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www.rioquenteresorts.com.br/convenio

** As reservas  serão realizadas somente com apresentação de documento que comprove  o seu vinculo com a empresa conveniada.

LOJA VALETUR SANTO ANDRÉ 
SHOPPING ABC - AV. PEREIRA BARRETO, 42, LOJA 81 - PISO PB – SANTO ANDRÉ.
FONE: (011) 4433-0950 

Mês do Advogado com 15% de
desconto no Rio Quente Resorts.

#FeriasOAnoTodo

No Rio Quente Resorts, a comemoração 
para o  vai até Novembro!Mês dos Advogados

10% para conveniados

8% para pagamento à vista*

10% para compras antecipadas em 90 dias

No Rio Quente Resorts você garante 
até 33% de desconto

*À vista: 8% de desconto (dinheiro, cheque, boleto bancário, cartões de crédito)            
de 2 a 10 vezes sem juros, nos cartões Mastercard, Visa, Diners, Amex (sem desconto).

15% de desconto, válido somente para hospedagem no Rio Quente Resorts para o período de Agosto a Novembro de 2015.

10% de desconto sobre o valor das tarifas 
de hospedagem e sobre as tarifas aplicadas 
nas excursões aéreas, rodoviárias operadas 
pela Valetur Viagens.

37% de desconto nos ingressos para o Hot Park.

12% de desconto no Marulhos Resorts 
em Porto de Galinhas.

10% de desconto para hospedagem em hotéis 
de Caldas Novas conveniados a Valetur.
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Skin Food
Seu cuidado natural para toda hora

Nutrição intensa e proteção 
para áreas ressecadas

Amor-perfeito

Ação reparadora, 
emoliante e calmante

Calêndula

Ação refrescante, 
calmante e emoliente

Camomila

Revitaliza e 
tonifica a pele

Rosmarinus

Ação calmante 
e emoliente

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.

Previgrip 
Ferrum sidereum D10 + Associação

Glóbulos 20 g - MS 1.0061.0072.002-6

Solução oral 50 mL - MS 1.0061.0072.001-8

Uso oral - Adulto e Pediátrico

Infludoron 
Ferrum phosphoricum D6 + 

Associação

Glóbulos 20 g - MS 1.0061.0042.001-9

Uso oral - Adulto e Pediátrico

Rinidon 
Hydrastis canadensis D4, Quercus 

robur TM.

50mL - MS 1.0061.0093.001-2.

Uso oral - Adulto e pediátrico

Sinudoron 
Berberis vulgaris D2 + Associação

Glóbulos 20 g - MS 1.0061.0055.002-3

Solução oral 50 mL - MS 1.0061.0055.004-1

80 comprimidos - MS 1.0061.0055.005-8

Uso oral - Adulto e Pediátrico

Gripe ou 
Resfriado? Sinusite?Rinite?

Prevenção 
de Gripes?

Tratamento 
auxiliar de 
sinusite1

Tratamento auxiliar 
na predisposição 

a resfriar-se e 
prostração durante 

a gripe1

Tratamento 
auxiliar na 

prevenção de 
gripes1

Tratamento 
auxiliar da 

rinite1

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

SAC - 0800 55 3266
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Caro leitor,
As mídias sociais fazem parte da vida de forma decisiva. Sim, porque para muita gente atos como ir a 
uma festa, tomar um vinho ou brincar com o cachorro não têm sentido se não vierem acompanhados 
de ao menos uma postagem no Facebook. Palco que faz anônimos sentirem-se celebridades, a rede 
social também tem levado internautas desavisados à Justiça. É disso que trata a reportagem de capa 
desta edição, a mostrar que manifestações de ódio e preconceito, calúnias e difamações são crimes 
também quando praticadas pela internet e podem acarretar condenações sociais bem mais severas 
que as judiciais.

Empresária do varejo sempre cogitada para alguma pasta ministerial, Luiza Helena Trajano é a 
entrevistada desta edição. Corajosa, ela reconhece o momento difícil da economia brasileira, mas 
não economiza ousadia: o Magazine Luiza, do qual ela é dona, abrirá 30 novas lojas neste recessivo 
2015. “Eu sou uma empreendedora, e uma empreendedora procura fazer da crise um sinal de 
oportunidade”, diz.

A seção “Saúde” traz matéria sobre telemedicina, a explicar como os avanços da comunicação 
eletrônica aceleram processos de diagnóstico e mesmo de tratamento. Em “Dicas”, o leitor encontrará 
preciosa descrição do funcionamento dos chamados escritórios virtuais, que podem facilitar o dia a 
dia do advogado, aliviando-o de atribulações administrativas e de uma série de despesas.

A deliciosa ironia e o sarcasmo de Voltaire estão em rica análise na seção “Cultura”, mas o notável 
escritor francês não está sozinho nesta edição. Em “Perfil”, uma conversa com Paulo Bonfim revela as 
influências, as amizades, o trabalho e a obra do “príncipe dos poetas brasileiros”.

Fecha esta edição um artigo do ex-presidente da OAB-SP Luiz Flávio Borges D’Urso sobre o 
comportamento da mídia em relação aos criminalistas. A confusão que se faz entre advogado e 
cliente não poderia ser melhor comentada.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

O Brasil, salvo deploráveis 
exceções, mostra-se mobilizado 
contra a corrupção. Todos 

ansiamos pela punição daqueles que 
se apoderam de recursos públicos, 
mas quem quer de fato exterminar 
essa praga deve ter consciência de 
que excessos costumam resultar em 
anulação de processos. Comete-se 
excesso, desrespeita-se a Constituição 
quando se tenta, por exemplo, convocar 
advogados do âmbito da Operação Lava 
Jato para informarem a origem dos seus 
honorários à Comissão Parlamentar 

de Inquérito da Petrobrás. Trata-se de flagrante tentativa de violação de sigilo profissional e, num 
caso específico recente, positiva foi a atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 
Lewandowski, ao atender pedido do Conselho Federal da OAB e desobrigar uma advogada de depor 
à CPI acerca de sua remuneração. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, tanto o Conselho Federal quanto a Seção de Paulo e outras 
secionais, tem se manifestado reiteradamente a respeito, sempre salientando que o segredo 
profissional está posicionado no cerne da atividade advocatícia. Causou espanto a declaração do 
presidente da referida CPI, o deputado federal Hugo Motta, do PMDB da Paraíba, de que ele não 
poderia permitir que o trabalho da Comissão fosse “interrompido por uma pauta corporativa”. 
Certamente o ilustre parlamentar não foi apresentado ao Artigo 133 da Constituição da República, 
que afirma ser o advogado inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Também 
não lhe chegou às mãos o Artigo 154 do Código Penal, que versa sobre o sigilo das profissões.

Claro está que, neste mar de delações em que se transformou a Operação Lava Jato, o que se pretende 
é fazer com que advogados se tornem informantes. Equivoca-se, contudo, quem tenta derrotar a 
corrupção vilipendiando o Estado de Direito.

LUTAR CONTRA 
A CORRUPÇÃO, 
RESPEITAR A 
ADVOCACIA
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No momento em que o Brasil está prestes a dar um passo histórico na luta contra práticas ilegais 
enraizadas, surtos obscurantistas podem estagnar o processo. De outra parte, ações precipitadas 
e exageradamente midiáticas não combinam com a aplicação rigorosa da lei e contribuem para o 
fracasso de gestões bem intencionadas, como demonstraram as inconclusivas operações Satiagraha 
e Castelo de Areia.

Voltando um pouco mais no tempo, encontraremos outra injustificável demonstração de descaso 
com as prerrogativas profissionais da advocacia, da qual em hipótese alguma se deseja uma 
segunda edição. Foi durante a denominada Operação Monte Éden, em 2005, que policiais federais e 
procuradores invadiram escritórios de advocacia em seis estados, autorizados por uma juíza federal 
do Rio de Janeiro mediante mandados pouco ou nada específicos, deixando a critério dos agentes a 
avaliação do que deveria ser subtraído.

Definitivamente, não é assim que se combate a corrupção. Não é direcionando ímpetos justiceiros contra 
a advocacia, alicerce da cidadania, que se ferirá de morte esse mal que há tanto tempo corrói o país. 

Estamos em agosto, Mês do Advogado. A classe merece comemorar as inúmeras vitórias que 
proporcionou ao longo do tempo às causas democráticas. Porém, como o compromisso histórico 
não nos permite um minuto sequer de olhos cerrados, a advocacia e suas entidades de classe 
movimentam-se no mesmo sentido do povo brasileiro, em busca daquela que talvez venha a ser 
maior de suas vitórias: o fim da corrupção nos contratos públicos. Para tanto, elencou uma série de 
medidas que, adotadas, darão cabo de práticas abomináveis e hoje corriqueiras.

Em linha com a campanha “Corrupção, não!”, o que pleiteiam os advogados, além de exercer 
seu trabalho com dignidade e liberdade, é que se estabeleçam regras claras e procedimentos 
transparentes para o financiamento de campanhas eleitorais, com fixação de limite máximo de 
doações e gastos, acompanhados da obrigatoriedade de demonstração da origem dos recursos 
doados e de sua destinação específica. A advocacia também prega a proibição de doação por 
empresas que mantenham contrato com a administração pública. 

Para acabar com a corrupção, os advogados cobram do Congresso Nacional, além do respeito ao seu 
exercício profissional, a tramitação prioritária dos projetos dos novos Códigos Penal e de Processo 
Penal, com a criação ou o aprimoramento de tipos penais destinados a esse fim, além de dispositivos 
que garantam mais agilidade processual e que não firam as garantias constitucionais, entre mais de 
uma dezena de itens.

A luta contra a corrupção, a exemplo de todas as contendas democráticas travadas pela Nação 
brasileira, conta com a advocacia. E a advocacia espera contar com o respeito das instituições às suas 
prerrogativas profissionais.

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“Não adianta reclamar”
LuÍza Helena Trajano é dona e presidente do Magazine 

Luiza, rede varejista de eletrodomésticos que emprega 24 
mil pessoas em todo o Brasil. Em 2015, foi conduzida pela 

segunda vez à presidência do Instituto de Desenvolvimento 
do Varejo (IDV), entidade que reúne os mais importantes 

grupos comerciais do país, como C&A, Pão de Açúcar, 
Telhanorte, Lojas Marisa, Walmart, Lojas Americanas, 

Pernambucanas, Carrefour e outros. Uma semana depois de 
conceder entrevista a Paulo Henrique Arantes, editor da 

Revista da CAASP, Luíza foi nomeada pela presidente Dilma 
Rousseff para comandar o Conselho Público Olímpico, em 

substituição ao ex-presidente do Banco Central Henrique 
Meirelles. A mesma Dilma a convidara para assumir a 

Secretaria das Micro e Pequenas Empresas em seu primeiro 
governo, mas arranjos políticos acabaram premiando 

Guilherme Afif Domingos com o cargo.

