Junho 2015 / Revista da CAASP // 1

\\

2 // Revista da CAASP / Junho 2015

Mais um grande lançamento de

BEZERRA
LEITE
agora pela
Editora Saraiva
LANÇAMENTO!

CLT ORGANIZADA SARAIVA

OS MELHORES ESTÃO AQUI

CURSO DE DIREITO
PROCESSUAL
DO TRABALHO

CURSO DE
DIREITO DO
TRABALHO

MINISTÉRIO
PÚBLICO DO
TRABALHO

www.editorasaraiva.com.br

Junho 2015 / Revista da CAASP // 3

CARTA DO EDITOR

\\

Caro leitor,
É possível acelerar o andamento dos processos na Justiça brasileira e, ao mesmo tempo, garantir a
fundamentação indispensável à correta prestação dos serviços jurisdicionais? Na opinião de alguns
dos mais respeitados juristas brasileiros, é isso que o Novo Código de Processo Civil tenta propiciar,
não sem provocar uma certa revolta em entidades da magistratura. É disso que trata a reportagem
de capa desta edição.
A cientista social Maria Alice Setúbal, a Neca, é nossa entrevistada. Herdeira do Banco Itaú, a
coordenadora da última campanha presidencial de Marina Silva mostra que a elite brasileira conta
também com pessoas dispostas a atuar em prol da igualdade. Peixe fora d’água no alto da pirâmide
social à qual pertence, ela cogita defender a taxação de grandes fortunas.
Na seção “Saúde”, a Revista da CAASP mostra como as cesarianas foram sendo adotadas no Brasil
cada vez mais rotineiramente, até o ponto de responderem por 55% dos nascimentos de brasileiros.
Algo contra a natureza feminina?
A enorme variedade de aplicativos para smartphones e tablets que se encontra hoje no mercado
permite dinamizar o funcionamento de um escritório de advocacia, desde que sua utilização seja
bem orientada. O leitor pode saber como lendo a seção “Dicas”.
A sensibilidade e a ousadia literária de Lygia Fagundes Telles, a “primeira-dama da literatura brasileira”,
estão descritas em “Cultura”. Na parte dedicada ao cinema, o leitor será apresentado ao filme “Em
Nome do Pai”, em que o diretor Jim Sheridan relata a dramática – e real – história de Gerry Conlon,
jovem irlandês condenado a prisão perpétua por crimes que não cometera.
O “Perfil” desta edição homenageia Carlos Roberto Fornes Mateucci, diretor-tesoureiro da OAB-SP
falecido em abril último num acidente automobilístico. A morte de Mateucci, liderança incontestável
da advocacia paulista, comoveu o meio jurídico.
Na seção “Opinião”, o advogado Otavio Pinto e Silva, sumidade da área trabalhista, escreve sobre um
tema que o Congresso Nacional analisa neste momento em clima de confronto: a terceirização.
Boa leitura.
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Reforma
casuísta

O

s leitores da Revista da CAASP
irão se lembrar das palavras
do senador Pedro Simon, em
entrevista concedida há exatamente
um ano: “A classe política não quer fazer
reforma. Se depender do Congresso, não
sai reforma”. A tramitação da reforma
política e eleitoral no Parlamento está
em curso, mas o andar da carruagem nos
faz temer que o ilustre senador gaúcho,
ora sem mandato, estivesse certo.
A velha percepção de que os políticos
brasileiros põem sua vaidade acima dos
interesses da Nação confirma-se. Os
desmandos, as idas e vindas com base
em filigranas regimentais tornam o Congresso Nacional um palco circense, justamente quando está
em discussão, como se afirma, “a mãe de todas as reformas”.
A própria conduta do presidente da Câmara dos Deputados, que entre outras bandeiras enverga
a do fim do Exame da OAB, é emblemática: a Comissão Especial de Reforma Política, devidamente
constituída, trabalhou durante três meses para elaborar um relatório a ser votado em plenário.
Concluída essa etapa, como o texto resultante, assinado pelo relator Marcelo de Castro, desagradava
ao presidente Eduardo Cunha, este simplesmente o descartou. Jogou-o no lixo. E deu início à
apresentação em separado de uma série de projetos pontuais.
Na tentativa de tornar sem efeito a Ação Direta de Inconstitucionalidade levada ao Supremo Tribunal
Federal pelo Conselho Federal da OAB, que acaba com o financiamento eleitoral por empresas, Cunha
pôs em votação a inclusão do financiamento privado na Constituição. Saiu-se de início vitorioso, mas
a pauta ainda será apreciada no Senado. Registre-se, com ênfase, que a Adin da Ordem encontravase aprovada pela maioria dos membros do STF quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista, há
nada menos que um ano.
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O modelo atual de financiamento eleitoral, para muitos a raiz da corrupção nacional, precisa, pelo
menos, ser discutido de forma mais séria e aprofundada. O debate não pode limitar-se à polarização
entre os que defendem um, por serem porta-vozes do poderio econômico, e os que preferem outro,
pelas facilidades de manejar em proveito próprio os recursos do Estado. Registre-se que um e
outro sistemas podem ser aplicados de modo ético ou escuso, a depender de vontade política e da
competência fiscalizatória do país.
E não se trata, neste espaço, de defender este ou aquele modelo. O maniqueísmo não é um traço
da nossa personalidade. Não se pode deixar de apontar, contudo, inacreditáveis casuísmos, cujo
exemplo acabado são partidos políticos responsáveis pelo instituto da reeleição para cargos
no Executivo no passado, quando eram situação, que agora, na oposição, votam pelo seu fim. A
mudança, aprovada na Câmara, parece que será ratificada pelo Senado, mas ainda não se definiu a
duração dos mandatos.
No tocante à cláusula de barreira, instrumento fundamental para acabar com dezenas de siglas de
aluguel, sem qualquer base ideológica ou programática, o que a Câmara aprovou mais assemelha-se
a uma piada, não fosse o trágico resultado que pode acarretar: terão direito ao Fundo Partidário e à
propaganda política legendas com pelo menos um representante eleito no Congresso.
Definitivamente, não foi para isso que o povo foi às ruas no já histórico junho de 2013. Forjar uma
reforma política que em nada aproxima os eleitores das decisões é dar prova de que a classe política
recusa-se a avançar no aperfeiçoamento democrático. Não se tocou ainda, nem de leve, em temas
que tragam a população para mais perto, ou mesmo para dentro, dos centros decisórios – essa é a
verdade. Uma reforma política para valer deve bulir na ferida do presidencialismo de tons imperiais
que vigora no Brasil, deve impedir que o poder econômico determine o resultado da eleição neste
ou naquele modelo de financiamento, deve aperfeiçoar a proporcionalidade.
A Seção de São Paulo da OAB tem dado importante contribuição para que a reforma política em
curso não sirva apenas para manter as coisas como estão. Em seminário realizado recentemente
em sua sede, numa iniciativa conjunta com a Fundação Padre Anchieta e a TV Cultura, a OAB-SP
reuniu juristas, jornalistas, ex-ministros, advogados, enfim, pessoas de notório conhecimento sobre
o tema e de histórico envolvimento com as causas democráticas. Ideias alvissareiras surgiram dali.
Infelizmente, nossos parlamentares não passaram por lá.

Fábio Romeu Canton Filho
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“Houve no Brasil uma apropriação
do Estado pelas elites”
Maria Alice Setúbal, a Neca, pode ser considerada um peixe
fora d’água, pelo menos das águas nas quais nadam seus
familiares e outras personalidades do topo da pirâmide social
brasileira. Filha de Olavo e Tide Setúbal, portanto herdeira do
Banco Itaú, nunca trabalhou nas organizações financeiras
da família. Preferiu estudar Ciências Sociais e dedicar-se a
questões inerentes à base da pirâmide.
Acionista de empresas que costumam efetuar doações
milionárias para campanhas eleitorais, ela defende o
modelo misto de financiamento eleitoral, em que os recursos
fornecidos pelo setor privado tenham limite, mas não
descarta discutir o financiamento exclusivamente público,
desde que este não favoreça os grandes partidos.
Neca ganhou projeção como coordenadora da campanha de
Marina Silva à Presidência da República. Tentaram pespegar
nela o rótulo de representante do poderio econômico
que nortearia um eventual governo Marina. Mas é difícil
classificar como tal uma pessoa que quer debater a taxação
de grandes fortunas, que reconhece no Brasil “a apropriação
das coisas do Estado pelas elites”, que admira Paulo Freire e
que aponta “a vulnerabilidade social das periferias”.
Presidente dos conselhos do Cenpec (Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação e Ação Comunitária) e da Fundação
Tide Setúbal, Neca concedeu a entrevista a seguir ao editor
da Revista da CAASP, Paulo Henrique Arantes.

Revista da CAASP - Por que razão Marina Silva ficou fora do segundo turno da eleição
presidencial?
Maria Alice Setúbal - É uma pergunta difícil.
Naquele momento, a Marina sofreu uma grande desconstrução. Foi uma campanha muito agressiva,
e nós tínhamos dois minutos de televisão contra 13 minutos da Dilma e oito minutos do Aécio. Além
disso, acho que especialmente a Dilma tinha uma estrutura enorme, incomparável com a nossa.
Nós não tínhamos tempo para pautar as propostas do nosso programa de governo.
Você concorda com a afirmação de que a presidente Dilma cometeu um estelionato eleitoral,
tendo em vista o que pregou na campanha e o que está realizando no início do governo?
Talvez estelionato seja um termo muito forte, mas com certeza ela mentiu. Ela prometeu, e passava
todo dia na televisão, um país colorido, maravilhoso, sem problemas, só com grandes feitos e grandes
números e realizações. E criticava todas as medidas que de alguma forma estavam colocadas tanto
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na campanha da Marina quanto na do Aécio em relação ao cenário econômico, à energia e a diversos
temas.
Quando ela assumiu, fez tudo que criticava. A Dilma falava que as posições econômicas da Marina
iriam tirar comida do prato do povo, e acabou tomando medidas econômicas ainda mais duras que
as que eram propostas pela Marina e pelo Aécio. Ela mentiu.
Quais seriam essas medidas “mais duras”?
O próprio conjunto das medidas do ajuste fiscal, além da proposta da terceirização, que não é do
governo, mas encontra na Dilma uma posição ambígua.
A presidente está encurralada?
Eu não diria que a presidente Dilma está encurralada, mas ela delegou a economia ao Joaquim Levy
e a política ao Michel Temer. Então, eu acho que no caso de duas áreas fundamentais do governo,
ela, que é uma pessoa muito centralizadora, delegou a essas duas pessoas e está tentando articular
o que é possível.
O que propunha exatamente, em termos fiscais, o provável ministro da Fazenda de Marina
Silva, Eduardo Gianetti?
Eu prefiro não responder sobre economia.
Você foi a coordenadora geral da campanha de Marina Silva à Presidência, mas quais pontos
do programa de governo ficaram mais especificamente em suas mãos?
Os pontos relacionados às políticas sociais, políticas de educação, cultura, saúde, todas as questões
relacionadas às minorias, que têm a ver com direitos humanos de forma geral. A parte de política
econômica e da política mesmo, da relação do Estado com a política, ficou com o Maurício Rands.
Como e quando você, herdeira do Banco Itaú, começou a se preocupar com questões sociais?
Não se pode afirmar que a elite econômica brasileira tenha essa preocupação que você
demonstra ter, não?
Toda minha trajetória de 30 anos é um trabalho dentro dessa área. Eu não comecei agora. Me formei
em Ciências Sociais na USP, fiz mestrado na USP, depois fiz doutorado na PUC em Psicologia da
Educação. E eu, desde os anos 70, trabalho na área social, na área de educação. Criei o Cenpec (Centro
de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária) em 1987, instituição que, portanto, atua há
28 anos na educação pública.
Acho que eu sempre tive essa sensibilidade com as questões sociais, desde o momento em que
escolhi fazer Ciências Sociais, e sempre tive na minha educação, na minha família, uma abertura
muito grande para discutir e assumir posicionamentos diferentes.
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É predominante entre estudantes, principalmente
das áreas de humanas, a postura de esquerda,
contrária ao grande capital. Durante sua vida
acadêmica, você sofreu preconceito dentro da
universidade?

Fotos Ricardo Bastos

Sofri, mas não foi nada muito grande. Sem dúvida
havia uma pressão, mas as pessoas que estavam mais
próximas, meu orientador, o grupo junto com meu
orientador quando fiz mestrado, eram pessoas com as
quais mantinha sempre um diálogo muito bom.
Fale sobre sua experiência pessoal junto às
populações carentes. O que você viu no passado e
vê hoje no Brasil?

