbvio em que a 
desconsideração não for requerida sob a forma de incidente. Nesse caso, o recurso cabível será apenas 
o de apelação. Não se deve cogitar do concomitante cabimento de agravo, nem mesmo a pretexto 
da diversidade na disciplina do efeito suspensivo de cada um desses recursos. Se houver apenas uma 
decisão, deverá haver apenas um recurso.

*Flávio Luiz Yarshell, advogado, é mestre e doutor em Direito Processual Civil e professor titular da Faculdade 
de Direito de Universidade de São Paulo.
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ALEXANDRE DE MORAES / SEITAS RELIGIOSAS
A edição nº 15 da Revista CAASP foi bem elaborada, e os assuntos nela tratados são importantes. 
Relativamente à entrevista do senhor secretário da Segurança Pública,   nos meus longos anos de 
vida e experiência, concluí que a única forma de resolver o problema das drogas é sua legalização, 
a exemplo do que estão fazendo governos inteligentes de alguns países e estados federados dos 
Estados Unidos. A repressão nada resolve. Nem a pena de morte na Indonésia. Antigamente, quando 
se apreendia meio quilo de cocaína, era motivo para notícia internacional. Hoje, chega-se a apreender 
20 toneladas em uma única vez. Quanto à questão religiosa, as seitas muçulmanas são, sim, também 
responsáveis pelas ações de grupos terroristas radicais, uma vez que ainda cultuam costumes 
bárbaros, como restrições às liberdades das mulheres, corte de mão de ladrões, decapitação de 
pessoas que violam tradições matrimoniais, vingança de morte contra assassinos de pessoas das 
suas famílias, proibição de estatuas, pena de morte para quem fala mal do profeta Maomé, sacrifícios 
de animais, etc. etc.

José Salomão Fernandes

MALALA
Prêmio merecido. A menina é um exemplo inigualável.

Djalma Lacerda

FÁCIL DE LER
Parabéns, a todos os editores da revista. Achei fantástica a revista eletrônica, fácil de ler, manusear, 
além de permanecer aberta na tela do computador, podemos fazer a leitura por partes. Antigamente 
olhava a revista e fazia a leitura somente dos títulos interessantes, agora, passei a ler inteira. Os artigos, 
publicidades e promoções aos advogados, muitos bons, parabéns. Apenas acho que precisamos ter 
mais convênios para os advogados.

Orlando Martins
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