Luíza carrega a imagem de empreendedora de sucesso. E 
extremamente corajosa: sua empresa continua investindo 

na abertura de novas lojas Brasil afora, mesmo em um 
ambiente de inflação e recessão casadas. “Não adianta ficar 
reclamando. Uma pessoa empreendedora procura fazer da 

crise um sinal de oportunidade”, afirma.

Sua postura é sempre positiva, porém não desprovida de 
espírito crítico: “Temos um déficit público grande, que tem 

de ser enfrentado. Temos uma inflação com a qual não 
estávamos acostumados nos últimos anos. Acima de tudo, 

esse aumento do juro para conter a inflação é um perigo, 
porque desaquece o mercado. Mas acho que também há 

muitas notícias boas que não estão sendo dadas”.  Nas linhas 
a seguir, saiba quais são essas notícias que não estariam 

sendo transmitidas à população.

Revista da CAASP - As vendas no varejo estão caindo muito. Em maio registrou-se queda de 
4,5% em relação ao mesmo mês no ano passado. Qual a real gravidade da situação?

Luíza Helena Trajano - A queda neste ano é uma realidade, mas no ano passado, por causa da Copa 
do Mundo, houve segmentos que sofreram e outros que foram beneficiados. Os maiores associados 
do IDV (Instituto de Desenvolvimento do Varejo) foram beneficiados, porque vendem a linha de 
eletroeletrônicos. A parte de alimentação não foi beneficiada.

O Magazine Luiza, por exemplo, tem um parâmetro muito alto herdado do ano passado. Então, é 
uma coisa muito difícil de acompanhar. Além de tudo que está acontecendo, o parâmetro é alto. Mas 
o que eu que considero como a pior coisa que está acontecendo é o baixo índice de confiança do 
consumidor, além do aumento do juro.

Nós estamos vivendo um problema político além do problema econômico. É uma coisa que nos 
afeta bastante.
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A que se deve a atual situação econômica, na opinião da senhora, que foi uma entusiasta do 
primeiro governo Dilma?

Eu sou uma entusiasta do Brasil, e aí, automaticamente, eu sou uma entusiasta de qualquer pessoa 
que seja democraticamente eleita para um cargo. Na minha cidade, Franca, eu não votei para o 
prefeito eleito e 15 dias depois estava ajudando no que podia, porque eu quero ser feliz e não apenas 
ter razão.

Desde 2008 o mundo vive uma crise muito séria. O Brasil passou imune por esses períodos por um 
bom tempo, e agora a crise chegou. Esse negócio de falar que incentivar o consumo foi um erro... 
só 54% da população têm máquina de lavar automática; falta construir 53 milhões de casas próprias 
nos próximos 10 anos para termos nível de igualdade em relação aos países desenvolvidos. O Brasil 
colocou muita gente para dentro da economia, e agora ocorre um problema de desequilíbrio de 
contas públicas. Mas a gente viveu um período diferente daquele que o resto do mundo viveu, que 
foram esses oito anos, de 2008 para cá, o que nos levou a pagarmos um preço agora.

Eu acho que por um problema político – e eu não estou falando de onde vem esse problema – as 
medidas estão demorando muito a serem tomas, e certas coisas ganham proporções maiores.

Mas será que esta crise econômica, com o país já em recessão e a inflação a persistir, não vai 
reverter os ganhos sociais recentes?

Eu não acredito, porque milhões de pessoas ingressaram no mercado de trabalho e a renda das 
famílias mais que quadruplicou. O crédito, a renda e o emprego são o sustentáculo de um país em 
desenvolvimento. O crédito mais que quadruplicou, mesmo com as restrições, e a inadimplência 
está totalmente sob controle.

A senhora disse que a inadimplência está controlada?

A inadimplência está totalmente sob controle, sim. 

O que acontece? Quando você diminui o volume, ela aumenta percentualmente, mas no nosso caso 
nem aumentou. Se você tem uma inadimplência de 2 sobre 50 é uma coisa, se for de 2 sobre 40 
aumenta a proporcionalidade. Então, como aumentou o volume de novos créditos, por tudo isso que 
você citou, então a inadimplência pode aumentar percentualmente.

O que mais nos preocupa é o índice de confiança. O consumidor está com medo de perder o emprego, 
medo da inflação, dos juros, das notícias a toda hora muito ruins, então ele para de comprar.

O aumento do desemprego na indústria é significativo e crescente. E no comércio varejista?

Todo mundo, numa época de crise, tanta fazer mais com menos. O varejo não está admitindo, mas 
não há demissão em massa como na indústria. Aqui em cima (aponta para o andar de cima de seu 
escritório) agora há mais de 150 pessoas para novas lojas que nós (Magazine Luiza) vamos inaugurar. 
Na semana passada, abrimos quatro novas lojas. Estamos inaugurando neste ano 30 novas lojas - e 
não só nós. Ninguém, no âmbito do IDV, parou seu plano de expansão.

Então, o varejo gera muitos novos empregos.
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Então o Magazine Luiza continua expansionista, 
mesmo neste momento econômico do país?

Sim, e não só o Magazine Luiza. Todas as empresas sócias 
do IDV mantiveram seus investimentos, até porque 
já tinham alugado ou comprado pontos, e mantê-los 
parados agora seria pior. Então, todos nós do varejo – 
meus colegas Riachuelo, Renner, Ponto Frio e outros 
– continuamos investindo nos pontos e aumentando 
lojas.

Nós não botamos o pé no freio do investimento.

A senhora continua otimista, não?

Não, eu não continuo otimista. Há uma diferença entre 
ser otimista e buscar alternativas. Eu sou uma empreendedora, e uma empreendedora procura fazer 
da crise um sinal de oportunidade. Eu sou uma pessoa que pensa positivamente e age positivamente. 
Não adianta ficar reclamando. Estamos buscando alternativas para vender mais.

Vamos reconhecer que estamos num momento difícil economicamente. De qualquer modo, o 
cenário é tão ruim quanto afirmam os grandes veículos de imprensa?

Eu acho que temos um déficit público grande, que tem de ser enfrentado. Eu acho que temos uma 
inflação com a qual não estávamos acostumados nos últimos anos. Acima de tudo, esse aumento 
do juro para conter a inflação é um perigo, porque desaquece o mercado. Mas acho que também há 
muitas notícias boas que não estão sendo dadas.

Eu viajo por este Brasil e vejo coisas maravilhosas, pessoas montando coisas novas. Eu acho que o 
viés negativo, e sempre negativo, começa às 5 horas da manhã, hora em que começamos a ver o 
noticiário nos jornais ou no smartphone. Eu acho que as pessoas estão cansadas disso também.

O que é mais importante para o país no momento, a reforma política ou o ajuste fiscal?

O ajuste fiscal que está aí, principalmente na parte trabalhista, é uma coisa muito justa. Ninguém 
quer ter um filho de 20 anos que trabalha seis meses e quer ficar outros seis meses desempregado. 
Nós, do varejo, que somos geralmente o primeiro emprego, vemos o turnover de pessoas que ficam 
seis meses, fazem tudo para serem mandadas embora, vão para a informalidade... eu era até a favor 
de um ano em meio, mas esse um ano que foi aprovado (tempo mínimo para requisição de seguro-
desemprego) é uma coisa boa.

Agora, o aumento de impostos versus a não contenção de gasto é que assusta a gente. Mas todas as 
medidas trabalhistas foram importantes, como no caso dos pescadores e dos aposentados. Então, 
a reforma trabalhista tem muita consistência, e a reforma fiscal vai ajudar no curto prazo, mas não 
resolve estruturalmente.

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

“No varejo não há demissão em massa como 
na indústria”

 Fotos Ricardo Bastos
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A senhora ainda é uma interlocutora frequente da presidente Dilma?

Eu converso com ela assim como converso com o governador Alckmin e com o prefeito do Rio de 
Janeiro, este último porque sou voluntária do Comitê Olímpico (na semana seguinte à entrevista, Luiza 
Trajano foi nomeada por Dilma Rousseff presidente do Conselho Público Olímpico, em substituição ao ex-
presidente do Banco Central Henrique Meirelles). Eu sou interlocutora porque o Brasil é meu também, 
não é só deles. Então, quando puder estar junto, eu ajudarei.

Você considera a corrupção o maior problema do Brasil?

A corrupção é um problema do mundo. Ocorre que todo tipo de corrupção está vindo à tona em 
muitos países, não só no Brasil. É como uma ferida: se não furar, não vai dar certo. 

Não acho que a corrupção seja nosso maior problema. Acho que é um problema de uma sociedade 
capitalista que cada vez quer ter mais e mais.

De qualquer modo, o povo se sente contemplado quando vê poderosos na cadeia, não?

Eu acho difícil julgar qualquer situação neste momento. A única coisa que eu posso dizer é que a 
falta de ética está no fim de um ciclo, mas é muito difícil julgarmos empresários que estão gerando 
empregos, que poderiam estar vivendo de juros mas estão investindo, sem conhecermos os 
processos. Eu prefiro não julgar.

Agora, a falta de ética, de modo geral, que está em todos os lugares, está chegando ao fim. Estão 
vindo à tona coisas que nunca vieram. Isso é um bom sinal.

A senhora é sempre relacionada entre os empresários mais influentes do país. Uma mulher 
nesse rol significa uma inflexão no meio empresarial brasileiro?

Pelo menos temos um grupo de mulheres no Brasil que está lutando muito para isso. O papel da 
mulher em qualquer conselho, em qualquer coisa, dá um equilíbrio muito grande. Eu vejo, onde 
estou, que isso ajuda bastante.

E quanto à adoção de cotas femininas em cargos executivos nas empresas, qual sua opinião?

É uma luta minha, mas eu quero, primeiro, deixar bem claro o que vem a ser cota. Cota é um processo 
transitório para acertar uma desigualdade. Eu não estou nem defendendo por mim, porque eu sou 
acionista aqui, mas as minhas colegas vão levar um século para terem 10% de participação em 
conselhos administrativos. Isso é estatístico. Por outro lado, as estatísticas também mostram que os 
países que conseguiram instituir a cota melhoraram muito o nível de gestão. 

Então, eu sou muito a favor de cota como processo transitório, até porque eu acho que esta geração 
de mulheres não pode esperar 80 anos para ocupar um cargo executivo. Seria muito bom para o 
mundo que existisse equilíbrio entre masculino e feminino.