“Vivemos uma estagnação, com risco de retrocesso”

Eu tenho uma história inicial mais ligada à educação, por conta de projetos que o Cenpec desenvolveu.
Eu viajei muito pelo Brasil todo, houve projetos junto com o Unicef. Eu viajei muito, desde São Miguel
da Cachoeira, na Amazônia - dormi em aldeia indígena - até pequenos municípios do interior do
Ceará ou Pernambuco e também do Sul do país. Viajei muito vendo municípios muito pobres e às
vezes com experiências de escolas muito boas, muito compromissadas, com muita garra política e
comprometimento.
Depois, a partir de 2005, junto com meus irmãos, mas sem relação com o banco, eu criei a Fundação
Tide Setúbal, homenagem à minha mãe, e assumimos um trabalho de voluntariado na Zona Leste
de São Paulo. Lá eu tive outro tipo de experiência, que foi a experiência de estar mais junto a uma
população de alta vulnerabilidade social e atuar com foco no desenvolvimento local não só em
educação, mas também em saúde, cultura, trabalho.
De 2005 a 2011, quando eu estava muito presente em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo,
eu tive contato com as mais diferentes lideranças populares e comunitárias. Foi uma experiência
riquíssima para mim. Eu consegui enxergar a partir da periferia. Eu conversei com líderes religiosos,
comunitários, de futebol, de blocos de carnaval, de ONGs, de pastorais. Essa diversidade enorme
me possibilitou ter um olhar muito mais próximo da realidade social do Brasil, principalmente a das
periferias das grandes cidades.
A população da Zona Leste paulistana vive melhor hoje do que há 10 anos, quando você
começou esse trabalho?
Sem dúvida, houve uma melhora significativa na vida da população. Especialmente entre alguns
grupos, como os jovens, existe uma diferença muito grande no acesso aos meios digitais, no acesso
ao ensino superior, que em 2005 não havia. No entanto, a periferia de São Miguel Paulista continua
a apresentar alta vulnerabilidade social – não nos esqueçamos de que São Miguel, com 400 mil
habitantes, tem centro e periferia.
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Aqui vai uma pergunta que envolve economia, mas muito mais em sua face social. O Brasil vive
uma crise econômica: recessão, perda relativa de poder aquisitivo, inflação persistente. Você
acha que esta crise durará de sorte a eliminar os ganhos sociais dos últimos anos?
Esta é a grande questão que preocupa os políticos e os técnicos ligados às políticas públicas. Acho
que existe o risco de perda, pois tivemos muito pouco tempo de ascensão. Temos no momento uma
estagnação, mas acho que existe o risco de retrocesso.
Você já foi chamada de comunista por alguém da alta sociedade ou mesmo da sua família?
Digamos que sim. Há pessoas que têm uma visão muito estreita, muito desconectada da realidade,
e muita falta de informação também. Para esses, qualquer pessoa que tenha um olhar social, que
queira trabalhar por uma maior igualdade social já é vista como comunista. Nada muito grave (risos).
Você nunca foi adepta das colunas sociais. Para que elas servem?
Não é que eu não sou adepta das colunas sociais...
Você deve ser muito assediada por colunistas sociais.
É que eu não frequento as festas, os locais, as vernissages que saem nas colunas sociais. Eu até sou
amiga de pessoas que escrevem colunas sociais. Não é que eu não queira sair, é que eu não tenho o
comportamento social dos colunáveis. Eu não faço parte desses grupos.
Quem são os responsáveis históricos pela desigualdade brasileira?
Eu acho que desde o início nós tivemos uma estrutura em que houve – bem na linha de “Os donos
do Poder”, de Raymundo Faoro – uma falta de divisão entre as esferas pública e privada. Então, houve
uma apropriação do Estado pelas elites.
É complexo. A História do Brasil, desde o início com essa apropriação privada de terras públicas, da
coisa pública, viveu também um processo muito forte de escravidão que marcou muito a sociedade
– esse é outro fator fundamental para explicar a desigualdade.
Você é a favor da taxação de grandes fortunas? Esse mecanismo – é claro que não sozinho –
promove igualdade social?
Eu acho que é um tema que tem de ser discutido. A questão de uma taxação progressiva, a inversão
da lógica da taxação, fez parte da campanha da Marina. Esta é uma discussão que a sociedade tem
que fazer, o tema tem que entrar no debate.
Mas a taxação do grande capital sempre foi bloqueada no Congresso, não? Se não me engano,
os projetos nesse sentido nunca chegaram a plenário.
É difícil, porque há muitos interesses que vão vetando a discussão. Mas tem vários projetos dessa
linha na Câmara, inclusive do PT. É um tema que tem de ser debatido.
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Você acha que escolha do professor Renato
Janine Ribeiro para o Ministério da Educação
pode tornar o Brasil uma pátria educadora,
como diz o slogan do governo?
Eu gostei muito da escolha. Eu tive o privilégio
de recebê-lo no Cenpec – ele quis ir lá.
Conversamos com ele umas duas horas e meia.
Eu já o conhecia, ele já fez trabalhos para o
Cenpec, palestras, escreveu artigos.
Acho que Renato Janine Ribeiro tem as
condições importantes para ser ministro da “Ataque a Paulo Freire é fruto da ignorância”
Educação - ele é um professor, já foi presidente
da Capes (Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), é um filósofo
muito relacionado com a questão da cultura, uma pessoa do diálogo. Acho que ele pode trazer esse
diálogo entre os diferentes setores da sociedade, que é importantíssimo neste momento até para se
conseguir essa “pátria educadora”, e fazer uma articulação entre educação e cultura.
Nas recentes manifestações de rua contra o governo, viram-se ataques à figura de Paulo
Freire, um educador reconhecido mundialmente, que jamais teve qualquer envolvimento com
corrupção ou algo do gênero. Por que isso?
Eu vi. É algo completamente sem sentido. Esta semana compreendeu o Dia Mundial da Educação e eu
até postei no Facebook uma frase do Paulo Freire, porque é um nome reconhecido internacionalmente,
teve um papel muito importante ao pensar a educação de forma contextualizada, a pedagogia dos
oprimidos, o reconhecimento do professor e a questão do diálogo.
Paulo Freire foi um homem que o tempo todo pautava o diálogo, falava da importância do diálogo
do professor com o aluno, dos pais com a escola. Então, eu acho completamente sem sentido esse
ataque. É fruto da ignorância.
A gente vive no país um acirramento muito grande entre “nós e eles” que não está levando a nada
construtivo, e faz com que cada um dos lados enxergue o outro de uma forma radical e não ouça o
que está sendo falado.
O que você achou da ação da Polícia Militar do Paraná para conter manifestação dos professores?
Extrapolou. A violência da polícia foi completamente sem sentido. A gente não sabe fazer esse tipo
de mediação, a polícia também não sabe e acabou praticando uma violência sem sentido contra
uma categoria como a dos professores.
Você conhece o modelo de educação federalizada proposto pelo senador Cristovam Buarque?
12 // Revista da CAASP / Junho 2015

Conheço, e acho complicado. Eu já conversei com ele várias vezes sobre isso. O Cristovam é um nome
superimportante na educação, um militante da educação – eu votei nele quando ele foi candidato a
presidente. Agora, na campanha, primeiro com o Eduardo Campos e depois com a Marina, nós apoiávamos
uma desconcentração do poder, e não uma federalização que concentra ainda mais o poder.
É claro – ele fala e é verdade – que o ensino brasileiro tem uma baixíssima capacidade técnica, então
não dá para você desconcentrar sem ter paralelamente um programa muito grande de capacitação,
de acompanhamento técnico e tudo isso.
A presidente Dilma Rousseff engrandeceu o papel da mulher na política brasileira?
Se eu tiver que responder sim ou não, eu respondo que sim. Acho que ela buscou colocar mulheres
no governo dela, acho que ela é sensível à questão da mulher. Então, acho que sim. Talvez pudesse
ter feito mais.
No caso pessoal dela, não sei. Acho que ela tem um perfil mais tradicional de liderança, um perfil
centralizador. Eu acho que o perfil do Século XXI é mais o da mulher que busca um diálogo maior, o
diálogo junto com a capacidade técnica e um acolhimento maior.
O Congresso Nacional está prestes a reduzir a maioridade penal. Qual sua posição quanto à
questão?
Sou completamente contra. Acho que há vários artigos publicados na mídia demonstrando que os
crimes que envolvem menores de 18 anos representam 0,9% do total. Acho que não o é por aí.
A gente tem é que dar condições melhores para esses jovens. Claro, o jovem que pratica um crime é
passível de julgamento e tudo mais, mas não é pela redução da maioridade que se vai resolver esses
casos.
Você não acha o atual Congresso Nacional
extremamente conservador? Há bancadas presas
a dogmas religiosos, há a chamada “bancada da
bala”...
Infelizmente, esse novo Parlamento que assumiu
tem um perfil muito conservador. A questão da
maioridade penal, o Estatuto da Família, a questão do
armamento... sem dúvida andamos para trás.
Qual sua posição quanto ao aborto?

“Sou completamente contra a redução da maioridade
penal”

Eu sou a favor da liberalização do aborto – é um direito da mulher. Ninguém quer fazer aborto,
ninguém defende que se façam abortos, mas é um direito da mulher e uma opção que ela deveria
ter. Eu sou a favor.
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Você considera correto o atual modelo de financiamento
eleitoral no Brasil?
Temas como este, muito amplos, têm de ser discutidos
pela sociedade como um todo. Eu tenho dúvidas quanto
a um modelo de financiamento exclusivamente público,
pois se não houver um controle social muito grande, isso
vai beneficiar os grandes partidos, que vão receber mais
recursos. E isso engessaria ainda mais a estrutura que
temos hoje.
Eu acho, em princípio, que deveria haver financiamento
público acompanhado de financiamento privado com teto.
Inclusive por empresas?

“A corrupção está dentro de uma estrutura, é
consequência de uma sociedade”

Sim, com certeza. É isso que a gente defende no estatuto da
Rede (Rede Sustentabilidade, partido liderado por Marina Silva ainda sem registro oficial).

Casos como o da Petrobrás, desbaratado pela Operação Lava Jato, não diminuiriam com o
fim do financiamento por empresas? Afinal, os partidos eram compensados sob a forma de
doações legais para campanhas eleitorais.
Sem dúvida diminuiriam, por isso eu colocaria um teto. Se falarmos em financiamento público, eu
sou a favor. Agora, a forma como isso vai ser feito pode engessar muito e beneficiar só os grandes
partidos.
O maior problema do Brasil é a corrupção?
Sem dúvida é um grande problema, mas eu não diria que é o maior problema. Muitas vezes ela é
causa, outras ela é consequência. Nós temos problemas de valores, problemas éticos. Vivemos uma
crise de valores, e a corrupção está dentro dessa crise.
A corrupção não vai acabar de um dia para outro, e ela não é monopólio do PT. A corrupção está
dentro de uma estrutura, é consequência de uma sociedade.
Eu gostaria que você rememorasse aquele momento em que a Rede Sustentabilidade não
conseguiu registro para disputar a eleição. O que aconteceu de fato?
Houve uma pressão muito grande contra o partido por parte de diversos setores governamentais.
Isso foi amplamente divulgado, aconteceu a recusa dos cartórios em nos certificar em alguns lugares.
Neste momento, nós estamos com mais de 80 mil assinaturas nos cartórios esperando certificação
para encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral. O trabalho dos cartórios está sendo muito lento, eles
alegam que há vários partidos demandando a certificação de assinaturas.
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Como você situa a figura de Marina Silva no âmbito da política brasileira?
A Marina é uma liderança incontestável. Em 2010 ela teve 20 milhões de votos, e as pessoas disseram
que aquilo tinha sido um acaso. Ela passou praticamente quatro anos distante, voltou em 2014 não
para ser candidata a presidente, mas acabou sendo por uma circunstância dramática e conseguiu ter
23 milhões de votos.
É uma liderança feminina que tem uma capacidade de diálogo muito grande, e que tem muita
sensibilidade para olhar a sociedade para frente. Toda a questão da sustentabilidade, todo esse
movimento dos jovens, que ela chama de “ativismo autoral”, mostra uma concepção de sociedade
que está em movimento, buscando novas formas de atuação política, buscando sair um pouco desse
sistema partidário. Embora a Marina acredite em partidos, tanto que faz todo esse esforço para criar
a Rede, ela almeja um partido que busque dialogar com a sociedade, mais aberto, mais arejado, com
regras mais flexíveis.
Acho que ela tem a capacidade de enxergar mais longe.
Você já está coordenando a campanha dela de 2018?
(risos) Não. Eu não sei o que vai ser em 2018, ainda mais com este cenário de crise. Ninguém sabe o
que vai acontecer em 2018. Como a própria Marina diz, ela não é uma candidata permanente.
Daqui até 2018 muita água vai correr.
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Ilustração feita originalmente para “Manual de Celeridade Jurídica”, de Henrique Herkenhoff, obra ainda não públicada (idem capa)
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Reportagem de Paulo Henrique Arantes *
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O Direito e a
Justiça ganham
com o Novo
CPC; mas nada
é perfeito

E

m nota divulgada no início de março, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra) fez coro à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e à Ajufe (Associação dos
Juízes Federais do Brasil) na tentativa de demover a presidente da República, Dilma Rousseff, de
sancionar o Novo Código de Processo Civil na forma como lhe chegara às mãos. Em tom pretensamente
irônico, a Anamatra afirmava que a Lei 13.105 – o Novo CPC – já estava sendo chamada de “O Código
dos Advogados”. Os juízes fracassaram na empreitada, e o código foi sancionado em 16 de março.
A razão principal da mobilização das entidades de magistrados foi o
Artigo 489, que exige clara e completa fundamentação por parte do
juiz na hora de proferir a sentença. É razoável ser contra tal norma?
O presidente da AMB, João Ricardo Costa, conforme veiculado à
época na imprensa especializada, argumentou que sim: “Há uma
liberdade nas petições que permite que sejam elencados todo e
qualquer fundamento, inclusive os impertinentes. Ao exigir que
todas essas questões sejam analisadas e justificadas nas decisões,
o Novo CPC vai burocratizar o processo”. Já para a Anamatra, “o
legislador não pode restringir desarrazoadamente o conceito
constitucional de fundamentação (Artigo 93 / CF)”.

Arquivo OAB-SP

É lamentável o fato de ser necessário tamanho didatismo, mas na
verdade o Artigo 489 é uma arma contra abusos judiciais – e ausência
de fundamentação nada mais é que abuso judicial, asseveram os Zakimi: “os advogados agora saberão com
especialistas. Assim pensam tanto a advocacia quanto vários juízes, mais clareza os critérios do juiz”
estes em franca discordância de suas entidades corporativas.
O desembargador Alexandre Câmara, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, disse,
ao contrário das associações de magistrados, que a fundamentação completa evitará recursos e
consequentes anulações de decisões. Seu colega Alexandre Morais da Rosa, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, destacou: “Deve-se enterrar a concepção autoritária de que as partes devem trazer os
fatos e o juiz entregar o Direito. A teoria da decisão se moderniza, ainda que com resistência de boa
parte da magistratura”. Ambas as declarações foram publicadas pela mídia jurídica.
“Com o Novo CPC, o magistrado não poderá mais decidir a respeito do direito de cada uma das
partes apontando única e exclusivamente quais foram as provas que o convenceram, mas terá que
dispor também, em sua fundamentação, por quais razões as demais provas não foram capazes de
lhe convencer”, explica o advogado Aleksander Mendes Zakimi, conselheiro secional e presidente da
Comissão do Acadêmico de Direito da OAB-SP. “Agora, os advogados de cada uma das partes saberão de
forma mais precisa e clara quais foram os critérios, as avaliações e as análises utilizadas pelo magistrado
para formar seu convencimento e decidir”, acrescenta.
O Artigo 489 do Novo CPC evitará situações como a do juiz que nomeia um técnico para avaliar o caso
e, na sentença, afirma simplesmente: “Acolho o laudo do perito e condeno...”. O exemplo acima pode ser
chamado de tudo, menos de fundamentação. “O juiz não pode jogar sua decisão nas costas do perito.
Ele tem que dizer por que razão determinada prova o levou a tomar determinada decisão”, observa o
advogado Cláudio Cintra Zarif, coordenador de Pós-Graduação da Escola Superior de Advocacia.
“É muito comum, principalmente com relação a pedidos de liminar, de antecipação de tutela, de
cautelares, o advogado solicitar e o juiz responder: ‘ausentes os preceitos legais, indefiro’. Ora, é preciso
justificar por que os requisitos legais estão ausentes, demonstrar qual foi o fator de convencimento”,
exemplifica Zarif. “Graças ao Artigo 489 do Novo CPC, o juiz que continuar a agir assim poderá ter sua
decisão atacada por ferir um artigo de lei”, alerta.
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Ricardo Bastos

Em busca da celeridade
Em linhas gerais, o Novo Código de Processo Civil (Lei
13.105, de 16 de março de 2015) pauta-se pela tão
almejada celeridade processual – algo ainda utópico,
mas ao menos agora tentado. Um dos autores do projeto
inicial do Novo CPC, ministro Luiz Fux, do Supremo
Tribunal Federal, chegou a dizer que o tempo de duração
dos processos será abreviado enormemente. Exagero.
Porém, aponta-se nesse sentido.
“agora tudo é matéria para ser discutida
“A ideia, de modo geral, foi tentar abreviar o tempo. Por Zarif:
dentro do processo, sem paralisação”
exemplo, havia muitos incidentes no processo. Quando
se queria impugnar o valor da causa, abria-se um incidente e o processo parava enquanto se discutia a
questão. Agora tudo é matéria a ser discutida dentro do processo, sem paralisação”, destaca Cláudio Zarif.

Outra inovação aplaudida pela advocacia, e nem tanto pela magistratura, é o julgamento dos
processos por ordem de entrada. “O juiz não poderá julgar o processo número 2 se não tiver julgado
o processo número 1. Isso é moralizador, em primeiro lugar porque o juiz que é preguiçoso não
poderá mais empurrar o processo volumoso para a gaveta; em segundo lugar porque evita aqueles
pedidos de amigos para agilizar processo”, elogia o advogado José Rogério Cruz e Tucci, diretor da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Direito Processual
Civil da OAB-SP.
No tocante à ordem cronológica dos processos, o Artigo 12 do Novo CPC, que a normatiza, talvez
cometa o pecado do excesso. “São muitas as exceções previstas nos incisos. De qualquer modo, nas
mãos de um juiz sério, como é a maioria, isso será uma proteção para ele”, avalia Tucci.
O grande número de exceções na questão da observância cronológica pode ser visto, portanto, como
uma flexibilização importante, entende Cláudio Zarif: “Se isso fosse engessado como regra rígida, iria
se criar outro problema, como o do juiz que recebe um processo de 18 volumes e, depois, recebe
uma enxurrada de outros casos bem mais simples, prontos para a sentença, os quais ele poderia tirar
da frente em um ou dois dias”.
De qualquer modo, concordam Tucci e Zarif, o advogado agora terá condições de dar previsibilidade
ao cliente quanto ao julgamento do seu processo.

O vício de protelar
O Novo Código de Processo Civil aumenta as multas por dolo processual, como os atos meramente
protelatórios. A medida, contudo, poderá tornar-se inócua, adverte o professor Cruz e Tucci. “Pela
minha experiência profissional, acho que os tribunais são lenientes quanto ao abuso processual, ou
seja, há certa condescendência à luz do código atual. Os tribunais não reprimem o abuso processual,
e já há os instrumentos para coibi-lo. Mesmo com o novo código, isso continuará sendo letra morta
se o tribunal for complacente com a parte que abusa do processo. Tem que haver uma repressão”,
adverte.
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Segundo Cláudio Zarif, a sucumbência recursal no Novo
CPC constitui um ganho geral. “Quem não tiver alguma
razão no recurso será condenado em sucumbência
recursal. Antes, a situação era difícil: como o advogado
explicava para o cliente que não iria recorrer? Parecia
desídia”, diz. “A partir de agora, será mais fácil para o
advogado mostrar ao cliente que não há interesse em
ficar recorrendo até a última instância, posto que o
prejuízo poderá ser muito maior se não houver razão
para recurso. É claro que, se o advogado acredita no
seu argumento, deve recorrer até a última instância,
independentemente do risco que corra”, esclarece.

Cruz e Tucci: “os tribunais não reprimem o abuso
processual, e já há os instrumentos para isso”

Protelar, jogar com o tempo, algo que parece frequente na Justiça brasileira, é uma prática que
estaria ficando para trás, na avaliação de Tucci. “Eu não posso falar por toda a classe, mas o advogado
hoje está consciente de que, ainda que seu cliente perca a demanda, é útil para todos que haja
um desfecho rápido do processo. Essa é a tendência que predomina hoje”, constata o diretor da
Faculdade de Direito da USP.
A sucumbência recursal é mais um dispositivo a comprovar que o Novo CPC aponta para uma
prestação jurisdicional mais célere, rápida. Entre todas as críticas que se faz ao Judiciário prevalece
aquela que tem o tempo como foco. “A justiça é lenta” – é o que se ouve todo dia. A questão, contudo,
não pode ser analisada de modo simplista.
Tucci acredita que a celeridade a qualquer preço não é bem-vinda. “A justiça é, de fato, lenta, mas
nós não podemos perder de vista que há um tempo necessário exigido para que as decisões fluam
normalmente. Esse tempo, na Europa, é estabelecido em dois anos no primeiro grau e dois anos no
segundo grau. Um país signatário da Convenção de Roma, portanto, se permitir que um processo
ultrapasse quatro anos estará condenado pela jurisprudência do tribunal constitucional a pagar 500
euros por ano para cada parte – trata-se de uma sanção pecuniária que, no conjunto, acaba sendo
significativa”, relata o professor.
Um fator determinante do elevadíssimo número de ações em curso no Brasil, no entender de Tucci e
entre outras coisas, seria a ineficiência das agências reguladoras. Não é aceitável que se precise entrar
em juízo, por exemplo, para cobrar indenização de uma empresa de transporte aéreo por atraso
de voo ou extravio de bagagem. “Coisas desse tipo têm de ser resolvidas na esfera administrativa”,
sentencia o advogado. E dá outro exemplo: “No Brasil, nós não temos um plano plurianual de
políticas públicas, então há uma enxurrada de causas para obter remédio, porque a Constituição
assegura direito à saúde. Acaba ocorrendo uma banalização da demanda por conta da judicialização
de questões que não deveriam estar no Judiciário”.

Demandas repetitivas
Em seu Capítulo VIII, que abrange do Artigo 976 ao Artigo 987, o Novo Código de Processo Civil trata
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, item com óbvio poder de reduzir o tempo de
aplicação da justiça. O conteúdo aproxima o Direito brasileiro do americano, da chamada common
law, segundo Cláudio Cintra Zarif. “A ideia dos processos repetitivos remete aos leading cases, ou seja,
aos casos cujas decisões vão se aplicar a todas as situações iguais àquela. Então, quando se perceber
que existem várias demandas semelhantes, relativas à mesma questão, o leading case servirá para
todas e seu julgamento terá de ser seguido por todos os juízes, tanto os de tribunais quanto os de
primeiro grau”, detalha o professor da ESA.
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O dispositivo assemelha-se à Súmula Vinculante, mas há diferenças entre ambos quanto aos
procedimentos.
Bom exemplo para o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas são as milhões de ações das
pessoas prejudicadas por planos econômicos. “Todas as causas são idênticas, não há por que serem
julgadas separadamente”, observa Zarif.
WEB

O professor da Escola Superior de Advocacia não acredita
que o conteúdo do Capítulo VIII do Novo CPC possa
influir negativamente no mercado de trabalho, por conta
de ações que deixariam de se realizar. “A lei evitará as
demandas que não teriam êxito”, acredita.

De qualquer modo, os advogados precisarão de muito
conhecimento e muita habilidade para demonstrarem,
quando for o caso, que a causa defendida foge a
determinada demanda repetitiva. “Ocorrerá de casos serem
parecidos mas não iguais, e o advogado terá muito trabalho
Novo Código de Processo Civil tenta acelerar o
para demonstrar isso. Ele terá de usar todo seu poder de
andamento de milhões de processos.
argumentação”, alerta Zarif, chamando a atenção para outra
implicação que se vislumbra: “Os casos de demandas repetitivas serão julgados pelo Superior Tribunal
de Justiça, e os ministros daquela corte têm um monte de assessores. Nós corremos o risco de uma
decisão não muito bem embasada virar um leading case. Esse risco existe, mas não vejo como evita-lo.
Temos é que tomar cuidado”.

Uma lei conciliadora
Está na primeira página do Novo CPC, logo no Artigo 3º,
Parágrafo 2º: “O Estado promoverá, sempre que possível,
a solução consensual dos conflitos”. E no Parágrafo
3º: “A conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual deverão ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério
Público, inclusive no curso do processo judicial”.
Não poderia ser mais claro: o Direito ruma, agora também
no Brasil, para os mecanismos consensuais, fugindo A conciliação é estimulada pelo Novo CPC
à litigância sempre que possível. Mas, novamente, o
caminho não é tão simples. “É um perigo. Se não houver uma mudança de cultura, os artigos que tratam
do tema serão absolutamente ineficazes, inócuos”, prevê José Rogério Cruz e Tucci. “Com o perdão da
ironia, parece que o Código não acredita na solução do litígio, então ele fomenta a conciliação. Isso é
meio paradoxal”, assinala, ressalvando que, por princípio, conciliações são bem-vindas.
O exemplo clássico da conciliação encontra-se no Direito de Família, em situações como a descrita
por Tucci: “Há situações mais passíveis de acordo, como guarda da criança, direito de visita. Mas às
vezes o casal está em tal estado bélico que se torna impossível qualquer tentativa de acordo naquele
momento. Com o tempo, um juiz habilidoso consegue conduzir à autocomposição, fazer com que as
partes abram mão de parcela dos seus direitos para que a criança possa ter uma vida sadia, inclusive
do ponto de vista psicológico”.
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Segundo Cláudio Cintra Zarif, a partir de agora todos os processos vão se iniciar pela busca do
consenso. “O réu não será mais citado para contestar, mas para uma audiência de conciliação”,
registra. E acrescenta que o Novo CPC também permite às partes negociar sobre o procedimento
(Artigo 190), ajustando-o às especificidades da causa. “As partes vão poder negociar sobre ônus da
prova, sobre prazos, sobre a ordem da produção de provas, coisa que já existia na arbitragem, nas no
processo não era permitida”.
O Novo CPC também contempla antigas reivindicações da advocacia, estabelecendo férias de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, pondo os prazos a contar apenas nos dias úteis e obrigando os honorários
de sucumbência a serem pagos diretamente ao advogado.
Enfim, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que contém o Novo Código de Processo Civil, é positiva
para o Direito, a Justiça e o jurisdicionado? Com a palavra, o professor Cruz e Tucci: “O Novo CPC é
garantístico. Ele amplia o tratamento paritário das partes, o contraditório, o dever de motivação,
de publicidade, do direito a um processo de duração razoável. O Código valoriza as garantias
constitucionais logo nos primeiros 11 artigos – e isso é muito bom. Também contempla o princípio
da cooperação, que havia na doutrina, mas não na lei. Sem dúvida, o Novo Código é um avanço”.
Como ponto negativo da nova legislação, Tucci aponta a ausência de tratamento dos direitos
coletivos. “Há uma crítica de vários processualistas nesse sentido”, registra. De outra parte, Cláudio
Cintra Zarif lamenta a manutenção do efeito suspensivo do recurso de apelação: “Isso poderia ter
sido retirado, valorizando-se um pouco as decisões de juízes de primeiro grau”.