Repito: cota é um processo transitório. Primeiro, eu quero apoiar cota para mulheres em conselhos; 
depois a gente vai cuidar de cota para mulheres em cargos administrativos.
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Há uma pesquisa da Ernest & Young que prova 
que nós vamos levar 80 anos para termos 15% de 
mulheres em cargos executivos. É muito tempo para 
esperar!

Há muitas pessoas que são visceralmente 
contrárias a qualquer tipo de cota.

É porque não entenderam ainda que cota é um 
processo transitório, como eu disse. É difícil para 
os meus filhos entrarem numa faculdade federal. 
Como é que os filhos daquelas pessoas que tiveram 
acesso à educação há pouco tempo, que tiveram que 
estudar numa escola simples, vão poder ter acesso a uma escola melhor, mesmo se forem muito 
inteligentes?

Então, cota é um processo transitório, seja para mulheres, seja para negros, seja para deficientes. O 
Magazine Luiza esteve 18 anos seguidos entre as eleitas pelos funcionários como uma das melhores 
empresas para se trabalhar, já fomos a primeira do mundo de varejo a ganhar esse título, e nunca 
tínhamos olhado as pessoas com deficiência física da mesma maneira que passamos a olhar depois 
da exigência da cota. Quando passamos a ter cota, revolvemos olhar. Hoje, temos um quadro de mais 
de mil pessoas com deficiência e é impressionante o testemunho delas, principalmente no Nordeste, 
mostrando realmente sua superação. Hoje, os gerentes estão pedindo pessoas com deficiência, 
porque elas estão dando exemplo.

Se não fosse a cota, nem o Magazine Luiza, que é uma empresa voltada às pessoas, que ganha 
prêmio internacional, teria olhado para as deficiências como olhamos. Eu dou isso como exemplo, 
com muita humildade.

Repercutiu muito sua resposta ao escritor Diogo Mainardi, durante uma edição do programa 
Manhattan Connection. Eu repito a pergunta dele, a título de contextualização: quando a 
senhora vai vender suas lojas para a Amazon?

Eu respondi muito tranquilamente, admiro o programa, sou amiga do (apresentador) Lucas Mendes. 
Eu nunca mandei nada para o Diogo Mainardi depois do programa, e o povo fala que eu mandei 
carta... eu nunca mandei nada. Eu falei que lhe enviaria alguns dados, e ele disse “me poupe, Luiza”. 
Então, eu não mandei nada. Sei que escreveram carta para ele em meu nome. Eu preferi ficar quieta.
Bem, no programa eu falei na situação daquela época – em um ano muita coisa mudou. Simplesmente 
eu tinha, e tenho, os números na cabeça e mostrei a ele que a inadimplência no Brasil era a menor 
dos últimos tempos.

Tomara que continuem a existir empresas no Brasil que gerem 24 mil empregos diretos, como o 
Magazine Luiza. E o IDV, mais de 800 mil empregos. O varejo é hoje o segundo empregador do país - 
só perde para o governo. Há uma empresa ligada ao IDV que, sozinha, gera mais empregos que todas 
as montadoras de automóveis juntas.

“Sou a favor das cotas como processo transitório”
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Há quanto tempo o Magazine Luiza conta com loja virtual? Eu gostaria que a senhora 
comparasse o desempenho do comércio virtual com o do tradicional.

Em 1990 nós criamos uma loja que vendia por computador – e não existia nem multimídia no Brasil. 
Então, a gente sempre acreditou, a gente nunca separou o CNPJ. Hoje, de 15% a 20% das vendas do 
Magazine Luiza são feitas via loja virtual.

Agora, a loja física não vai morrer. Ela vai criar um novo formato de entretenimento, de relacionamento. 
Cinquenta e sete por cento das pessoas que compram pela internet visitam uma loja física.

Estudos como o Webshoppers, da e-Bit, que avaliam o crescimento do comércio virtual e o 
comparam com o do tradicional, têm demonstrado um crescimento muito maior do primeiro.
 
É claro, pelo fato de o comércio virtual ser algo que está nascendo. A gente acredita no digital, mas 
o cliente não abre mão do tradicional, tanto é que a Amazon está abrindo loja física nos Estados 
Unidos. Essa interação entre o físico e o virtual, o cliente ser atendido onde e como ele quiser, vai ser 
uma realidade.

Sempre que surge uma novidade, as pessoas parecem acreditar que o que já existia vai acabar, 
não?

Quando surgiu a televisão disseram que o rádio ia acabar; agora com a internet falam que a televisão 
vai acabar, mas ela vai é ter outro formato. É assim mesmo, mas o q ue não se pode é ficar fora – quem 
ficar fora do digital estará perdido. Veja os jornais que não ingressaram na internet, e veja o exemplo 
da Kodak.

A senhora é a favor da taxação das grandes fortunas como forma de colaborar para a redução 
da desigualdade?

Eu ainda não estudei isso suficientemente. Me falaram que isso talvez não funcione como arrecadação, 
pois as pessoas mandariam o dinheiro para fora do país. Acho que é preciso estudar as consequências 
e não-consequências disso.

O que a senhora recomenda para o empresário que 
quer crescer?

Paixão e foco.

Se você tem paixão pelo que faz e foca naquilo... por 
exemplo, neste momento tem que focar em fazer mais 
com menos, em vencer a crise. É preciso que haja um 
equilíbrio entre o pensar rico e o bolso. Se você não 
ousa de jeito nenhum, você não ganha; por outro lado, 
se você ousar demais... o que quebra uma empresa é 
fluxo de caixa. 

A sabedoria do empreendedor consiste em ousar sem 
interferir muito no fluxo de caixa.

“Acreditamos no mercado digital, mas o cliente não 
abre mão do tradicional”
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Reportagem de Paulo Henrique Arantes  e  Joaquim de Carvalho*

Ao receber o título de Doutor Honoris Causa em Comunicação e Cultura na Universidade de 
Turim, no último dia 11 de junho, o escritor e filósofo Umberto Eco referiu-se aos usuários 
das mídias sociais como “uma legião de imbecis, que antes falavam apenas no bar, depois de 

uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade”. O consagrado autor de “O Nome da Rosa” foi além: 
“Normalmente, eles, os imbecis, eram imediatamente calados, mas agora têm o mesmo direito à 
palavra que um Prêmio Nobel”. Não satisfeito, acrescentou: “O drama da internet é que ela promoveu 
o idiota a portador da verdade”.

É triste constatar que há uma boa dose de verdade na fala do escritor italiano, mas dar voz também 
aos imbecis talvez seja o preço da liberdade. Quem frequenta as redes sociais de forma ampla, em rol 
de “amizades” que vá além do, digamos, círculo de convivência presencial, sabe do que se trata. Não 
se pode negar a mídia social como palco revelador das faces verdadeiras: personalidades, crenças e 
crendices, ódios e amores antes recolhidos são catapultados do teclado para o mundo, satisfazendo 
aquele desejo de boa parcela da humanidade de se exibir.

Contudo, essa liberdade de expressão, absoluta nas redes, não exime ninguém de crimes como 
calúnia, difamação, insulto, escárnio por motivo religioso, favorecimento da prostituição, ato ou 
escrito obsceno, incitação do crime, apologia ao crime, falsa identidade, pedofilia, preconceito, 

As redes sociais 
e os inadvertidos 

criminosos virtuais
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discriminação ou revelação de segredo 
profissional, todos descritos no Código 
Penal. Para brilhar sem sustos no Facebook, 
no Instagram ou no Youtube o internauta 
deve medir as consequências de suas 
postagens.

“A internet não é um mundo sem lei. O 
Código Penal, que é relativamente antigo 
em comparação com a tecnologia, é 
aplicável à internet”, afirma o advogado 
Rony Vainzof, especialista em crimes 
digitais. “Pessoas chegam a se matar por 
causa do alcance de crimes contra a honra em rede social, porque não se permite o arrependimento. 
A lesão é muito grande não só para as vítimas, mas também para o agressor, porque, além da punição 
judicial, há a punição social por determinada conduta, que às vezes é até maior”, explica.

É ilustrativo o caso da executiva americana Justine Sacco. Antes de embarcar a trabalho para a África do 
Sul, ela tuitou: “Indo para a África. Espero que não pegue Aids. Brincadeira, sou branca”. Ao pousar no 
seu destino ela não apenas estava demitida da empresa em que trabalhava, a InterActive Corp, como 
havia tido uma foto sua postada e compartilhada 1.164 vezes. Seu tuíte fora trending topic global e ela 
teve de se desculpar por meio do jornal sul-africano The Star. Funcionários dos hotéis locais ameaçaram 
fazer greve caso Justine fosse aceita como hóspede.

São inúmeros os casos do gênero. Em 2010, quando da primeira eleição da presidente Dilma Rousseff, 
uma estagiária de Direito de 19 anos postou no Twitter que todos os paulistanos deveriam matar um 
nordestino afogado. Seu ato impensado de 15 segundos rendeu-lhe demissão do emprego e denúncia 
feita por uma secional da OAB do Nordeste. A jovem acabou condenada por racismo. “O que ela fez é 
crime”, assinala Vainzof. “Ela ficou seis meses reclusa em casa, porque todo o Brasil tomou conhecimento 
do seu ato. O juiz até atenuou a pena em razão da punição que ela já sofrera da sociedade”, lembra 
o advogado, e prossegue: “Casos como este demonstram que a punição social é muito maior que a 
judicial. Se ficarmos na esfera da legalidade dessa punição, tudo bem, mas hoje em dia existem tribunais 
de exceção, em que as pessoas investigam, julgam e condenam”.

Em alguns casos, condena-se à morte. Assim aconteceu com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 
33 anos, residente no Guarujá. Em maio de 2014, uma foto dela foi postada numa mídia social, junto 
com a acusação de sequestro de crianças para rituais de magia negra. Informação mentirosa, boato 
surgido sabe-se lá por que motivo. Fabiane foi espancada até a morte por moradores do bairro em que 
morava, sem jamais ter feito nada parecido com magia negra, muito menos usando crianças.

Compartilhando crimes

Segundo Rony Vainzof, aplica-se às redes sociais uma das principais diferenciações do Direito – o 
critério interioridade/exterioridade: “O Direito só age naquilo que é exteriorizado, e nunca sobre o que 
está dentro do pensamento. Qualquer ser humano, internamente, dentro de sua cabeça, já cometeu 
ilícitos, preconceitos, mas isso fica restrito à nossa esfera de reflexão. Atualmente, na internet, em vez 
de as pessoas pensarem, elas simplesmente se manifestam. E aí o Direito se aplica”.