// O Novo CPC e o processo eletrônico
Por Carlos Rocha Lima de Toledo Neto*
Desde o meu ingresso no mundo jurídico, já passei pela introdução de uma nova Constituição
Federal, de um novo Código Civil, de nova legislação consumerista, inquilinária e um sem fim
de novos ordenamentos jurídicos, algo que me parece lógico num Estado de Direito, em que a
sociedade evolui e precisa sempre do aprimoramento legislativo. Agora, temos a promulgação
de um novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que entrará em vigor no dia 16 de março
de 2016 (art.1.045), trazendo inovações e algumas mudanças e fortes reflexos no já adotado
atual processo eletrônico.
Em primeira impressão, me parece claro que o antigo CPC (1973) se faz mais técnico, enquanto
que o novo, na expectativa de alcançar maior celeridade, procura simplificar os procedimentos.
De qualquer forma, está claro que poderia o novo diploma, que trata da norma subjetiva, ter
avançado mais nas questões envolvendo o novo suporte eletrônico, mas preferiu ainda se
manter voltado e preocupado com as questões do antigo processo de papel, talvez porque esse
tipo de processo ainda vá imperar por longo tempo, situação que se torna clara se observarmos
os dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que apontam em 2014 uma distribuição de 67,77%
para o papel, enquanto 35,23% ao digital, além de indicar em janeiro de 2015, 66,63% para o
papel e 33,37% ao digital, quando em tramitação no total temos 90,25% ainda em papel, contra
9,75% no suporte virtual.
O antigo CPC (1973) regulamentava e assim fazia menção ao processo digital, em pouco mais de
dez oportunidades. Já o Novo CPC usa o termo “eletrônico” 81 vezes e o termo “digital” 10 vezes.
É um avanço, mas poderia ter se aprofundado, já que a unificação de sistemas já está prevista
pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 185/2013). A grande vedete é uso de sistemas
de intimações pelo uso de correspondência eletrônica (e-mail), especialmente dirigida aos
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representantes do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e peritos judiciais,
além de prevista importante utilização na fase de cumprimento de sentença (art. 513, inciso
III). Podemos ainda destacar a dispensa na apresentação de peças obrigatórias no Recurso de
Agravo de Instrumento, quando os autos do processo principal forem eletrônicos (art. 1.007
§5º); a manutenção do que já era reconhecido pelos tribunais, como o fim das taxas de remessa
e de retorno (art. 1.007 §3º); o reconhecimento da ata notarial como importante meio de prova
eletrônica (art. 384); a gravação eletrônica da audiência (art. 367); o fim do prazo em dobro no
processo digital (art. 229); regras de devolução do prazo (art. 223 e 224); a juntada automática
de peças (art. 1.053); a citação eletrônica para empresas que não pequenas ou microempresas
(art. 246); a obrigatoriedade de indicação do e-mail do advogado e da parte em procurações e
na peça inicial (art. 287 e 319); o uso da intimação por meio eletrônico, dita e conhecida como
ficta (art. 270 e 272); e, entre outras novidades, acredito que o Novo CPC acaba definitivamente
com a atual prática forense de apenas o magistrado subscrever o termo de audiência, passando
a ser obrigatória a assinatura eletrônica de todos os profissionais do Direto presentes (art. 209).
Temos ainda descrita no Novo CPC a necessidade de regulamentação pelo CNJ de muitos
pontos. Finalmente, pode-se discutir a amplitude do artigo 190 quanto à possibilidade das
partes acordarem a mudança de procedimentos processuais, e assim, ser utilizada a evitar o
uso do próprio sistema eletrônico, voltando-se ao uso do papel, porém me parece inaplicável,
por força do dever processual que impõe o uso do meio digital (Apelação 0002665/21011 TJSP).
*Advogado, especialista em Direito de Informática, é professor da Escola Superior de
Advocacia da OAB-SP
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Por que os brasileiros
nascem tanto de cesariana?
Na manhã do dia 2 de maio, a duquesa de Cambridge, mulher do príncipe William, da Inglaterra, deu
entrada na maternidade do hospital St. Mary, em Londres, com dores do parto. Dez horas depois, ela
deixou o local, andando, de salto alto e carregando a criança no colo, ao lado do marido. A imagem
foi mostrada no mundo inteiro. No Brasil, cenas desse tipo são muito raras, não apenas porque não
existe família real por aqui, mas porque em 55% dos nascimentos o parto é feito por cesariana,
procedimento cirúrgico que exige a permanência da mãe no hospital por pelo menos dois dias.

Reportagem de Joaquim de Carvalho
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Brasil é o campeão mundial de cesarianas, uma marca que
nos cobre de vergonha”, diz a professora Sônia Hotimsky,
professora de Antropologia da Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo e autora de um estudo sobre a formação
médica em obstetrícia. “São várias causas, mas a principal é o
modelo de assistência no parto, em que o médico é a figura central”,
acrescenta.

Sônia: críticas ao modelo de
assistência ao parto

A professora Sônia lembra que o parto é uma decorrência natural
da gravidez, que obedece à fisiologia da mulher. Mas, para o médico
com formação intervencionista a cesariana acaba se tornando o
caminho mais prático – e mais rápido – para trazer à luz uma nova
vida. É óbvio que não se trata de condenar o procedimento cirúrgico
quando o parto normal, por algum problema, traz risco à vida da
mãe e à da criança.

O presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia
e Obstetrícia (Febrasgo), Etelvino Trindade, concorda com a avaliação de que o perfil profissional
do médico contribui para a existência de um quadro com elevado número de cesarianas, mas
responsabiliza o governo por essa distorção. É que, no início dos anos 1970, passou-se a exigir a
presença do médico durante o parto como condição para o profissional receber honorários.
“A partir daquela época, por uma diretriz do INSS, para receber, o médico deveria estar presente durante
o parto. A partir desse momento, o médico obstetra passou a fazer os partos e estruturamos uma cultura
‘medicocêntrica’ para o nascimento. Desapareceram as equipes profissionais e os nascimentos passaram
a ser feitos no hospital. No entanto, até hoje, não há médicos o bastante para tantos nascimentos. Por isso,
é comum que ele faça um parto atrás do outro”, afirma Trindade, para quem a mulher também contribuiu
para o surgimento dos que alguns chamam de epidemia de cesarianas. “Ela passou a optar pela cesariana,
por entender que o procedimento num centro cirúrgico é mais seguro e também para evitar a dor do
parto”, diz.
Foi esse o caso da advogada Ana Maria Lanatovitz, que é coordenadora de eventos da Comissão da
Mulher Advogada da OAB-SP e integrante do Conselho Estadual da Condição Feminina. Ela teve dois
filhos, o mais velho hoje tem 36 anos e a mais nova, 34.
Arquivo A. M. L.

“Eu tinha 19 anos no nascimento do meu primeiro filho e optei
pela cesariana. No nascimento da minha filha, eu tinha 21 e
quis cesariana de novo, mas depois fiz plástica, para eliminar a
cicatriz”, conta. Ana Maria concorda que o número de cesarianas
é elevado no Brasil, e defende campanhas para valorizar o parto
normal. Mas, no seu caso, diz que não se arrepende de optar
pelo procedimento cirúrgico. “Eu realmente tinha medo da dor”,
afirma.
Maria: “optei pela cesariana por medo
Sobre partos, a professora Sônia conhece o lado teórico, como Ana
da dor”
pesquisadora, e o lado prático, como mãe de dois filhos. Ela
também sabe – porque sentiu na pele – a diferença entre o parto normal e a intervenção cirúrgica.
Nina, a primogênita, nasceu de cesariana. Marcelo, o segundo, veio ao mundo pelo método natural.
“O nascimento do Marcelo foi muito menos traumático”, lembra.
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As contrações geraram dor, mas, segundo ela, a recuperação foi muita mais rápida, e nada compensa
o prazer que teve por ficar com o filho logo depois do nascimento, o que não aconteceu no caso da
cesariana, pois estava sob efeito da anestesia. “O corte da cesariana também torna a recuperação
muito mais lenta”, diz.
Tomada em seu sentido literal, a Bíblia tem um versículo que faz a mulher suspirar de medo só em
pensar na possibilidade de gravidez. Como consequência do pecado original, por causa do fruto
proibido, Deus disse a Eva: “Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com sofrimento
você dará à luz filhos”. Mas hoje, no Brasil, esse sofrimento teria passado da conta, mesmo no caso do
parto normal. A Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz entrevistou quase 24
mil mulheres, entre 2011 e 2012, e publicou o estudo “Nascer no Brasil”.
A pesquisa apurou que apenas 5% das mulheres tiveram um parto natural sem qualquer intervenção
e destas pouco mais da metade passou por técnica muito agressiva, que foi criada há quase 100
anos. Trata-se da episiotomia, que é um corte no períneo para ampliar o canal de parto. Existem
técnicas mais demoradas, mas que preservam o períneo.
Um terço delas recebeu uma injeção de ocitocina, que é um hormônio que ajuda na dilatação, mas
provoca contrações muito mais dolorosas. Apenas duas em cada dez mulheres que passaram pelo
parto normal tiveram a presença de um acompanhante, o que, sem dúvida, ajuda no conforto da
parturiente.
“O parto normal é desnecessariamente mais doloroso”,
diz a médica Carmen Simone Diniz, professora da
Faculdade de Saúde Pública da USP e uma das
coordenadoras do levantamento. Em geral, os hospitais
não têm um ambiente preparado para o parto normal.
A mulher fica num local com muita gente gritando,
alguns profissionais mandam a mulher calar a boca,
outros ficam tocando no seu corpo, tentando forçar o
parto. “Nesse quadro, a cesariana se torna uma salvação.
É a melhor alternativa para escapar desse cenário,
oferecendo conforto e cuidado”, acrescenta Simone,
que é especialista em medicina preventiva.

Pontifícia Universidad de Chile

Ambiente hospitalar inapropriado afasta as mulheres
do parto normal

É por isso que quase 90% das mulheres que têm
convênio médico não pensam duas vezes: querem a cesariana. Já na rede pública, o número de
cesarianas é de 50%. “Organizamos todo um sistema em torno da cesariana, e não há muitas opções
para sair dele”, diz Simone Diniz.
Para a professora Sônia, o cenário é de fato sombrio, mas a luz já aponta no fim do túnel, na forma de
organização de mulheres que incentivam parto normal. É o caso da rede Parto do Princípio, da qual
faz parte a dentista Déborah Delage, que é também mestre em saúde pública e doutora em ciência.
A Parto do Princípio nasceu em 2006, fruto da insatisfação das mulheres com a cultura da cesariana,
que, de maneira sutil ou não, tira da grávida o direito de escolha da forma como seu bebê vai nascer.
“Há uma indução para a cesariana”, afirma Déborah.
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A Parto do Princípio representou ao Ministério Público
Federal contra os planos de saúde e obteve, em janeiro
de 2015, uma vitória. A Associação Nacional de Saúde
Suplementar publicou uma portaria que obriga médicos
e hospitais a justificarem tecnicamente a cesariana. É a
primeira vez que se tenta colocar regras nesse tipo de
serviço médico.
Para Déborah, a cesariana é conveniente para o médico,
não para a paciente nem para o bebê. “Para as mulheres,
aumenta o risco de infecção pós-operatória e de hemorragia
e também pode gerar problema para gestações futuras.
No caso dos bebês, as cesarianas aumentam o risco da
prematuridade. Algumas vezes, quando o bebê é tirado do
útero da mãe, se descobre que é prematuro”, afirma.

Déborah: “A cesariana aumenta o risco de
infecção e hemorragia”

Déborah teve uma filha, que nasceu de cesariana. “Eu queria o parto normal, mas, durante o trabalho
de parto, o médico decidiu pela cesariana”, afirma. Para ela, foi uma frustação. Alguns anos mais tarde,
soube que era esse o sentimento de muitas outras mulheres. Elas começaram a trocar mensagens
através de listas de e-mail, o movimento cresceu e, em 2006, nasceu a Parto do Princípio.
Muita gente que critica o ativismo em favor da maternidade natural diz que essas mulheres querem
uma volta ao passado, quando a maioria das pessoas nascia com a assistência de uma parteira. “Não
é volta ao passado coisa nenhuma. Isso é uma falácia. Queremos apenas utilizar os recursos hoje
existentes em favor das mulheres. É preciso respeitar a fisiologia delas e fazer o parto quando houver
evidências de que a hora do nascimento chegou”, comenta.
Para isso, as mulheres da Parto do Princípio entendem que é necessário incentivar um tipo de
organização em que sejam reconhecidos outros ambientes de parto, não só a maternidade hospitalar.
O parto domiciliar, muito comum na Holanda, no Brasil é quase uma prática clandestina.

Punição fora dos hospitais
O Conselho Regional de Medicina de São Paulo adotou uma resolução que ameaça punir médicos
que assistirem o parto domiciliar. Por causa disso, o obstetra Jorge Kuhn quase perdeu o seu registro.
Ele fez mais de 100 partos domiciliares e, depois de uma entrevista ao Fantástico, da Rede Globo,
em que defendeu o parto fora dos hospitais, sofreu uma representação no Conselho Regional de
Medicina de São Paulo.
Em defesa do médico, as mulheres foram à Avenida Paulista protestar. Com faixas em favor do parto
normal e em apoio a Jorge Kuhn, elas conseguiram interditar uma faixa de trânsito e se transformaram
nas primeiras mulheres a gritar palavras de ordem contra as cesarianas. A representação contra o
obstetra Jorge Kuhn acabou arquivada.
Além do parto domiciliar, esse grupo de mulheres, cada vez mais numeroso, defende também a
abertura e manutenção de casas de parto, a exemplo da que existe no Jardim São Luiz, em São Paulo,
a Casa Ângela, que recebeu esse nome em homenagem à parteira alemã Angela Gehrke da Silva,
que, entre 1983 e 1998, atendeu e amparou mais mulheres das favelas Monte Azul.
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Arquivo Febrasgo

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia
e Obstetrícia entende que o hospital ainda é o lugar
mais seguro para o parto. Porém, já existe uma corrente
que aceita a mudança de padrão, com a presença das
obstetrizes ou das enfermeiras obstetras no apoio ao
parto, cabendo ao médico o papel de retaguarda.
O problema é que, segundo o presidente da Febrasgo,
Etelvino Trindade, o número de obstetrizes é muito
pequeno. Existe apenas um curso no Brasil, no campus
da Universidade de São Paulo na Zona Leste. Até o final
dos anos 70, a Medicina da USP, na Avenida Doutor
Arnaldo, formava obstrizes, num curso paralelo ao
da Medicina. O curso foi fechado, e a formação de
obstetrícia passou a ser exclusiva do médico.

Trindade: “ninguém está satisfeito – nem médico, nem
hospital”

As faculdades ainda formam a enfermeira obstetra, mas seu papel passou a ser cada vez mais de
suporte à equipe médica. Trindade reconhece que o modelo está errado. “Ninguém está safisfeito –
nem médico, nem hospital, pois caiu o número de leitos para maternidade, nem pacientes”, diz.
Arquivo S. D.Por

causa disso e da resolução da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, os hospitais começam a implantar novos modelos.
Em Jaboticabal, criou-se um sistema para incentivar o parto
normal. Deu certo. Em Americana, outro hospital implanta
modelo semelhante, e o Albert Einstein, em São Paulo, começou
a preparar uma ala onde haja recursos para o parto normal. Mas,
para o modelo seguir adiante, é preciso um número maior de
obstetrizes. Se existem 22 mil médicos obstetras no País, seriam
necessárias pelo menos 76 mil obstetrizes – na conta da Febrasgo,
seriam três obstetrizes para cada médico.
Nesses casos, o médico voltaria a ser um profissional de plantão,
chamado apenas no caso de emergência. Para as mulheres da
Parto do Princípio, mesmo no plantão, o parto ainda continua
sendo um assunto em que a última palavra é dada pelo médico.

“Médico é muito importante, mas o que nós queremos é que
o foco seja a mulher, não o médico. O protagonismo não seja
o de um profissional que veja no assistido alguém a quem se
deva socorrer, corrigir um problema. Parto não é problema. Talvez o corporativismo seja o maior
problema”, afirma.
Simone: “nas condições atuais, o parto
normal é uma violência”

O que tanto médicos quanto mulheres querem é o bem estar das gestantes e dos bebês. Quando se
sabe que a Organização Mundial de Saúde aceita como razoável o índice de 15% de cesarianas, mas
no Brasil essa taxa é de mais de 55%, é evidente que há algo muito errado. A radiografia do modelo
revela um sistema de saúde que adoeceu, mas este não é um caso apenas para o doutor resolver.
“Nas condições atuais, o parto normal é uma violência, e a cesariana acaba sendo uma defesa da
mulher contra esse ambiente hostil”, diz a médica Simone Diniz.
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Brasil é líder mundial em número de cesarianas*
Brasil – 55
EUA – 33
Inglaterra – 24
França – 21
Holanda – 17
Finlândia – 17
*Percentual de cesarianas em relação ao número de nascimentos.
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// Corte desnecessário

DESCONTO

Antes de reservar sua
viagem para a Europa,
consulte aqui.

LONDRES | 6 NOITES
Inclui: Aéreo e hospedagem com
café da manhã.

A partir de R$ 3.220 ou
10x R$

322

MONTE SUA VIAGEM
Inclua passeios opcionais e faça
sua viagem do seu jeito !

11 3067-0900

agaxturviagens.com.br

SP: Av. Europa | Av. Paulista | Shop. Cidade Jardim | Iguatemi SP | Shop. Center Norte | Shop. Eldorado
Sorocaba | Campinas | Santos | São José dos Campos | São José do Rio Preto
Consulte seu agente de viagens
CONDIÇÕES GERAIS: Os valores são por pessoa em apartamento duplo, calculado em Reais em 25/Maio/2015, sujeito a variação do câmbio do dia. Tarifa calculada com acomodação no hotel St Joseph com café da manhã.
Passagem aérea voando Air Europa em classe econômica (Classe da tarifa “N”), com saída de São Paulo. Não incluída taxa de embarque. Os Lugares são limitados. Reservas sujeitas à disponibilidade do produto anunciado. Para
consultar outras datas de saída, destinos e informações, entre em contato com seu agente de viagem e confira o menor preço disponível para sua localidadeParcelamento: Em 10 vezes iguais sem acréscimo, no cartão de crédito
e cheques pré-datados. Consulte nossas políticas de pagamentos e financiamento. * Desconto para viagens que incluam (aéreo + hotel). Desconto não cumulativo, retroativo ou reembolsável. Desconto exclusivo para Advogados
filiados a OAB, não válido para terceiros.
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Aplicativos que transformam
a prática da advocacia

No último ano os aplicativos de utilidade, produtividade e organização para smartphones
cresceram cerca de 150%, segundo um estudo realizado pela consultoria Nielsen Analytics.
Significa dizer que, hoje, fechar pareceres, assinar contratos, escanear e enviar documentos
e até realizar reuniões são ações que podem ser feitas por um smartphone equipado com
aplicativos à mão. No Século XXI, os celulares inteligentes estão construindo um novo modelo de
trabalho, inclusive no universo da advocacia.
Reportagem de Karol Pinheiro

H

O mercado de tecnologia também tem registrado uma preferência dos consumidores pelos
smartphones há pelo menos dois anos. Celulares comuns hoje respondem por meros de 9% das
vendas de aparelhos telefônicos móveis no Brasil, e deverão cair para 7% no próximo ano, segundo a
consultoria IDC. Por quê? Simples. Um smartphone tem muitas vantagens sobre um celular comum.
É mais potente, tem uma tela maior e de melhor resolução, conecta-se à internet e funciona como
um computador de mão ao permitir a instalação de aplicativos - programas que cumprem uma
imensa variedade de tarefas.
“Com essa tecnologia à mão eu posso ir à China ou qualquer outro lugar do mundo, fazer negócios
e ao mesmo tempo ter todo o meu escritório na ponta dos meus dedos. Consigo monitorar toda
a informação que entra e sai do escritório, distribuir tarefas com a minha equipe, revisar, editar e
despachar documentações. Para um advogado, que é um ser mutante, uma hora está aqui e outra
hora está ali, ter uma ferramenta que permita a tomada de decisões à distância é essencial”, argumenta
Atheniense, que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Tecnologia da Informação
da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP.
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Cristovão Bernardo

á oito anos o advogado especialista em Direito Digital Alexandre Atheniense já não trabalha
com papéis. Desde a entrada dos celulares inteligentes no mercado, ele praticamente excluiu
também o computador como ferramenta de trabalho. Faz boa parte de suas atividades
equipado com dois celulares, às vezes acompanhado de tablet e um miniteclado sem fio de conexão
bluetooth, que conversa com os demais aparelhos e permite uma digitação mais rápida.

Ricardo Bastos

Uma pesquisa do instituto Data Popular constatou que
47% dos brasileiros da chamada classe C já possuem
um smartphone, e esta é sua principal forma de acesso
à internet. Nas classes A e B, o índice é de 77% e 60%,
respectivamente. O número de smartphones em uso
no Brasil ultrapassa o de computadores. São 154
milhões de celulares inteligentes, contra 152 milhões
de computadores, segundo Relatório Anual de
Tecnologia da Informação, produzido pela Fundação
Getúlio Vargas.
“Não há como o advogado ficar à margem dessa
tecnologia. É um caminho sem volta e quanto mais
cedo as pessoas perceberem o quanto ela se faz
necessária, melhor”, afirma o professor da ESA.

Atheniense: “tenho todo o meu escritório na ponta dos
dedos”

Foi nesse cenário que o advogado Fabrício Posocco viu-se obrigado a rever a estratégia de trabalho
utilizada por ele e por sua equipe no escritório Posocco & Associados. Em 2013, o atraso tecnológico
de seu escritório em relação à concorrência era nítido. “Com a digitalização do Judiciário, íamos ao
fórum tirar cópias dos processos portando máquinas fotográficas digitais. Mas esse procedimento era
demorado demais quando comparado com o utilizado por alguns poucos colegas”, lembra Posocco.
“Enquanto nós precisávamos voltar ao escritório, transferir as imagens da câmera para o computador
para, enfim, compartilhar a informação com os demais advogados do escritório, outros munidos de
um smartphone e um aplicativo, compartilhavam a imagem digital direto do fórum”, descreve.
Ao equipar seus profissionais com celulares inteligentes repletos de aplicativos, o escritório logo
deu sinais de avanço. “Houve um aumento de 40% em nossa produtividade. Ao mesmo tempo,
diminuímos custos com mão de obra, material de escritório - como papel - e com transporte.
Aprimoramos a comunicação com o cliente e também alcançamos novos clientes que encontraram
em nós uma agilidade que outros escritórios ainda não possuem”, detalha Posocco.
Sem dúvida, os jovens têm mais facilidade em lidar com APPs como
ferramenta de trabalho, por serem a geração da internet. Já para quem
tem mais de 60 anos, a adaptação pode ser mais difícil. “O cenário que
temos hoje é o mesmo que tivemos quando a datilografia por máquina
de escrever substituiu a escrita manual e, posteriormente, a datilografia
da máquina foi substituída pela digital, no computador. Havia falta
de habilidade dos profissionais em manipular os novos meios e estes
tiveram que se adaptar”, compara Atheniense.

Escolher o APP e aprender a utilizá-lo
Mais de 1,8 milhão de aplicativos estão disponíveis para download na
App Store e na Google Play Store. Como escolher o melhor aplicativo
com tanta variedade?

Posocco: aplicativo aumentou
a produtividade do escritório

“Existem dois tipos de softwares: os que funcionam e os que não
funcionam. E quem define essa classificação? O usuário. Ele deve
estar a fim de conhecer a ferramenta e aprender a utilizar todas as
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funcionalidades que ela é capaz de oferecer e não somente os 30%, 10% que se costuma utilizar. O
Facebook e o Whatsapp são o que são hoje porque as pessoas quiseram aprender a utilizar todas as
funcionalidades que eles são capazes de oferecer”, explica Alexandre Atheniense. “A tecnologia, para
ser considerada boa, tem que gerar conforto e segurança”, salienta.
Essa capacitação é imperativa para o professor da ESA, já que os APPs, assim como outras ferramentas,
também trazem riscos à segurança da informação. “O elo mais fraco da cadeia de segurança é o ser
humano, não o software que ele usa. A falha na segurança, muitas vezes, está na falta de capacitação
do usuário para que ele adquira uma cultura, um comportamento de segurança que ele não tem”,
avalia Atheniense. E ressalta: “Ainda que tomadas todas as medidas de segurança é preciso saber que
não há informação 100% protegida”.
WEB

No escritório Posocco & Associados a capacitação da
equipe no ambiente digital contou com a ajuda de um
profissional de tecnologia da informação. “Às vezes a
gente se depara com um aplicativo novo, que tem um
design bonito, mas pode ser que na realidade a gente não
precise dele. A proximidade com alguém da área de TI é
importante por isso, eles nos ajudavam a discernir o que
cabe e o que não cabe na nossa realidade de trabalho”,
acredita Posocco. “Tivemos o cuidado, também, de
não disponibilizar todos os aplicativos de uma vez.
Marcávamos reuniões bimestrais e a cada reunião um novo aplicativo era apresentado e a equipe
era ensinada a manipular aquela ferramenta. Assim nós construímos a gama de aplicativos que
utilizamos hoje”.
Quem não pode contratar um profissional de TI, tem como opção recorrer à internet. No Youtube,
por exemplo, encontra-se gratuitamente uma série de vídeos sobre como operar determinados
sistemas.