Site oficial U.E.

Umberto Eco: “a internet promoveu o idiota a portador da verdade”
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Como forma de prevenir manifestações de ódio e preconceito 
na internet, Vainzof reconhece a importância de criminalizar 
com mais rigor e aumentar as penas para tais condutas, mas 
avalia que “a base está em conseguir conscientizar a população 
dos efeitos que esses ilícitos trazem às vítimas”.

“Se você pensar no outro, automaticamente não vai praticar 
um ato de ódio, e se você conseguir mensurar a extensão da 
ilicitude do ato, seja uma difamação, seja uma violação de 
direito autoral, que contribui para o crime organizado, você 
automaticamente vai evitá-lo”, orienta o advogado. 

Já existem condenações que chegam a R$100 mil em razão de mentiras e ofensas praticadas 
pela internet. Detalhe: aquele que compartilha informação inverídica contribui para potencializar 
a realização do dano e também pode ser responsabilizado civilmente. “É preciso ler o que se 
compartilha, é preciso verificar a confiabilidade das fontes. Afinal, as pessoas querem contribuir para 
uma sociedade melhor ou para a desinformação?”, indaga Vainzof.

De outra parte, a vítima precisa saber reagir legalmente e provar o crime que sofreu. O primeiro passo 
é procurar um cartório de notas e pedir uma ata notarial, documento em que o tabelião certificará 
a existência do conteúdo virtual. Como o tabelião detém fé pública, o que ele escreve tem valor de 
prova.

Essa foi a conduta adotada pelos pais da estudante Carolina (nome fictício) em ação contra o ex-
namorado da filha, relativa a um caso de revange porn – vingança mediante divulgação de fotos 
íntimas em redes sociais. Carolina era menor de idade quando seu namorado, maior, tirou fotos dela 
sem roupa. Quando a jovem rompeu o namoro, ele divulgou as imagens pelo WhatsApp. Em questão 
de minutos, os colegas de escola tinham as fotos no celular. A advogada Samara Schuch Bueno, que 
atuou no caso, conta que Carolina deixou o colégio e ficou bom tempo sem sair de casa.

Orientados pela advogada, os pais foram à delegacia. Foi aberto um inquérito. Indiciado com base 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ex-namorado de Carolina acabou denunciado à Justiça 
pelo Ministério Público e responde a processo que pode lhe render até oito anos de prisão. Os pais 
de Carolina também entraram com ação civil para cobrar danos morais e materiais em nome dela. 
Trata-se de um caso que, certamente, não terminará em cestas básicas. “A internet não é um vale-
tudo. As pessoas devem saber que há caminhos para reparar erros e punir quem comete crime”, 
salienta a advogada Samara Bueno.

E o que dizer dos ataques a políticos, potencializados durante campanhas eleitorais? A quantidade 
de mentiras disseminadas sobre este ou aquele candidato, bem como o teor das invencionices, é 
assustador. No ano passado, o então candidato a presidente da República pelo PSDB, Aécio Neves, 
contratou o escritório em que Samara trabalha para identificar seus detratores na internet. Os 
advogados lhe entregaram dezenas de nomes, mas não se tem notícia de processos abertos pelo 
ex-candidato.

“O juízes entendem que o político deve saber conviver com críticas, mas isso não dá direito a ninguém 
de chamar um político de corrupto sem provas”, adverte a advogada.

Fecomércio/SP

Vainzof: “em vez de pensarem, as pessoas 
simplesmente se manifestam”
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Não bastasse o desgaste real do Governo Federal, disseminou-se em junho, via WhatsApp, que a presidente 
Dilma Rousseff havia sido internada às pressas após tentativa de suicídio por overdose de medicamentos. 
O boato foi desmentido pela própria presidente, após um de seus passeios matutinos de bicicleta.

Marco Civil - Segundo Rony Vainzof, em provedores e buscadores da internet cada vez mais se 
amplia a discussão sobre o chamado “direito ao esquecimento”, baseado na orientação do Tribunal de 
Justiça da União Europeia para que quando uma notícia for irrelevante, ou inverídica, a mesma possa 
ser retirada do ar e não mais apareça como resultado de buscas. “Os provedores, que são as portas de 
entrada e saída, têm as ferramentas para excluir. Tecnologicamente, é possível fazê-lo, mas isso não 
pode funcionar como censura prévia. É o velho princípio: o Direito age depois do acontecimento. 
Não se pode partir da presunção de que todo mundo vai praticar um ato ilícito para impedir que 
alguma coisa vá ao ar”, argumenta o advogado.

No Brasil, o Marco Civil da Internet merece elogios. “De modo geral, é muito bom”, registra Vainzof, não 
sem fazer uma ressalva: “O Marco Civil diz que o provedor pode ser responsabilizado civilmente se 
deixar de tornar um conteúdo indisponível após ordem judicial. Há um equívoco enorme aí, porque, 
se há uma ordem judicial, deve-se cumpri-la ou recorrer dela, caso contrário comete-se crime de 
desobediência. E agora o Marco Civil traz uma responsabilidade civil por descumprimento de ordem 
judicial? Isso não existe juridicamente”.

Uma iniciativa do governo surge como algo positivo no combate ao mau uso das mídias sociais. 
Em abril último, foi lançado o Pacto pelo Enfrentamento às Violações dos Direitos Humanos na 
Internet, que funcionará como uma ouvidoria. Paralelamente, criou-se o site Humaniza Redes (www.
humaizaredes.gov.br) , voltado a crianças e adolescentes e destinado a enfrentar o desrespeito aos 
direitos humanos a partir do incentivo ao compartilhamento de peças em várias plataformas sociais. 
Os projetos são coordenados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e 
contam com a participação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria 
ade Políticas para as Mulheres, do Ministério da Educação e do Ministério das Comunicações, com 
apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil, do Google, do Facebook e do Twitter. 

Estranho é o passado
Talvez a imagem que melhor retrate a febre das redes sociais 
que acomete o mundo seja a da família em torno da mesa 
de refeições, cada membro com seu smartphone em punho 
a digitar, postar, compartilhar, comentar, curtir. Tudo menos 
interagir com os familiares ao lado. “Eu gosto mais do meu 
modelo de família, mas e daí? Talvez outro modelo de família 
esteja nascendo”, analisa o psiquiatra Aderbal Vieira Júnior, 
responsável pelo Setor de Tratamento de Dependências 
de Comportamento do Proad (Programa de Orientação e 
Atendimento a Dependentes), da Universidade Federal de 
São Paulo.

Ao passo que não recrimina o comportamento descrito acima, 
por enxergá-lo como inerente aos dias atuais, Vieira Júnior informa haver estudos mostrando que 
jovens que só se comunicam via rede social têm menor percepção daquilo que lhes chega por outros 
meios. Mas, será isso tão negativo quanto parece? “A rede social pode contribuir para o abandono do 
livro de papel, mas também pode favorecer a leitura de conteúdo que está no meio virtual. Ninguém 
mais faz questão de ler ‘Os Lusíadas’, e será que deveríamos continuar a ler ‘Os Lusíadas’?”, questiona.

frlickr - Stig Nygaard

Olhar, postar, compartilhar: a toda hora e 
em qualquer lugar
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O comportamento das pessoas no Facebook, que tem 1,5 bilhão de integrantes no mundo, por 
exemplo, é difícil de ser generalizado, de acordo com o psiquiatra da Unifesp. “Há nuances da 
virtualidade que se impõem. Muitos aspectos do comportamento se perdem quando se escreve, 
diferentemente do que ocorre na interação presencial. Para quem é tímido, por exemplo, isso pode 
significar uma vantagem”, avalia.

Normalmente, a maioria dos nossos “amigos” do Facebook não é composta por amigos de fato, 
amigos do convívio pessoal, mas serve para a massagem no ego que tanto nos faz bem. “Duzentas 
pessoas curtem ‘fui ao banheiro’, e a pessoa que postou pensa: ‘eu existo!”, ironiza Vieira Júnior. “É 
da nossa cultura querer ser visto, marcar presença, e a rede social serve como palanque. Quantas 
vezes você ‘curtiu’ de verdade? Semidesconhecidos estão curtindo coisas para serem curtidos em 
retribuição”, constata.

Indivíduos que andam pela rua de smartphone em punho, a digitar, sem alterar o passo, não assustam 
o psiquiatra Aderbal Vieira Júnior. “Para os jovens que nasceram neste paradigma atual, é tudo muito 
natural”, aceita.

Políticos e jornalistas – “Os políticos perceberam a importância das redes sociais e sabem que 
deixar de participar delas será um ônus. Seus perfis acabam sendo fontes de opinião”, descreve o 
cientista político Nuno Coimbra Mesquita, coordenador do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas 
da Universidade de São Paulo (Nupps). 

De fato, quando um senador, um deputado ou um ministro posta uma frase qualquer no Twitter, 
às vezes sem a menor relevância factual, isso basta para estarem nas manchetes dos velhos jornais 
de papel no dia seguinte, comprovando a docilidade dos jornalistas de hoje, que invariavelmente 
“mordem a isca” lançada pelo político na rede social sem questionamento.

Para o jornalista e escritor Luciano Martins Costa, que tem 
passagem por alguns dos mais importantes veículos de 
comunicação do país, esse comportamento dos profissionais 
de imprensa “está ligado à prática do jornalismo declaratório. 
Muitos jornalistas perderam ou nunca tiveram capacidade 
ou interesse de investigar e contextualizar os fatos e se 
satisfazem em colher frases que provoquem outras frases, 
numa contínua rede de dizeres”.

“As plataformas que os políticos usam para se comunicar, em 
princípio, são positivas – as figuras públicas devem expor suas 
opiniões à sociedade. Quanto aos jornalistas, se estiverem 
utilizando exclusivamente as redes sociais para obterem suas 

informações, estarão exercendo a profissão de forma limitada”, observa Nuno Mesquita.

Quanto ao conteúdo postado pela classe política nas redes sociais, nada de novo. “Precisamos 
entender que o ambiente virtual não cria nada, apenas amplifica coisas que fazem parte do cotidiano. 
Político mentir, por exemplo, não é exatamente uma exclusividade das redes sociais”, salienta Nuno 
Coimbra Mesquita.