CAASP lança seu aplicativo
A expansão dos aplicativos chegou também a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Os
advogados contam com uma nova plataforma de comunicação com sua entidade assistencial. O APP
“CAASP Mobile”, que está disponível para download gratuitamente na AppStore ou na Google Play
Store, permite ao advogado consultar preços e disponibilidade de produtos como livros jurídicos e
itens de drogaria e perfumaria das lojas da Caixa, realizar buscas por estabelecimentos credenciados
no Clube de Serviços, ler a última edição da Revista da CAASP e conferir notícias atualizadas da
entidade.
“O CAASP Mobile possui um sistema de navegação bastante similar ao que ao advogado encontra
na CAASP Shop e no novo site do Clube de Serviços. A diferença é que interface do aplicativo é
adaptada para a visualização mobile, o que facilita a sua utilização, rápida e direta, e torna a experiência
mais agradável”, explica o responsável pelo Departamento de Informática e Sistemas da CAASP, Arildo
Campos. “Novos campos de busca serão adicionados. Neles o advogado poderá conferir endereços
de todos os consultórios odontológicos e rede médica referenciada da CAASP. Todo esse conteúdo
reunido num único aplicativo”, antecipou.
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Um líder de espírito leve
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arlos Roberto Fornes Mateucci não era apenas o diretor-tesoureiro da OAB-SP quando um
acidente automobilístico tirou-lhe a vida, no último dia 18 de abril. Os valores humanos que
carregava suplantavam a importância do cargo. Mateucci era uma pessoa que, no convívio
com os colegas, transmitia serenidade e alegria, qualidades que sabia harmonizar com a dedicação
permanente à advocacia e à Ordem. Fechar o semblante não era do feitio dele. Com a mesma leveza
de espírito foi também conselheiro secional, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e presidente
do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa).
A cerimônia de sepultamento da Carlos Mateucci retratou um pouco a dimensão do advogado que
ele foi: centenas de lideranças da advocacia, professores de Direito e profissionais de todas as esferas
do meio jurídico compartilharam da tristeza e solidarizaram-se com seus familiares e amigos.
Posteriormente, em 25 de maio, nas pessoas de sua esposa, Ana Carolina, e de seus filhos Maria
Carolina e Thiago, a OAB-SP concedeu-lhe o Prêmio Franz de Castro Holwarth, em uma emocionada
seção do Conselho Secional. Foi Thiago quem falou pela família. “Aqui meu pai teve a oportunidade
de crescer não só como profissional, mas também como homem”, disse. E confidenciou o desejo do
pai de um dia entregar-lhe a Carteira da OAB: “Esse sonho meu pai não vai conseguir realizar. Porém,
recebendo-a das mãos de um dos seus irmãos da Ordem, eu sei, agora com mais certeza do que
nunca, que ele estará muito bem representado”.
Aos 52 anos, Carlos Mateucci trilhava uma carreira de sucesso na advocacia, nas áreas consultiva
e contenciosa. Semanas antes do trágico acidente, anunciara uma nova etapa em sua jornada
profissional: a constituição de uma nova banca, a Mateucci Advogados.
Nas várias homenagens que recebeu, uma característica de sua personalidade foi reiteradamente
enfatizada: sua constante preocupação social. Assim lembrou seu amigo e atual presidente do Cesa,
Carlos José dos Santos Silva, o Cajé: “Foi um líder de classe que ajudava as pessoas, inclusive de
forma anônima. Ajudou menores carentes, moradores de rua e em projetos como o dos Centros
de Integração da Cidadania (CICs), da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo”. Na seção de
homenagem do Conselho Secional da OAB-SP, Cajé relatou que, ao descobrir que um dos CICs não
poderia ser inaugurado por falta de móveis, Mateucci organizou uma campanha no Cesa para obter
ajuda. “Em menos de cinco dias ele conseguiu o que aquela unidade precisava”.
Torcedor apaixonado do Palmeiras, travava acalorados debates futebolísticos com o amigo sãopaulino Fábio Romeu Canton Filho, presidente da CAASP. “Foi-se alguém insubstituível, que como
poucos soube honrar a profissão, a família e a amizade. Fica a dor da perda, mas também o grande
exemplo de vida que ele deu a todos nós”, disse Canton, emocionado, ao homenagear Carlos Roberto
Fornes Mateucci em seção do Conselho Secional da OAB-SP.
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A primeira-dama da
literatura brasileira

L

Por Luiz Barros*

ygia Fagundes Telles formou-se na Faculdade
de Direito do Largo de São Francisco, onde já
nos tempos de estudante era ativa participante
dos círculos literários estudantis e da cidade. Foi ela
quem, a pedido dos colegas, naqueles idos, organizou
a conferência de Cecília Meireles nas Arcadas, numa
programação que se estendeu por uma semana e
contou com a presença de nomes consagrados da
literatura, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade
e Monteiro Lobato, rememorou Péricles Eugenio
da Silva Ramos no discurso em que a recepcionou,
quando a escritora foi eleita para a Academia Paulista
de Letras – APL.
Lygia: romances e contos traduzidos para inúmeros

Lygia também pertence à Academia Brasileira de Letras idiomas
– ABL; é uma escritora multipremiada e muitas vezes
condecorada, no Brasil e no exterior. Em 2005, eleita por um júri internacional, recebeu o Prêmio
Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa.
Traduzida para inúmeros idiomas, a autora destaca-se no romance e, principalmente, nos contos,
sendo marcante também a publicação de livros com fragmentos de memórias, onde se mesclam
passagens assemelhadas a esboços de contos, conforme já notado pela crítica, vide “O jardineiro” in
A Disciplina do Amor (1980): “Só colhia as rosas ao anoitecer porque durante o sono elas não sentiam
o aço frio da tesoura. Uma noite ele sonhou que cortava as hastes de manhã, em pleno sol, as rosas
despertas e gritando na altura do corte das cabeças decepadas. Quando ele acordou, viu que estava
com as mãos sujas de sangue”.
Sua literatura é universal, vibrante e inconfundível. Os principais
livros estão disponíveis nas livrarias. De suas obras foram feitas
adaptações para o teatro, o cinema e a TV. A novela Ciranda de
Pedra, por exemplo, baseia-se em seu romance de mesmo nome,
de 1954, considerado por Antonio Cândido a obra em que a autora
alcança a maturidade intelectual. É de sua lavra, em parceria com
Paulo Emílio Salles Gomes, com quem foi casada, a adaptação para
o cinema do romance Dom Casmurro de Machado de Assis, filme
com o nome da inefável personagem Capitu.
Lygia é considerada, por muitos, a primeira-dama da literatura
brasileira, título merecido não apenas por seus livros como pela
figura altiva e elegante, assim como por sua vida.
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Nos anos de chumbo da ditadura gostava de considerar sua obra “engajada, comprometida com a
difícil condição do ser humano num país de tão frágil educação e saúde. Em seu romance As Meninas
(1973) ela registra uma posição de clara recusa ao regime militar. Em 1976, fez parte de um grupo de
intelectuais que foi a Brasília entregar um manifesto contra a censura, o Manifesto dos Mil”, conforme
consta de sua biografia no site da ABL.
Para saber por que Lygia Fagundes Telles é considerada a primeira-dama da literatura brasileira
bastaria ler sua antologia Meus Contos Preferidos (2004), livro hoje esgotado e que mereceria ser
relançado. A obra reúne 31 contos escolhidos pela própria escritora, a partir exclusivamente de seu
gosto, sem levar em conta cronologia ou temática.
A leitura desses contos demonstra que, ao contrário do que pensam os tolos, grandes escritores e
escritoras precisam, em primeiro lugar, saber escrever. Não basta a badalada “criatividade”. Imaginação
criativa é o que não falta a Lygia, mas o que a torna mestre do conto é saber escrever muito bem, sob
todos os aspectos, dominando o idioma, o estilo e o gênero.
A linguagem é simples, direta, firme e sem censura, muitas vezes reflexiva e em geral delicada. De
conto para conto há variações de estilo, de ritmo, pontuação e forma de narrativa. Várias histórias são
narradas na primeira pessoa, mas amiúde essa primeira pessoa é apenas o
deslocamento da autora para perspectivas de mundo que não são as suas,
senão as dos personagens. Como no caso de “Anão de jardim”, em que o
personagem, uma estatueta de pedra, narra sua própria demolição. Ou,
também, o caso de um homem, escritor, obeso e solitário, que descreve sua
ambígua relação com o irmão, em “Verde Lagarto Amarelo”.
Diversas histórias avizinham-se do sobrenatural, podendo também ser
considerados surrealistas por sua mescla com os sonhos, o mundo onírico
de Lygia, muitas vezes presente e que se entremeia nas narrativas. É o caso
da história de “As formigas”, que reconstroem laboriosamente durante a
noite um esqueleto de anão encontrado por duas jovens estudantes num
quarto de pensão onde antes habitava um estudante de medicina. A crítica
político-social irônica também melhor qualifica como surrealista o conto
“Seminário dos ratos”, que de outra forma seria sobrenatural. O conto
satiriza a atuação da Ratesp, uma repartição pública de combate aos ratos,
e a resposta dos roedores aos nababos burocratas.
Também em outros momentos a escritora avizinha-se do sobrenatural,
como em “Venha ver o pôr do sol”, em que um casal de namorados
passeia por um cemitério abandonado. Mas a interpretação do
desenlace fatal, sobrenatural ou criminal, fica em suspense, por conta
do leitor.
Num universo ficcional que inclui temas como esses, não faltam
tramas e personagens geralmente considerados pesados. Mas no
texto de Lygia Fagundes Telles, ratos, formigas que recompõem
esqueletos, passeios em cemitérios abandonados e outras situações
assemelhadas são narradas com naturalidade e discrição, sem causar
mal-estar, mas apenas suspense e prazer pela leitura.
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No melhor estilo dos contistas que dominam o gênero, suas histórias são
curtas, desde o início caracterizando os personagens e estabelecendo o clima.
Rapidamente o clima e a trama passam a gerar tensão, às vezes suspense,
prendendo o leitor até o desfecho rápido, fulminante, em geral inesperado,
nas últimas frases ou linhas.
Lygia Fagundes Telles é sempre surpreendente e exerce em plenitude sua
verve literária não apenas em seus livros, porém em todas as ocasiões. Veja-se,
por exemplo, como ela inicia o discurso de sua posse na Academia Brasileira de
Letras, onde ocupa a Cadeira que tem como patrono o poeta baiano Gregório
de Mattos:
WEB

“No pequeno laboratório de
química dos meus tempos
ginasiais, aconteciam as mais
extraordinárias experiências
sob a inspiração do nosso
professor. Lembro-me de que
era um homem pálido e balofo,
com a mesma cara secreta de
um Buda de bronze que ficava
na vitrine de bibelôs da sala de
visitas da minha mãe. Falava
baixo esse professor. Enfática
Entre os imortais da Acadêmia Brasileira de Letras era a voz borbulhante dos tubos
de ensaio com suas soluções que ferviam sob a chama da lamparina nas
famosas aulas práticas. Os misteriosos tubos de ensaio com seus lentos vapores
– as fumacinhas escapando das misturas de inesperadas colorações – e que
podiam explodir de repente ao invés de darem uma vaga precipitação, ah! o
suspense daquelas combinações. Só ele, o químico de avental branco, parecia
não se impressionar com as intempestivas ocorrências ao longo da tosca mesa
esfumaçada, com ares de uma oficina de bruxaria medieval. Costumava ele
fazer no quadro-negro os seus cálculos e, em seguida anunciava: ‘Vocês verão
agora este líquido amarelo ficar azul’. E o líquido amarelo ficava vermelho.
Ele não se perturbava, era um homem calmo. Recomeçava, sem pressa, a
operação, enquanto deixava escapar alguns fiapos de monólogo, ‘acho que
algo não deu certo, hem?...’. É, concordávamos, alguma coisa não funcionou, o
que seria? E, sem muito interesse pela resposta, voltávamos a acompanhar, com
atenta perplexidade, os movimentos do mestre de uma Ciência tão austera. E
tão esquiva. A malícia, essa escondíamos na expressão meio idiotizada que só
conseguem ter os adolescentes. Certa manhã, ele chegou filosofante: ‘Vejam,
meninas, na Química há sempre uma larga margem de imprevistos, como na
vida, que também desobedece regras e leis... Vocês vão se lembrar disso mais
tarde.’”
Não é notável iniciar assim um discurso formal? Trata-se de pequena amostra
das palavras imortais da encantadora Lygia Fagundes Telles.
* Luiz Barros é escritor e jornalista
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Em nome do pai
Filme de 1993 retrata excessos e desvios da polícia e dos austeros tribunais
ingleses nos turbulentos anos do combate ao terrorismo do IRA - Exército
Republicano Irlandês.
O filme, baseado em fatos, gira em torno de um atentado à bomba praticado pelo IRA, em 1974, a
um pub em Guildford, na Inglaterra. Segundo se narra, na época a Lei Anti-Terror britânica permitia a
prisão de quaisquer suspeitos, sem indiciamento, por sete dias, prazo suficiente para que experts em
tortura física e psicológica obtivessem quaisquer confissões, até de inocentes.
WEB