WEB

Mesquita: “perfis de politícos viram 
fontes de opinião”
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A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 – Hábitos de Consumo de Mídia pela População 
Brasileira”, realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 
que pode ser acessada na íntegra em www.secom.gov.br, revelou que:

•	 Entre os internautas brasileiros, 92% estão conectados por meio de redes sociais, 
sendo as mais utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%); 

•	 Em relação às novas mídias, reina a desconfiança. Respectivamente, 71%, 69% e 67% 
dos entrevistados disserem confiar pouco ou nada nas notícias veiculadas nas redes 
sociais, blogs e sites (vale a indagação: então por que compartilham tanto?);

•	 Entre as redes sociais e os programas de trocas de mensagens instantâneas mais 
usadas estão o Facebook (83%), o WhatsApp (58%), o Youtube (17%), o Instagram 
(12%) e o Google+ (8%). O Twitter, popular entre as elites políticas e formadoras de 
opinião, foi mencionado apenas por 5% dos entrevistados. 

Abaixo, a descrição das redes analisadas pelo relatório da Secom.

// Para todos os gostos

Facebook - A rede social mais popular do planeta nasceu em 2004 pelas mãos dos 
americanos Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hufghes e do brasileiro Eduardo 
Saverin. Inicialmente era uma ferramenta de uso exclusivo de estudantes da Universidade 
de Harvard, mas gradualmente transformou-se numa das principais mídias sociais do 
mundo. No Facebook o usuário conversa com amigos, compartilha mensagens, links, vídeos 
e fotografias e também recebe as novidades das páginas comerciais das quais gosta, como 
veículos de comunicação ou empresas.

Whatsapp – Em 2009 a dupla Jan Koum e Brian Acton teve a ideia de criar o WhatsApp. 
Inicialmente o aplicativo possuía versão apenas para sistemas IOS. Mas com o sucesso, o 
aplicativo cresceu, expandindo-se para sistemas Android e Windows Phone. O Whatsapp é o 
aplicativo mais baixado nas lojas de distribuição Google Play Store e AppStore. Desde 2014 a 
ferramenta pertence ao Facebook. Com o Whatsapp o usuário faz troca de mensagens, envio 
de fotos, áudios e vídeos, chamadas telefônicas e muitas outras funções, economizando nas 
tarifas de SMS e de ligações. A velocidade de mensagens e alta. 

Youtube - Fundado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim e vendido ao Google 
em 2006, o Youtube foi considerado pela revista norte-americana Time a melhor invenção 
do ano de 2006. O Youtube hospeda uma imensa quantidade de filmes, documentários, 
videoclipes musicais e vídeos caseiros, além de transmissões ao vivo de eventos. A 
popularidade conseguida por alguns vídeos caseiros levam pessoas desconhecidas a se 
tornarem famosas, sendo consideradas “celebridades instantâneas”. É a ferramenta mais 
popular dentro do seu segmento.

Instagram - O Instagram foi criado por Kevin Systrom e Mike Krieger e lançado em outubro 
de 2010. O serviço rapidamente ganhou popularidade. Trata-se da rede social mais popular 
para compartilhamento de fotos e vídeos. O Instagram permite que o usuário acrescente 
filtros às suas produções e as publique online. A grande vantagem do programa é sua 
facilidade de uso. Desde 2012 o Instagram é propriedade do Facebook.

Google+ - O Google+ é o concorrente direto do Facebook. Foi criado pela gingante Google 
em 2011. Sua interface e recursos como troca de mensagens com amigos, compartilhamento 
de links, vídeos e fotografias, são semelhantes ao da concorrente. O diferencial da rede social 
é a integração com os demais serviços do Google, como Google Contas, Fotos, PlayStore, 
Youtube e GMail, entre outros.
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Twitter - Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass criaram em 2006 a rede social 
Twitter. Desde sua criação, o Twitter ganhou extensa notabilidade e popularidade por 
todo mundo. A ferramenta permite aos usuários que se expressem com texto (de até 140 
caracteres), fotos, emoji, emoticons, vídeo, GIFs e links. As atualizações são exibidas no 
perfil de um usuário em tempo real e também enviadas a outros usuários seguidores que 
tenham assinado para recebê-las. No Twitter é possível verificar quais são os assuntos mais 
comentados da rede.

Skype - Em 2003 o sueco Niklas Zennstroem e o dinamarquês Janus Friis aproveitaram as 
tecnologias de redes P2P existentes para criar o Skype, um software que permite comunicação 
de voz, vídeo e texto pela internet de forma gratuita. Apesar de outros serviços também 
darem ao usuário as mesmas possibilidades, foi o Skype quem abocanhou a preciosa fatia 
do mercado de chamadas de voz e/ou vídeo online. A ferramenta está disponível em 27 
idiomas e é usado em quase todos os países. Desde 2011 pertence a Microsoft

Linkedin - A rede social mais antiga desta lista é o LinkedIn, fundada em 2002 por Reid 
Hoffman. Trata-se da maior rede social na internet voltada para o mercado profissional. 
Nesta ferramenta o usuário pode divulgar seu currículo, sua carreira e todo seu portfólio 
de trabalho. É também uma forma prática de ter contato com colegas profissionais e 
empresas. As empresas que mantém perfil no LinkedIn a utilizam para procurar profissionais 
qualificados.

*Colaborou Karol Pinheiro
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do Santinho
no Costão

COSTAO.COM.BRTUDO ISSO EM FLORIANÓPOLIS, A CAPITAL DA QUALIDADE DE VIDA NO BRASIL.

E AQUI VOCÊ TAMBÉM ENCONTRA 
Recreação para todas as idades, trilhas
ecológicas na Mata Atlântica, Museu
Arqueológico ao ar livre, gastronomia
internacional e muito mais.

FAÇA A SUA RESERVA - 0800 645 0927.

Café da manhã,                     
  almoço, jantar,              
  lanches, frigobar 
e bebidas inclusas.

PRAIA PARADISÍACA, SOL E ATIVIDADES 
DE LAZER COM 15% DE DESCONTO 
PARA ADVOGADOS NA HOSPEDAGEM.
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Medicina na era digital

Reportagem de Karol Pinheiro

Tecnologia de informação e comunicação agiliza atendimento, 
reduz custos e transpõe barreiras socioeconômicas e geográficas 

entre os grandes centros e as áreas remotas do país.

WEB

Ou aprendemos a usar a telemedicina ou o sistema de saúde entra em colapso”. A afirmação 
é do médico Chao Lung Wen, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, referência quando o assunto é telemedicina – ou telessaúde, como preferem alguns. 

O termo designa a oferta de serviços de saúde por meio do uso das tecnologias de informação e 
de comunicação. Esse tipo de atendimento vem transpondo barreiras culturais, socioeconômicas e 
geográficas e tende a ganhar cada vez mais espaço com o crescimento e o aperfeiçoamento das redes 
de informática. Por meio dela é possível ampliar as ações de profissionais e agentes comunitários 
de saúde em locais longe dos grandes centros urbanos, integrando-os aos serviços oferecidos por 
hospitais e centros de referência.

“Com todas aplicações da telemedicina que hoje existem é possível aumentar a eficiência do sistema 
de saúde e aumentar a rotatividade ao mesmo tempo em que se minimizam os custos com leitos. 
Em vez de construir mais hospitais, poderíamos ter a mesma quantidade de hospitais e aumentar a 
eficiência deles em pelo menos 25% utilizando a telemedicina”, diz Wen, que é patologista.

A telemedicina começou a ser utilizada na década de 70, nos Estados Unidos. Em 1997, com a 
popularização da internet, iniciou-se a discussão sobre seu uso no Brasil. O intuito, na época, era 
melhorar o atendimento médico nas áreas rurais. Hoje ela tem diversas aplicações.

Uma delas é a unidade e-Care. Trata-se basicamente de uma unidade atuante em políticas preventivas 
de saúde, de modo a evitar o adoecimento da população e poupar recursos com tratamento. Ou seja, 
consiste no uso da computação para modificar o comportamento das pessoas e instruí-las a respeito 
de doenças. 

“



Agosto 2015 / Revista da CAASP // 23

“A telemedicina não vai substituir uma internação ou 
uma consulta médica. É indicada como instrumento 
complementar para as práticas médicas e, graças a 
toda a tecnologia envolvida, é um impulsionador 
para o futuro da medicina”, explica o especialista 
da USP. Na Austrália já existe a telepsicoterapia. Os 
pacientes fazem uma ou duas entrevistas presenciais 
com o terapeuta e, depois, só se consultam por 
videoconferência. Por lá, esse tipo de serviço funciona 
bem e ainda gera conforto e satisfação.

Outra unidade é o processo de telediagnóstico, que atua na agilização do diagnóstico e, ao mesmo 
tempo, reduz custos de transporte de pacientes e de equipamentos para exames. O telediagnóstico 
possibilita aos médicos a troca de informações à distância para debater a melhor escolha de 
tratamento.

A terceira unidade é a Assistência Domiciliar, conhecida também como Home Care. Essa modalidade 
visa à continuidade do tratamento hospitalar em domicílio, o que evita a permanência prolongada 
do paciente na unidade de saúde e diminui o risco de infecções comuns em ambientes hospitalares. 
“Pesquisas internacionais mostram que o segmento de Assistência Domiciliar tende a crescer por 
conta do aumento da expectativa de vida, o aumento das doenças crônicas e das doenças não 
curáveis. Não haverá hospitais suficientes para atender a demanda. Então a única e melhor saída 
será levar o cuidado com a saúde para dentro de casa”, salienta o especialista.

“Quando a gente fala em telemedicina, não podemos falar apenas na conectividade, na estrutura 
de equipamentos. Também implica médicos. Do outro lado da tela do computador é preciso haver 
uma equipe multiprofissional para abordar a saúde de forma 
integrada. Ainda assim, um atendimento 100% à distância não é 
recomendado”, pondera. 

A telemedicina já é uma realidade em alguns hospitais e unidades 
básicas de saúde do Brasil. Desde 2012, 15 unidades do SUS 
contam com a expertise do Hospital Albert Einstein, instituição 
de excelência da capital paulista, que fornece apoio em tempo 
real 24 horas por dia, sete dias na semana, no tratamento e no 
diagnóstico de casos complexos, prioritariamente para urgência 
e emergência em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para casos 
de acidente vascular cerebral (AVC), traumatismos cranianos, infartos do miocárdio e outros.

“A ideia é levar um pedaço do hospital para todo o Brasil”, afirma Milton Steinman, coordenador 
do projeto de Telemedicina Einstein, desenvolvido em parceria com o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) do Ministério da Saúde. 
“Temos atualmente 18 médicos no nosso quadro, além da coordenação médica e de enfermagem 
e do suporte da estrutura de TI. Instalamos uma central de telemedicina no Einstein que conta com 
recursos de áudio, vídeo e de um software para registro dos dados. Além disso, disponibilizamos 

Arquivo USP

Ricardo Bastos

Equipe multiprofissional trata a saúde de 
forma integrada

Wen: “a telemedicina pode aumentar a eficiência do 
sistema de saúde”
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em cada hospital um cart móvel com recursos 
semelhantes, além de uma câmera de alta 
definição para termos acesso ao paciente, quando 
necessário. Instalamos também software para 
acesso aos estudos de imagens radiológicas”, 
detalha Steinman. Até 2017, 80 hospitais contarão 
com apoio do Albert Einstein.