Trata-se de mais uma ilustração dos erros a que
se sujeitam as autoridades policiais, judiciárias e
políticas quando instadas, em regime de legislação
extraordinária, a dar rápidas e fulminantes respostas
ao inimigo, na urgência de apresentar satisfações à
opinião pública que clama por vingança e justiça a
qualquer preço.
Consta que a partir de 2008, nas cortes inglesas os Personagem de Daniel Day-Lewis incorpora Gerry
Conlon, torturado e condenado injustamente
juízes foram dispensados de usar as longas perucas
brancas e as tradicionais togas medievais, que foram substituídas por outras. Porém, não em todas
as cortes. Nas cortes criminais a tradição se manteve.
Seja como for, nas primeiras cenas do filme Em Nome do Pai, vemos a advogada Garret Pierce (Emma
Thompson) dirigindo seu automóvel, tendo ao lado, no banco do carro, a distinta peruca branca,
curta, que usará no tribunal, enquanto mais uma vez ouve numa fita cassete a história que lhe
narra Gerry Conlon (Daniel Day-Lewis), sentenciado à prisão perpétua, e preso há quinze anos por
assassinatos que não cometeu: não foi ele que bombardeou o pub em Guildford, nem qualquer
outro lugar.
Gerry era um jovem rebelde que na Belfast dos anos 1970, sem oportunidades de trabalho e em
atitude de desafio ao pai (Pete Postlehwaite), praticava com amigos pequenos roubos. Belfast estava
ocupada militarmente pelo exército inglês e o IRA oferecia resistência armada, em células escondidas
em casas na cidade, de onde comandava ataques à bomba a alvos civis na Inglaterra.
A delinquência juvenil de Gerry e seus amigos, por açular os soldados ingleses, punha em risco
esconderijos do IRA: por isto seus chefes impunham disciplina de guerra a quem os expusessem,
com violentas punições físicas ou até matando-os. Num desses episódios, o IRA estava prestes a
punir severamente Gerry, que nada tinha a ver com os guerrilheiros, quando foi salvo pelas súplicas
do pai ao líder do IRA, naquela Belfast em que todos se conheciam. Nesse momento, no entanto,
ouviu do líder do grupo que Gerry não tinha futuro ali, não sobreviveria.
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Na mesma noite o pai embarcou o filho num navio para
Londres e aqui se insinua o início da reconciliação dos dois.
Em Londres e posteriormente ao voltar a Belfast, por uma
sucessão de circunstâncias, Gerry Conlon e três amigos
são presos, confessam o crime que não cometeram e
são sentenciados à prisão perpétua. Não bastasse, toda
a sua família é presa e condenada. Seu pai morre na
cadeia. Nenhum deles pertencia ao IRA ou tinha qualquer
envolvimento com os crimes em julgamento.
Foram necessários quinze anos para as cortes britânicas
concederem um segundo julgamento, somente realizado
em 1989. O filme, dirigido por Jim Sheridan, é uma produção
irlandesa e britânica. Trata-se da adaptação cinematográfica
do livro autobiográfico de Gerry Conlon: Proved Innocent: The
Story of Gerry Conlon of the Guildford Four. Os protagonistas
são atores irlandeses.
Em 2005, o premiê inglês, Tony Blair, ofereceu uma carta de desculpas do governo britânico a Gerry
Conlon e aos outros, que também haviam sido indenizados pelo governo. Conlon respondeu que
não era disto que precisavam: a prisão e as torturas haviam acabado com suas vidas, precisavam
de assistência e cuidados de saúde. Cuidados que ele diz nunca ter recebido. Conlon morreu no
ano passado, em 2014, aos 60 anos: considera-se que o episódio relacionado à sua injusta prisão e
julgamento está na origem das causas de sua morte, dado o fato de jamais ter-se recuperado de tais
traumas.
WEB

Definindo o segundo julgamento, de 1989, que
inocentará todos os réus, como sendo o tempo presente
da narrativa, o filme narra os fatos anteriores em flashback, numa fidedigna reconstituição de época, dos anos
70. O roteiro cinematográfico, naturalmente, vale-se de
recursos ficcionais. Por exemplo, o policial interpretado
por Gerard McSorley, decisivo na trama para obter a
confissão de Gerry, na verdade representa a fusão de
diversos outros policiais em um único personagem.
Consta, também, que Gerry e seu pai jamais dividiram
a mesma cela no presídio em que estiveram presos,
artifício que diretor introduz na trama para proporcionar
diálogos dramáticos entre os dois, narrando como pai e
filho se reconciliaram.

Jim Sheridan fez um filme contundente

O elenco é composto por atores de primeira linha, o filme recebeu muitas premiações em variados
festivais e sete indicações ao Oscar. (Luiz Barros)
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Prevenção
de Gripes?

Tratamento
auxiliar na
prevenção de
gripes1

Rinite?

Tratamento
auxiliar da
rinite1

Gripe ou
Resfriado?

Sinusite?

Tratamento auxiliar
na predisposição
a resfriar-se e
prostração durante
a gripe1

Tratamento
auxiliar de
sinusite1

Previgrip

Rinidon

Infludoron

Sinudoron

Ferrum sidereum D10 + Associação
Glóbulos 20 g - MS 1.0061.0072.002-6

Hydrastis canadensis D4, Quercus
robur TM.

Ferrum phosphoricum D6 +
Associação

Glóbulos 20 g - MS 1.0061.0055.002-3

Solução oral 50 mL - MS 1.0061.0072.001-8

50mL - MS 1.0061.0093.001-2.

Glóbulos 20 g - MS 1.0061.0042.001-9

Solução oral 50 mL - MS 1.0061.0055.004-1

Uso oral - Adulto e Pediátrico

Uso oral - Adulto e pediátrico

Uso oral - Adulto e Pediátrico

80 comprimidos - MS 1.0061.0055.005-8

Berberis vulgaris D2, + Associação

1. Bula

PREVIGRIP, RINIDON, INFLUDORON, E SINUDORON SÃO MEDICAMENTOS. SEUS USOS PODEM TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
OS PRODUTOS SÃO CONTRAINDICADOS PARA PESSOAS COM HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DAS FÓRMULAS.

Veiculado em 06/2015

Uso oral - Adulto e Pediátrico

Desde 1921

Prevenção de Estrias

Citrus

Lavanda
Arnica

Bétula para
Celulite

Rosa
Mosqueta

Sea Buckthorn

Romã

Óleos Hidratantes Corporais
Sua pele naturalmente bem hidratada
Disponíveis na farmácia da CAASP
Local: CAASP sede, Rua Benjamin Constant, 55 – Centro
SAC - 0800 55 3266
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Constitucionalistas de 32 homenageiam a advocacia
A advocacia foi homenageada na Câmara Municipal de
São Paulo. Em solenidade realizada no dia 21 de maio,
o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo (CAASP), Fábio Romeu Canton Filho, e
o diretor de Cultura e Eventos da OAB-SP, Umberto
Luiz Borges D’Urso, receberam a Medalha Dráusio,
outorgada pela Sociedade Veteranos de 32 – MMDC.
Hospitalizado enquanto se recupera do acidente
sofrido recentemente, o presidente da OAB-SP, Marcos
da Costa, também estava entre as personalidades
homenageadas e receberá a medalha posteriormente,
em cerimônia especial.

Arquivo CAASP

“É uma honra receber uma condecoração que alude aos valores fundamentais do cidadão –
democracia e liberdade. Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo simbolizam o destemor que todos
os brasileiros devemos demonstrar nos momentos em que nossos direitos são violados, e a luta
constitucionalista, cujo espírito permanece vivo, deve nortear a conduta daqueles que prezam o
Estado Democrático de Direito”, afirmou Fábio Canton.
Segundo Umberto D’Urso, a Revolução Constitucionalista é “de extrema importância histórica”. “Sinto
imenso orgulho por estar aqui hoje. A Sociedade Veteranos de 32 – MMDC presta um grande serviço
ao Brasil ao não permitir que esse capítulo da História se perca no tempo”, assinalou D’Urso.
“A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil foi criada pouco antes de eclodir a
Revolução Constitucionalista de 1932, de modo que todos os advogados à época participaram do
movimento”, lembrou o coronel PM Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de
32 – MMDC. “A OAB colaborou muito com os constitucionalistas. Nenhum advogado ficou alheio ao
que estava acontecendo em São Paulo”, enfatizou.
“O movimento constitucionalista não poderia deixar de homenagear a OAB-SP e a CAASP, entidades
que dignificam os direitos do cidadão”, destacou o vereador Nelo Rodolfo, secretário do Conselho
das Condecorações do Mérito da Juventude Constitucionalista e idealizador da Medalha Dráusio.

Fábio Canton é condecorado pelas Forças de Paz da ONU

O

presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Fábio Romeu Canton
Filho, foi homenageado no dia 27 de maio com a medalha da Ordem do Mérito das Forças
de Paz do Brasil - Grau Cavaleiro. A condecoração foi outorgada pela Associação Brasileira
das Forças Internacionais de Paz da ONU (Abfip/ONU) durante o 3º Congresso de Medicina Legal
e Perícias Criminas Oficiais do Brasil, realizado na sede da Seção de São Paulo da OAB. Na mesma
solenidade, o presidente da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da OAB-SP, Norberto da
Silva Gomes, recebeu a medalha de Oficial da Paz.
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Arquivo CAASP

Em seu pronunciamento, Canton enalteceu o trabalho da
Abfip/ONU. “Enxergo o total comprometimento de seus
integrantes com os mais elevados ideais humanistas,
consubstanciados no Estado Democrático de Direito”,
assinalou. O presidente da Caixa de Assistência afirmou
ter aprendido “a extraordinária importância do trabalho
de natureza puramente humanitária, que encontra nas
Forças de Paz seu modelo de êxito em casos extremos
e de alcance internacional” graças à sua experiência
à frente da CAASP, entidade que tem por vocação
socorrer os advogados carentes de todo o território
paulista. “Recebo a Medalha da Ordem do Mérito das
Forças de Paz do Brasil - Grau Cavaleiro com a humildade que caracteriza os integrantes dessa
organização, da qual me sinto também um soldado”, finalizou Canton.

A Medalha da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil premia protagonistas de atos humanitários
e de caráter cívico. Esta é a segunda condecoração da Abfip/ONU ao presidente da CAASP, Fábio
Romeu Canton Filho - a primeira homenagem aconteceu em 2012, com a concessão da medalha
alusiva ao Jubileu de Prata da associação.

Lideranças da advocacia reiteram apoio à gestão Marcos
da Costa
Arquivo CAASP

A harmonia entre as lideranças regionais
da advocacia e as diretorias da OAB-SP e da
CAASP marcou a 17ª Conferência Regional
da Advocacia, realizada em Marília no dia
8 de maio. O apoio à gestão do presidente
licenciado da Ordem, Marcos da Costa,
que se recupera de lesões sofridas em
acidente automobilístico, foi a tônica do
encontro, resumindo-se nas palavras do
presidente da Subseção de Marília, Tayon
Soffener Berlanga: “Precisamos de líderes
altivos como Marcos da Costa. Esta região
segue defendendo sua cultura e seu
trabalho”.
“Que Marcos da Costa retorne em breve a liderar a advocacia paulista”, disse o presidente da CAASP,
Fábio Romeu Canton Filho. “Logo o presidente Marcos da Costa estará novamente conosco, à frente
desta gestão histórica na OAB-SP”, destacou o secretário-geral adjunto da Secional, Antonio Ruiz Filho.
Coordenador do evento, o secretário-geral da OAB-SP, Caio Augusto dos Santos, observou que o
êxito da atual gestão deve-se à atuação conjunta entre Secional, Caixa de Assistência e subseções,
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sob a liderança de Marcos da Costa. “O presidente Marcos reconhece que as conquistas alcançadas,
que foram muitas, são compartilhadas pelos dirigentes das subseções”, assinalou Caio. E entre tais
conquistas o secretário-geral citou a redução de 12,5% na contribuição que os advogados pagam à
Secional: “Em 83 anos, esta é a primeira vez que ocorre uma redução de anuidade na Ordem”.
Caio Augusto dos Santos também citou a defesa das prerrogativas profissionais dos advogados como
item característico da atual gestão. “Nos manteremos firmes até que todas as autoridades entendam
que o advogado é indispensável à administração da justiça, porque é o porta-voz dos direitos da
cidadania”, enfatizou.
Saúde preventiva – A CAASP levou à 17ª Conferência Regional da Advocacia, gratuitamente, exames
de saúde de cunho preventivo. Os participantes puderam realizar testes para medição de colesterol,
glicemia e pressão arterial, bem como fazer exame para detecção do HCV, vírus causador da hepatite
C. Os resultados foram emitidos na hora, após uma leve picada no dedo. Além disso, a Caixa ofereceu
aos participantes sessões de massagem expressa antiestresse.
Em uma unidade da Livraria Móvel o público teve a chance de adquirir livros jurídicos e da literatura
em geral nas mesmas condições das lojas da CAASP – com desconto de 25%, em média.

Compras pela CAASP Shop aumentaram 13%

A

CAASP Shop (www.caaspshop.com), loja virtual da
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo,
registrou em março de 2015 aumento de 21,25%
no número de pedidos em relação a março de 2014. Os
comparativos de janeiro e fevereiro mostram crescimentos
de 14,80% e 1,35%. Já o comparativo trimestral, de janeiro a
março, revela elevação de 13% (de 5.740 compras em 2014
para 6.468 em 2015).
“O comércio por meio virtual é cada vez mais parte da rotina
das pessoas, e com os advogados não é diferente. A Caixa de
Assistência acertou ao criar sua loja virtual e acerta ao mantê-la
em permanente aprimoramento”, afirma o secretário-geral da CAASP, Rodrigo Lyra.
Na CAASP Shop os profissionais inscritos na OAB-SP podem comprar livros jurídicos pelos mesmos
preços praticados nas instalações físicas da Caixa de Assistência, ou seja, com descontos de 25%,
em média. Os itens de drogaria e perfumaria seguem os mesmos valores de custo praticados nas
farmácias da Caixa, com um adendo: medicamentos que exijam prescrição médica não podem ser
comercializados por meio virtual.
Em 2014, a CAASP Shop registrou 28.015 pedidos, ante 25.770 em 2013 – um aumento de 8,71%, em
ano de retração econômica. O faturamento da loja virtual da Caixa de Assistência elevou-se 19,01%
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no ano passado, percentual próximo dos 24% registrados nas vendas pela internet em geral no
Brasil, conforme o Web Shoppers, mais importante estudo sobre o e-commerce brasileiro. Detalhe:
o avanço do varejo eletrônico como um todo considera compras de 10 itens de produtos, como
moda e acessórios, eletrodomésticos e celulares, enquanto a CAASP Shop comercializa apenas livros,
medicamentos que dispensam receita médica e artigos de perfumaria.