Muitos locais distantes e regiões periféricas de grandes metrópoles possuem limitações de 
conectividade à internet e pouca acessibilidade. “Levar conectividade em alta velocidade para 
locais distantes dos grandes centros é um desafio. Mas já encontramos maneiras de lidar com 
essa dificuldade. Um bom exemplo é o que se desenvolve junto à comunidade indígena nas vilas 
ribeirinhas do Amazonas”, cita o chefe do Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista 
de Medicina, Paulo Paiva. 

No Amazonas, a falta de profissionais para assistência à saúde foi amenizada com a implementação 
do Programa Nacional de Telessaúde e os núcleos de telessaúde e telemedicina da Rute (Rede 
Universitária de Telemedicina). A telecomunicação é feita por antenas de radiofrequência espalhadas 
pelas unidades básicas de saúde distribuídas pelo território amazonense. 

Os pontos de telessaúde em áreas indígenas brasileiras estão localizados no distrito de Iauaretê, 
no município de São Gabriel da Cachoeira, no extremo noroeste do Amazonas, e em Umirituba, no 
município de Barreirinha. Em cinco anos, por meio da telemedicina foram atendidas 75 mil pessoas 
que somente conseguiriam acesso a assistência médica se recorressem ao SUS em Manaus, a seis 
horas de viagem dali – quatro horas e meia em uma embarcação de pequeno porte para chegar até 
Parintins, e mais uma hora e meia de avião até Manaus.

Além da atenção ao paciente, a telemedicina possibilita a educação continuada de profissionais 
de saúde.

Falta de regulamentação prejudica

“Tecnologicamente, estruturar o sistema de saúde para 
utilizar o que a informática oferece é muito simples. A questão 
é como tratar dentro desse sistema tecnológico a informação 
de saúde, que é uma informação sensível e de cunho privado. 
Então, esta é a parte complicada: a que envolve aspectos 
éticos e jurídicos”, avalia Paulo  Paiva, do Departamento de 
Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina.

A telemedicina no Brasil é parcialmente regulamentada pelo 
Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde. As 
normas em vigor focam mais na conduta do profissional que 
presta o atendimento, deixando de abordar questões legais importantes, como a sistemática de 
dados clínicos, segurança de dados, formação e experiência do profissional que presta atendimento, 

Paiva: “estruturar o sistema de saúde para 
usar o que a informática oferece é simples”

Ricardo Bastos

Arquivo Albert Einstein

Até 2018, 80 hospitais terão apoio do Albert Einstein
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tempo mínimo para a realização das interações, responsabilidade por vazamento de informações 
clínicas, remuneração do trabalho, entre tantas outras questões que aguardam normatização.

São várias as áreas médicas que entrarão em expansão com a sistematização e a padronização da 
telemedicina. Algo parecido com o que aconteceu com os serviços de Internet Banking e e-Commerce 
anos atrás, quando começaram a se informatizar. Só avançaram definitivamente quando fortaleceram 
os aspectos relacionados a segurança de dados, tempo de armazenamento e leis que determinam as 
responsabilidades das partes.

“Quando houver uma normativa com resoluções jurídicas todos se sentirão mais tranquilos em 
relação à telemedicina e suas implicações”, avalia o professor chefe da Disciplina de Telemedicina da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Chao Lung Wen. 

“Os conselhos de medicina podem fiscalizar, mas não têm suficiência de conhecimento para fazer 
normativas”, observa Wen, que foi presidente do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde 
entre 2006 e 2013. Ele explica: “Pensemos: será que pode ser autorizado o teleatendimento de uma 
pessoa que tem depressão? Para responder a essa pergunta precisamos fazer uma pesquisa. Quem 
faz pesquisas? As universidades. O conjunto de muitas pesquisas pode munir os órgãos competentes 
a produzir regras para o setor”. 
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Na próxima assembleia da Associação Nacional de Coworking e Escritórios Virtuais (Ancev), marcada 
para o dia 12 de setembro, no hotel Porto Bay, em Copacabana, Rio de Janeiro, os empresários do 
setor debaterão entre outros temas a proposta de um convênio de abrangência nacional com a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A relação entre escritórios virtuais e a advocacia se intensificou 
muito nos últimos anos, e é por essa razão que a entidade pretende formalizar um acordo para criar 
um padrão de escritórios que atenda às necessidades dos advogados e também para praticar preços 
diferenciados.

O número de empresas que oferecem escritórios virtuais aumentou nos 
últimos anos ao ritmo de 20% ao ano, impulsionado em grande parte 
pela procura dos advogados. “O processo eletrônico mudou o perfil do 
escritório de advocacia, e hoje eles não precisam de grandes espaços 
para guardar cópias dos processos. Aos poucos, tudo vai para as nuvens 
e pode ser acessado de qualquer lugar”, comenta Ernisio Martines Dias, 
presidente da Ancev, fazendo referência à substituição crescente dos 
processos em papel por dados digitais.

A utilização de escritórios virtuais sempre foi vantajosa em termos 
financeiros. A Ancev calcula que se instalar e trabalhar num escritório 
virtual represente uma economia de 70%, o que já era possível mesmo na 
era do papel, já que alguns escritórios mantinham (e mantêm) arquivos 
de papel em endereços diferentes daqueles em que trabalhavam (e 
trabalham) no dia a dia. Mas muitos torciam o nariz para essa solução por 

conta da estrutura física dos escritórios. “Basta conhecer as instalações para 
mudar de ideia, já que não se sentiam à vontade nos escritórios virtuais 

para tratar de assuntos sigilosos, pois as salas não tinham sequer proteção acústica”, diz Ernisio.

Nos antigos escritórios, eram comuns divisórias de Eucatex, as quais já foram substituídas por material de 
melhor qualidade e à prova de som, como alvenaria e vidro duplo. Ernísio montou sua primeira empresa 
em 1995, um ano depois da chegada da multinacional que abriu o mercado no país para escritórios virtuais. 
Hoje ele tem quadro unidades, na Capital e na Grande São Paulo, e dessas apenas uma funcionava até o 
mês passado com divisórias sem proteção acústica. O setor se rendeu à evidência de que a privacidade é 
tão importante para os profissionais liberais quanto a redução de custo.

Com essas mudanças, um escritório de advocacia na Alameda Santos, região da Avenida Paulista, com 
mais de 20 profissionais decidiu no ano passado encerrar suas atividades com uma estrutura física e 
adotar um modelo que une home office (trabalho em casa) com reuniões periódicas num escritório virtual 
na mesma Paulista. De cara, o custo foi reduzido de R$ 50 mil mensais, em despesas de aluguel, água, 
luz, faxina e pagamento de recepcionista, copeira e prestadores de serviços como TI, para R$ 380,00. Isso 
mesmo: um custo 130 vezes menor.

A comodidade do 
escritório virtual

Reportagem de Joaquim de Carvalho

Ernisio Dias: “o processo eletrônico 
mudou o perfíl do escritório”

Arquivo pessoal E. M. D.
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Com os R$ 380,00 por mês, o escritório tem direito a quatro 
reuniões mensais, secretária com atendimento personalizado 
e triagem de correspondência. Quem liga para determinado 
número, ouve o atendimento personalizado e a ligação é 
transferida para onde quer que o advogado esteja, inclusive 
no exterior, a preço de ligação local, pois as linhas atendem a 
redes de internet, muito mais baratas. Caso necessite de sala de 
reunião, paga um adicional de R$ 60,00 por hora, com direito a 
café, chocolate, cappuccino e água. Este é o pacote mais barato 
da empresa visitada pela Revista da CAASP. 

Mas o mercado cresce mesmo é na oferta de salas fixas, 
ainda que no conceito de escritório virtual. O advogado 
André Castilhos, que atua nas áreas imobiliária e tributária, 
também está instalado na Avenida Paulista, só que em outra 
empresa, e paga cerca de R$ 4.200,00 por mês, o que lhe dá direito a uma sala só sua, trancada com 
chave, vaga no estacionamento, além de telefonista, secretária e copeira.

Caso usasse instalações próprias, na mesma região, não pagaria menos do que R$ 10 mil, considerando 
o aluguel da sala mais os salários dos funcionários. Se tivesse de comprar móveis e equipamentos 
e  fazer a própria decoração, teria de gastar, no mínimo, mais R$ 50 mil. Mas, para André, a maior 
vantagem do escritório virtual nem é a ausência de investimento inicial ou o custo fixo menor por 
mês. “Com esse modelo, eu posso me concentrar exclusivamente no Direito”, afirma.

Quando era dono do próprio escritório, ele tinha que gerenciá-lo, cuidar da contratação de 
funcionários, do pagamento das contas e até da manutenção dos serviços de comunicação. “Quando 
caía a internet, às vezes eu tinha que ficar o dia inteiro atrás do provedor para corrigir o problema. É 
um gasto de energia desnecessário”, diz. No escritório virtual, André nunca teve problema de conexão 
com rede mundial de computadores. A empresa contratada, assim como suas concorrentes, trabalha 
com mais de um provedor de acesso. 

“Caiu um, o outro provedor já está funcionando. O cliente nem percebe”, conta Alexandre Shu 
Fong, proprietário de uma empresa de escritórios virtuais. Assim como a advocacia se tornou uma 
profissão em que a especialização é cada vez mais intensa, princípio que vale para todas as demais 
profissões modernas, como medicina ou engenharia, o mercado de serviços também busca a 
superespecialização. Dentro desse conceito, as empresas de escritórios virtuais procuram o máximo 

de oferta de serviços eficientes com o menor custo.

“Nossa missão é trabalhar para que o cliente se concentre no seu core 
business”, diz Alexandre, utilizando o termo que significa a essência do 
negócio. Para o advogado, é a defesa dos direitos do cliente. E quem 
trabalha com esse objetivo não deve ficar se preocupando com o 
serviço do encanador quando a pia da cozinha do escritório entupir ou o 
refeitório ficar sem o microondas porque a tomada queimou, tampouco 
com o vale-refeição ou vale-transporte dos funcionários.

Para quem acha que o escritório virtual é tão impessoal quanto o 
consultório de um médico de pronto-socorro, Alexandre Shu Fong diz 
que o advogado que contrata uma sala fixa, por período de pelo menos 
um ano, pode escolher a decoração e os móveis. A própria empresa 
fornece mão de obra e indica o material. Como a empresa tem demanda 
e experiência no ramo, o preço sai mais em conta. “O cliente diz como 
quer e nós fazemos”, destaca Alexandre.

Salas de reunião como esta  têm custo conforme a
periodicidade do uso
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mensais
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Cátia Pereira Martins decidiu trocar um escritório em 
sociedade com dois colegas para um escritório virtual, e 
não se arrepende. “No próprio, a dificuldade era grande. A 
secretária decidia deixar o emprego e nós ficávamos sem 
ter ninguém para atender ao telefone. Aí colocamos uma 
secretária eletrônica e era comum ouvirmos o cliente deixar 
gravado, não sei se sem querer ou não, que ligava e sempre 
caía na secretária eletrônica. Hoje eu não sofro mais com isso”, 
comenta Cátia.

O pacote que ela contratou, por R$ 290,00, dá direito ao uso de 
quatro horas de sala por mês, em dois endereços, na Avenida 

Paulista ou na Rua Vergueiro, dependendo da conveniência dela e do cliente, além de recebimento e 
organização de correspondência e atendimento de telefone, com frases que ela escolhe. Por exemplo, 
a secretária do escritório virtual pode atender ao telefone e transferir a ligação para o celular ou, como é 
o caso dela, informar que a advogada está num evento externo, em geral audiência, e anotar o recado, 
que é imediatamente transferido por e-mail ou SMS.

“No escritório que tinha com meus sócios, na Praça da Sé, a minha parte era de R$ 1 mil por mês, agora 
eu pago R$ 290 e não tenho dor de cabeça. É uma vantagem muito grande”, diz. Caso necessite, ela 
pode pagar à parte por serviços de motoboy e de copeira. 

Ela gostou tanto da experiência que mudou os planos de utilização de uma sala de 45 metros quadrados 
que comprou na planta e que será entregue daqui a um ano. Pretende continuar no escritório virtual 
e alugar as instalações adquiridas. Com isso, terá lucro e ficará livre das despesas de condomínio e luz.

 

O escritório virtual onde Cátia Pereira Martins se estabeleceu tem 160 clientes. Destes, 50 são 
advogados. O dono do escritório, Ernísio, que também preside a Ancev, recorda que, há dez 
anos, o número de operadores de Direito na sua carteira era insignificante. “No máximo, 5% dos 
clientes. Hoje a média é de 30%, e não só na minha empresa, mas em todas”, diz.

Com essa taxa de ocupação, os advogados respondem por uma fatia significativa do 
faturamento do setor, que cresce ano a ano. O último levantamento do setor indica que, em 
2014, os escritórios virtuais em todo o Brasil faturaram cerca de R$ 500 milhões, dos quais pelo 
menos R$ 100 milhões saíram do bolso dos advogados. “Os advogados então hoje entre os 
nossos principais clientes”, atesta.

Os escritórios virtuais chegaram ao Brasil como solução empresarial, em 1994, por meio de 
uma empresa britânica. Foi consequência direta da abertura da economia promovida pelo 
governo Collor, alguns anos antes, e da estabilização da economia, com o fim da hiperinflação, 
no governo Itamar Franco.

A indústria automotiva Chrysler queria estudar o mercado brasileiro antes de se estabelecer em 
caráter definitivo, e procurou escritórios virtuais compatíveis com a importância da empresa. 
Não encontrou, mas acabou convencendo a multinacional a abrir uma filial aqui. O negócio deu 
tão certo que logo vieram outras empresas estrangeiras especializadas em escritórios virtuais e 
coworking. Não demorou para que empresários brasileiros acabassem vendo no negócio uma 
oportunidade de ganhar dinheiro.

Antes disso, havia modalidades de escritórios virtuais em São Paulo, mas não tinham a estrutura 
de hoje. O tributarista Raul Haidar conta que precisou de um em 1967, quando montou um 
curso para contadores e técnicos em contabilidade. Ele viu o anúncio de aluguel de salas num 

// Baixo custo para o cliente, alto faturamento

Mercado oferece opções de pequeno, médio e 
grande portes

Divulgação
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prédio da Rua Libero Badaró, e foi até lá. Os escritórios 
tinham sido abertos por um empresário que havia estado 
na Inglaterra um ano antes, na Copa do Mundo, e conhecido 
essa modalidade de aluguel de sala para uso eventual.

Haidar nem era advogado ainda, e o escritório virtual recebia 
durante o dia as inscrições para o curso, que era ministrado 
à noite, em outro endereço. A secretária do escritório virtual 
passava as informações do curso e até recebia as inscrições, 
como se trabalhasse para Raul Haidar. Era um serviço 
parecido com o que existe hoje, mas não era para qualquer 
um. Os outros tinham apenas a sala.

No caso de Haidar, ele havia conquistado o coração da 
secretária, que fazia o serviço sem cobrar nada por isso. A 
secretária, Maria Alice, casou-se com Haidar, e os dois tiveram 

três filhos. Hoje aos 72 anos de idade, o advogado tributarista esta estabelecido na esquina 
da Avenida São Luiz com a Consolação, em São Paulo, e prefere manter o escritório próprio, 
embora reconheça que a tendência mundial é o compartilhamento de salas. “Meu estilo é 
outro, gosto de ter o escritório, mas as coisas mudam, e ninguém é capaz de deter a evolução. 
Assim caminha a humanidade”, diz Haidar.

A CAASP mantém convênio com 15 empresas de escritórios virtuais, que 
oferecem descontos exclusivos para advogados. Veja a relação no ícone Clube 
de Serviços no site www.caasp.org.br.

Haidar: experiência positiva já nos 
anos 60

Conjur
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O príncipe 
dos poetas
brasileiros 

\\PERFIL

Numa tarde fria o poeta Paulo Bomfim – consagrado como “o príncipe dos poetas brasileiros” 
– sentou-se na poltrona de couro preto do seu gabinete no segundo andar do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. Atendeu a algumas ligações, suspirou de maneira quase imperceptível 

e se preparou para uma entrevista à Revista da CAASP. Para ele sem dúvida um bom dia para falar a 
repórteres. Era véspera do 9 de Julho, dia em que se comemora a Revolução Constitucionalista de 
1932, assunto que o poeta conhece bem.

Tinha apenas seis anos quando ao movimento eclodiu, mas suas lembranças daqueles dias estão 
bastante vivas. De sua casa viam-se os aviões da ditadura Vargas - “os vermelhinhos” - bombardearem 
o Campo de Marte. Um dia depois da noite de 23 de maio, em que foram mortos, entre outros, 
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, o pequeno Paulo visitou com o pai o palco da tragédia - a 
Praça da República. 

“Lembro muito bem daquele dia: as árvores todas cravejadas de bala, os lampiões apagados, um 
veículo virado que serviu de trincheira, muito sangue pela calçada.”

Apaixonado pelos ideais constitucionalistas de 32, ao longo da vida o poeta foi recolhendo objetos 
que ajudassem a contar esse capítulo da História do Brasil: uniformes, granadas, partituras de hinos, 
capacetes. Todas as peças foram doadas para o Espaço Cultural Poeta Paulo Bomfim, inaugurado em 
2009 ao lado de sua sala no TJSP. Tratou também de imortalizar a revolução em sua obra.

“Ó jovens de 32! / Voltai daquelas trincheiras / Voltai de vosso martírio / 
Voltai com vossos ideais”

por Karol Pinheiro
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“Militarmente, 32 foi um desastre. Politicamente, foi 
outro desastre. Agora, a parte que cabe ao povo, essa 
é sagrada - a reação da mulher paulista, a mocidade 
toda partindo para o front por seu amor a São Paulo, à 
democracia, à lei, contra a ditadura. Lembro que disse a 
Maria Adelaide Amaral que São Paulo em 32 era um só 
corpo, uma só alma e um só coração. Depois, ela colocou 
o título de sua minissérie de ‘Um só coração’ (minissérie 
da Rede Globo exibida em 2004 em comemoração aos 450 
anos da cidade, assinada também por Alcides Nogueira. 
Paulo Bomfim foi personagem da trama). 

“Eu conheço São Paulo de cor, e de cor quer dizer de 
coração”, ressalta. O compromisso em exaltar o que de 
mais simples e mais facilmente visível há na terra natal é reafirmado constantemente em sua obra. 
“Insólita Metrópole” (2013), seu último livro publicado, começa com a seguinte exclamação: “Minha 
Insólita Metrópole, capital de todos os absurdos!”. E termina com apaixonada declaração de amor:“Mal-
amada cidade de São Paulo, EU TE AMO”.

O homem que encarna a poesia

O príncipe dos poetas brasileiros é um homem esguio, de rosto afável como o de um menino. A voz, 
por outro lado, é empostada como a de um locutor. Sua majestade é simpática, bem-humorada, 
modesta, voluntariosa e, principalmente, inquieta, mesmo aos 88 anos. Veste-se de maneira sóbria. 
Não foge de nada, tampouco dá voltas. Fala de forma sucinta, direta e conclusiva. Acostumada a 
escolher as palavras, conversa como quem passeia pela poesia. A poesia de Paulo Bomfim é clássica. 
Não carrega traços modernistas, apesar da intensa convivência do poeta com os modernistas e de 
seus versos serem tão atuais. 

“Uma vez me perguntaram se sou saudosista. Respondi que sou um homem de bom gosto”, diz. 

Quando criança, ele conheceu o futuro zoólogo e compositor de “Ronda”, Paulo Vanzolini, com o 
poeta Ciro Pimentel, o futuro físico Cesar Lattes e Monteiro Lobato – este último, seu escritor favorito 
na infância. No casarão dos avós maternos, aconteciam saraus músico-literários que contavam com 

as tias Cecília e Magdalena Lébeis e intelectuais como Olavo Bilac 
e Alberto de Oliveira. Ali conheceu também os poetas Guilherme 
de Almeida, Vicente Carvalho e Mário de Andrade, a pianista 
Guiomar Novaes, o compositor Heitor Villa-Lobos, o pintor Clóvis 
Graciano e o médico Martins Fontes. 

“Confesso que eu não tinha a menor noção da grandeza e da 
importância das pessoas com quem convivi. Agora que eu 
consigo perceber: ‘Poxa, eu convivi com Mário de Andrade!’, 
‘Poxa, a Anita Malfatti fez um retrato meu!”