Advogados tem descontos em escâneres

A

CAASP, por meio do Clube de Serviços, firmou
parceria com a Scan System, empresa que
comercializa e distribui escâneres portáteis
importados e software de compressão de arquivos para
formato PDF. Os profissionais inscritos na OAB-SP podem
comprar os mais modernos modelos desses produtos
com desconto de 20% e pagamento parcelado em até
seis vezes por cartão de crédito.
A parceria CAASP-Scan System faz parte do processo
de inserção digital do advogado conduzido pela
Ordem e a Caixa de Assistência. Um hotsite exclusivo da
parceria CAASP-Scan System disponibiliza produtos como o Iriscan Book 3 Executive, que digitaliza
documentos sem a utilização de computador.
Para ter acesso aos benefícios, basta ao advogado preencher ficha de inscrição exibida em www.
caasp.org.br . Feito isso, ele receberá em seu e-mail o endereço do hotsite.

Parceria oferece intercâmbio em Londres

E

m abril último, o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, recebeu na sede da entidade
os diretores da Education Abroad Márcio Dourado e Eduardo Rosa, para renovação da parceria
entre a entidade assistencial e a agência.
WEB

Graças à parceria CAASP-Education Abroad, os advogados são
isentos da taxa de inscrição em todos os programas da agência,
contam com 30% de desconto na emissão dos seguros de
saúde internacional, 50% de abatimento na taxa de emissão de
passagem aérea e na taxa de serviço de suporte para emissão
de visto. De forma gratuita, a Education Abroad oferece suporte
para emissão de passaporte.
As próximas jornadas a London School of English para o curso de
“Direito do Comércio” no âmbito da parceria CAASP - Education
Abroad já têm datas para acontecer: 3 de agosto, 21 de setembro
e 16 de novembro.
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Os interessados devem entrar contato com a Education Abroad pelo telefone (12) 3913-3777 ou
e-mail education@educationabroad.com.br. A sede da agência fica na cidade de São José dos
Campos (SP), à Avenida Barão do Rio Branco, 1.081.

Econômetro já ultrapassa R$ 18 milhões

A

advocacia paulista economizou nas farmácias e nas
livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados de
São Paulo R$ 18,4 milhões de 1º de janeiro a 10 de
junho 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.

Novas instalações da CAASP em Bertioga, Pedregulho
e Itapira

A

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo inaugurou no
dia 19 de maio o Espaço CAASP número 197. A nova unidade de
atendimento da entidade está instalada na Casa da Advocacia e
da Cidadania de Bertioga. “O Espaço CAASP é um presente para nossa
subseção, criada há apenas um ano. Um local singelo, mas que será
intensamente usado pelos colegas”, declarou o presidente da 243º
Subseção da OAB-SP, Sidmar Euzébio de Oliveira.
Os advogados inscritos na Subseção da OAB-SP de Pedregulho
também ganharam um novo Espaço CAASP, no último dia 22 de maio.
“O novo imóvel é mais amplo e totalmente acessível para atendimento
dos advogados. Além disso, estamos em uma localização privilegiada,
próxima à única Vara da cidade”, afirmou a presidente da 203º Subseção
da OAB-SP, Vanessa Guilherme Batista.
No dia 29 de maio, foi a vez do Espaço CAASP de Itapira inaugurar suas novas instalações.
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A partir de junho, mais nove
torneios de tênis para os advogados

E

m 2015, a Caixa
de Assistência dos
Advogados de São
Paulo já realizou edições
do Torneio de Tênis OABCAASP em São José do Rio
Preto, São Paulo, Piracicaba,
Bauru,
Catanduva
e
Florianópolis. As próximas
etapas já estão agendas e
encontram-se com inscrições abertas as de Campinas (20 e 21 de junho),
Santos (4 e 5 de julho), Sorocaba (18 e 19 de julho), Matão (01 e 02 de
agosto), Ribeirão Preto (29 e 30 de agosto), São Bernardo do Campo (12 e
13 e 19 e 20 de setembro), Assis (3 e 4 de outubro), novamente Santos (7
e 8 de novembro) e Serra Negra (28 e 29 de novembro). É possível efetuar
inscrição em todas elas no site de esportes da CAASP (www.caasp.org.br).

Arquivo CAASP

Encerrado o evento de Bauru, no dia 17 de maio, o diretor de Esportes
e Lazer da CAASP, Célio Luiz Bitencourt, declarou: “Para nós é um prazer
levar este torneio às mais diversas cidades. A competição tem sido
muito prestigiada por onde passa, tanto pelos participantes quanto
pelas lideranças da advocacia”. Em quadra, os tenistas demonstram
elevada técnica e vontade de vencer mas, no final de cada jornada,
predomina o clima de confraternização.
A organização dos torneios de tênis da advocacia é compartilhada
entre o Departamento de Esportes e Lazer da CAASP e a LM Sports.
Desde 2014, os eventos ganharam um novo impulso, quando a loja
virtual “Compra Certa”, que integra o Clube de Serviços da Caixa de
Assistência, passou a patrociná-los, possibilitando a realização dos
certames em maior número de cidades e acesso a uma estrutura que
acolhe ainda mais participantes.
Ranking – O ranking dos advogados tenistas, que premia ao final
da temporada os atletas mais bem colocados, conta com novos
regulamento e critério de pontuação, que podem ser consultados em
www.tenniscup.com.br, site gerenciado pela LM Sports.
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Regulamentação da
terceirização
Por Otavio Pinto e Silva*

G

anhou muito destaque nos últimos meses o
debate sobre a regulamentação da terceirização
no Brasil, a partir do momento que a direção da
Câmara dos Deputados resolveu colocar em votação
o Projeto de Lei 4.330, que tramitava há muitos anos
naquela casa.
O projeto vem causando muita polêmica, pois abre a
perspectiva de terceirização da forma ampla, não se
limitando à atividade-meio, propiciando a crítica de que
poderá levar à precarização na contratação do trabalho e ao funcionamento de empresas sem empregados.
A terceirização é uma técnica de administração empresarial que reflete a tendência de transferir a
terceiros atividades que anteriormente estavam a cargo da própria empresa.
Pode aplicar-se tanto à produção de componentes do produto final quanto à execução de serviços,
inserindo-se como etapa regular da atividade econômica da empresa, poupando-a de obtê-los com
a utilização de seus próprios equipamentos e de seu próprio pessoal.
Quem pretenda obter o fornecimento de bens ou serviços deve buscar a forma mais adequada
para o seu processo produtivo, valendo-se de modalidades contratuais em que está implícito que a
contratante fará necessariamente uso de mão de obra fornecida pela contratada.
Um exemplo comum é o da subempreitada, largamente utilizada na construção civil: uma construtora
nunca assume a obrigação de executar sozinha todas as etapas do projeto. Contrata um empreiteiro
geral que, por sua vez, encarrega-se de obter os serviços especializados de carpintaria, de eletricidade,
de hidráulica, de alvenaria, de vidraçaria, e assim por diante.
O direito brasileiro admitiu expressamente os contratos de subempreitada no Artigo 455 da
CLT, a saber: “Responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que
celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro”. No parágrafo único, fica ressalvada ao
empreiteiro principal a legitimidade para propor ação regressiva, na forma da lei civil, em face do
subempreiteiro.
O critério da CLT é usado por analogia para os demais tipos de contratos de prestação de serviços
interempresários, sob o fundamento de que tendo o tomador responsabilidade direta para com os
empregados do fornecedor, por certo buscará resguardar-se do risco correspondente, fiscalizando o
prestador de serviços.
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Arquivo O. P. S.

OPINIÃO

Diante da ausência de disposições legais a respeito, atualmente é a Súmula 331 do TST que fixa as
diretrizes jurisprudenciais de validade da terceirização, podendo ser assim brevemente resumidas:
1) A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo
diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74);
2) Nas seguintes hipóteses de serviços a intermediação é reputada válida e, portanto, não se
forma o vínculo de emprego com o tomador: a) vigilância (Lei nº 7.102/83); b) conservação e
limpeza; c) serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador;
3) Somente será lícita a contratação terceirizada dos serviços elencados se inexistentes a
pessoalidade e a subordinação direta na relação entre os trabalhadores e o tomador da atividade;
4) A vedação da contratação de trabalhadores por interposta pessoa não significa a proibição da
contratação do serviço, pois para a empresa tomadora não importa quem vai realizar a tarefa: o
que interessa é o resultado do serviço contratado (e não a pessoa que o executa);
5) A empresa tomadora não pode exigir pessoalidade e subordinação direta, pois está contratando
um serviço (e não trabalhadores determinados). Esse serviço terá que ser prestado pela empresa
contratada, com o pessoal que esta dispuser;
6) Para que o serviço seja bem executado, a empresa contratada deverá tomar todas as
providências, assumindo a direção da atividade: cabe a ela, então, organizar o trabalho, fiscalizar
a atuação dos trabalhadores e, se necessário, aplicar as punições disciplinares cabíveis.
7) O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações. Para tanto, é
necessário que o tomador tenha participado da relação processual, de forma a também constar
no título executivo judicial;
8) A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes
da condenação.
Em 2014 o STF examinou o tema da terceirização e decidiu por apreciá-lo, com repercussão geral, a partir de
dois fundamentos básicos: a) declaração ou não de inconstitucionalidade do art. 94, II, da Lei 9.472/97, que
permite às concessionárias de telecomunicações contratar com terceiros o desenvolvimento de “atividades
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço”, em especial no que se refere aos serviços de Call Center (ARE
791932, relator ministro Teori Zavascki); b) delimitação das hipóteses de terceirização de mão de obra diante do
que se compreende por atividade-fim, sob a ótica da liberdade de contratar, nos termos do art. 5º, inciso II, da
CF (ARE 713211, relator ministro Luiz Fux). Ainda não há previsão de julgamento dos casos em questão.
Enfim, agora que o projeto está no Senado, o que se espera é serenidade no debate do assunto, pois o
fenômeno da terceirização é uma realidade do mundo moderno, fruto direto da evolução tecnológica, sendo
certo que parece ser mais adequada a sua regulamentação pelo Parlamento do que pela via da jurisprudência
dos tribunais. Que se ouça a sociedade a respeito, com amplos debates envolvendo não apenas os senadores
e o governo, mas também trabalhadores e empresários, juízes e procuradores do trabalho, advogados,
pesquisadores e professores universitários.
*Otavio Pinto e Silva, advogado, é conselheiro secional da OAB –SP e professor da Faculdade de Direito da USP

Junho 2015 / Revista da CAASP // 49

PALAVRA DO LEITOR

\\

EXAME DE ORDEM (1)
Sou a favor do Exame de Ordem. Não da forma como vem sendo aplicado, mas sou a favor. Os meus
motivos podem parecer egoístas Estudei em uma universidade cujos professores não tinham dó
do aluno. Para conseguir passar nas disciplinas, tive que ler doutrinas e mais doutrinas das quais
muitos estudantes de Direito nem sequer ouviram falar. Durante cinco anos não pude relaxar ou
curtir qualquer coisa que seja. Enquanto todos estavam curtindo a vida, eu estava estudando.
Terminei o curso em setembro de 2009. Estou aguardando pela segunda vez o resultado da segunda
fase do Exame de Ordem. Não acho justa a forma com a Banca Examinadora tem agido. Muitos
especialistas têm afirmado que a prova tem sido tão difícil quanto as de concursos de magistratura.
Acredito que muitas coisas referentes ao Exame devem mudar, mas não concordo com o fim dele.
Demorei anos para conseguir ingressar em uma universidade federal, mais outros para ser bacharel,
e estou disposta a esperar tantos anos quantos forem necessários para ser digna de ser chamada de
advogada. Pode até demorar, mas quero merecer o título e poder assim honrar a categoria com que
sonhei desde menina.
Lilian Divina Leite
EXAME DE ORDEM (2)
Sou favorável 100% ao Exame da OAB. As faculdades de Direito não formam advogados. Para ser
delegado de polícia o bacharel em Direito precisa de exame, idem para ser promotor, juiz etc. A
advocacia é instrumento imperioso de uma República democrática e séria.
Lamento profundamente e condeno com veemência essa aberração de um congressista. Espero, e
peço, que o nosso Congresso rejeite a absurda pretensão de acabar com o Exame de Ordem.
José Pontes Jr.
EXAME DE ORDEM (3)
Filhos de deputados e senadores não passam no Exame da OAB? Qual a solução? Pagar cursinho
para o filho? Comprar livros para o filho? Fazer o filho estudar mais? Não! A solução é acabar com o
Exame da OAB!
Gente, vamos abrir os olhos para a realidade da podridão de nossa política?
Marcos Henrique
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EXAME DE ORDEM (5)
O Exame da Ordem desrespeita o princípio da isonomia. Somos todos iguais e não deve ter
continuidade essa falta de respeito. Nenhum advogado trabalha sem consultar a lei, por que temos
que fazer uma prova desumana, sem a consulta da lei, que nos obriga a decorar como papagaios
artigos e jurisprudências?
Façam exames para os professores, investiguem a qualidade das universidades, fechem as
universidades sem condições. Punir o aluno que paga cinco anos de faculdade, se esforça, se doa por
anos é o mesmo que sentenciar um réu sem julgamento. O aluno é o lado mais fraco dessa relação
e não tem como se defender.
Luciane Barros
EXAME DE ORDEM (6)
O Exame da Ordem dos Advogados é necessário e tem que continuar sendo feito para
preparar melhor os bacharéis em Direito. Parabéns à OAB e a CAASP, que prestam relevantes serviços
a nós advogados e à sociedade.
O Exame da Ordem dos Advogados tem que continuar, em beneficio do próprio bacharel em Direito
e da sociedade.
Nelson Camargo
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