Revolução de 32, capítulo inesquecível

Monteiro Lobato, influência na infância

WEB
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“O poeta Paulo Bomfim nasceu de sua infância no Bairro da Vila Buarque; na Fazenda Himalaia, dos 
meus avôs; na Biblioteca Infantil Municipal da Vila Buarque. Eu nunca pensei em ser escritor. Eu sempre 
me senti escritor”, conta. Em 1938, no jornal “Voz da Infância” da biblioteca que hoje leva o nome de 
Monteiro Lobato, o Paulo de 12 anos publicaria sua primeira peça, intitulada “O caminhoneiro e a 
sombra”. O poema narrava o diálogo entre um caminhoneiro e sua eterna companheira - a sombra. 

“Todos têm suas amadas / Mas eu as tenho também / Eu tenho amor 
às estradas / Sejam da terra ou do além!”

A trajetória como escritor profissional iniciou em 1947 com a publicação de seu primeiro livro, 
“Antônio Triste”. A obra de estreia foi prefaciada por Guilherme de Almeida, que na ocasião exaltou 
o amigo como “o novo poeta mais profundamente significativo da nova cidade de São Paulo”. A 
pintora Tarsila do Amaral ilustrou o livro. No ano seguinte, Manuel Bandeira, Olegário Mariano e Luiz 
Edmundo avaliaram a obra e conferiram-lhe o Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras.

Aos 88 anos, Paulo Bomfim tem um longo caminho literário percorrido. São 35 livros publicados que 
vão da poesia à crônica, todos traduzidos para o alemão, o francês, o inglês, o italiano e o espanhol. 
No currículo, uma série de honrarias, como o ingresso na Academia Paulista de Letras, o prêmio 
“Intelectual do Ano” da União Brasileira de Escritores, e o “Troféu Juca Pato” (ao qual concorreram 
também Darcy Ribeiro e Celso Furtado, em 1981), o prêmio “Obrigado São Paulo” da TV Manchete. 
Em 2004, o Governo do Estado de São Paulo cria o “Prêmio Paulo Bomfim de Poesia”. Em 2008, pelo 
conjunto da obra recebe o “Prêmio Literário da Fundação Bunge”. Em 2012, foi agraciado com o “Colar 
do Mérito Judiciário”, condecoração instituída pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelos relevantes 
serviços prestados à cultura jurídica.

Afirma encarar cada premiação com “perplexidade”. Chegou a recusar o título de “Príncipe dos 
Poetas Brasileiros”, outorgado pela Revista Brasília e que já havia sido dado a Olavo Bilac, Alberto de 
Oliveira, Olegário Mariano, Guilherme de Almeida e Menotti del Picchia. “Havia um movimento para 

me eleger ‘príncipe’ e quando me procuraram eu 
disse: ‘Olha, morreu o último príncipe (Guilherme 
de Almeida, poeta e amigo de Paulo Bomfim falecido 
em 1969). Deve ser proclamada a República em 
nossas letras’”, lembra. Mas em 1991 rendeu-se à 
Monarquia “por conta dos desmandos da atual 
República”.

O príncipe e seu palácio

A história do príncipe da poesia brasileira está 
intimamente ligada ao prédio do Palácio da 
Justiça, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Paulo Bomfim é funcionário antigo do TJSP, 
mas sua relação com o edifício idealizado pelo 
arquiteto Ramos de Azevedo vem da infância. “O 

meu pai tinha um consultório médico na Rua Venceslau Brás e sempre vinha conversar com Ricardo 
Severo (engenheiro sócio de Ramos de Azevedo na construção do edifício. Assumiu a obra após a morte 
do arquiteto), sogro do meu tio Armando Lébeis. Meu tio, Theodomiro Dias, foi o único advogado que 
até hoje chegou a presidência do TJSP”, conta. 

Palácio da Justiça, ligado à vida do príncipe dos poetas
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Começou auxiliando o juiz de menores Aldo de Assis Dias, em 1956. Ao longo dos anos, ocupou 
vários outros cargos: assessor especial da Presidência, secretário de Cerimonial, relações públicas 
e, desde o início da gestão do presidente José Renato Nalini, chefe de Gabinete. 

“Sempre tive uma sede de conhecer coisas novas. Uma espécie de
 dom-juanismo intelectual”

“Eu tenho o maior respeito por instituições como o TJSP e a OAB-SP. São o nervo, o brio, a voz 
de São Paulo”, declama. “Nessas instituições e no Largo de São Francisco há uma atração com a 
poesia. Aliás, o germe da poesia está no Largo de São Francisco, na sua história, na sua tradição, 
no seu amor a São Paulo. Veja que todos os nossos grandes poetas passaram pelo Largo São 
Francisco: Guilherme de Almeida, Cassiano (Ricardo Leite), Menotti (Del Picchia), Castro Alves, Paulo 
Eiró, Álvares de Azevedo”, ressalta, sem citar a si próprio. Em 1945 Paulo Bomfim cursou Direito na 
Faculdade do Largo de São Francisco, mas não chegou a terminar. Do mesmo modo, não concluiu 
as faculdades de Sociologia e Política, Geografia e História. Até que se decidiu pelo jornalismo. 
Iniciou suas atividades jornalísticas em 1945, no Correio Paulistano, indo a seguir para o Diário de 
São Paulo a convite de Assis Chateaubriand. Produziu e apresentou programas no rádio e televisão 
na década de 40. Atualmente, apresenta o programa “Passeios da Memória”, na rádio Cultura FM, e 
mantém uma coluna na “Tribuna do Direito”.
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Voltaire e sua imbatível 
arma intelectual

Por Luiz Barros*

O livro Cândido ou O Otimismo já foi designado por 
diversas formas, como romance picaresco, conto 
filosófico ou fábula, por exemplo.  Trata-se do mais 

famoso livro de Voltaire, em que o ícone do Iluminismo 
francês satiriza o filósofo alemão Leibniz de forma 
impiedosa.  

Cândido – em francês Candide –, conforme o nome sugere, 
era um rapazote ingênuo e simples, agregado no castelo 
do barão de Thunder-ten-tronckh, na Westfália – leia-se 
Alemanha. Suspeitava-se fosse filho da irmã desse barão e 
de um vizinho fidalgo, o que não vem ao caso, sendo mais 
importante, para efeitos de sua biografia, antes assinalar 
sua inquebrantável devoção à filosofia de Pangloss, 
preceptor do filho do barão. 

Segundo a doutrina de Pangloss, “tudo tendo um fim, tudo 
concorre necessariamente para o melhor fim”, de sorte que 

“aqueles que afirmaram que tudo vai bem disseram uma tolice: deveriam ter dito que tudo vai da 
melhor maneira possível”. 

O livro é uma sátira à noção de causalidade expressa 
pelo princípio da “razão suficiente” e à “teodiceia” de 
Leibniz (1646-1716), filósofo, lógico e matemático alemão, 
segundo a qual tudo vai sempre “da melhor forma possível 
no melhor dos mundos possíveis”, sendo que o melhor dos 
mundos possíveis é este mundo em que vivemos.

Tais formulações da metafísica leibniziana tornaram-
se correntes no Século XVIII e originaram-se a partir da 
forma pela qual o filósofo justificou a presença do mal no 
mundo a despeito da infinita bondade de um Deus criador 
todo-poderoso e onipresente na obra Ensaio de Teodiceia, 
sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem 
do mal, de 1710. Em síntese, a tese é de que sendo Deus 
infinitamente bom somente poderia ter criado o melhor dos mundos possíveis.

Voltaire (1694-1778) publicou Cândido em 1759, aos 65 anos, mas como relata Will Durant, nos dias 
despreocupados da juventude, quando se divertia nos salões de Paris, o escritor já se revoltara contra 
o otimismo antinatural a que Leibniz dera voga. 

Voltaire, ícone do Iluminismo

“Cândido ou O Otimismo”, de 1759, é a mais famosa sátira da história da filosofia.
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Por essa época, a um ardente moço que o atacara, defendendo as ideias de Leibniz, Voltaire escreveu: 
“Tive, senhor, a satisfação de saber que escreveu um livrinho contra mim. Fez-me com isso grande 
honra... Se explicar, em prosa ou verso ou de outra maneira, por que tantos homens se cortam 
mutuamente os pescoços no melhor de todos os mundos possíveis, ficar-lhe-ei extremamente grato. 
Aguardo seus argumentos, seus versos e seus insultos; e afianço-lhe, com a máxima sinceridade, que 
nenhum de nós dois sabe coisa alguma sobre essa matéria”.

Voltaire viveu 83 anos. De suas obras, que enchem 97 volumes, hoje nos sobram as páginas de 
Cândido, salvo para leitores e estudiosos especializados. Sobre ele Vitor Hugo escreveu: “Dizer 
Voltaire é caracterizar todo o Século XVIII”. Para Will Durant, “jamais outro escritor exerceu tanta 
influência enquanto vivo; Voltaire e Rousseau foram as duas vozes de um vasto processo de transição 
econômica e política da aristocracia feudal para a soberania da classe média”. Como é sabido, os dois, 
embora adversários em relação a muitas questões, têm ambos lugar destacado entre os pensadores 
que levaram à Revolução Francesa. 

O sarcasmo de Voltaire já foi considerado “a mais terrível de todas 
as armas intelectuais jamais brandidas por algum homem”. Esse 
sarcasmo impiedoso está presente em Cândido e já era marca 
registrada do jovem escritor que, aos 23 anos de idade, é preso na 
Bastilha por conta de sua ironia. A razão? Consta que ao chegar a 
Paris logo ficaram famosas suas tiradas espirituosas. Nesta época 
o regente que governava a França, por conta da morte de Luís XIV 
e por ser Luís XV muito jovem para assumir o trono, por medida 
de economia vendeu metade dos cavalos dos estábulos reais. 
Voltaire, que então ainda usava seu nome de batismo, François, 
comentou que a economia seria muito maior se o regente 
despedisse metade dos asnos que atulhavam a corte real.  

Foi nesta ocasião, durante sua primeira estada na Bastilha, que 
ele, que se chamava François Marie Arouet, adotou o pseudônimo 
de Voltaire. Aos 32 anos foi novamente preso. Esses períodos de 
prisão levaram-no a morar por quase toda a vida no exílio, na Inglaterra e depois na Suíça. Seus livros 
foram proibidos pela Igreja e pelo Estado, mas ele era um trabalhador incansável e seguiu estudando e 
escrevendo sem parar, metendo-se em polêmicas nas quais esgrimia com sua fina ironia e desbragado 
deboche, até que, afinal, a sua genialidade impôs-se e ele passou a ser cortejado também por reis, 
papas e imperadores, que se juntaram ao séquito de populares que o adoravam. 

A despeito de suas constantes atribulações, Voltaire ganhou muito dinheiro com seus escritos, entre 
os quais peças teatrais de grande sucesso, e soube administrar seus rendimentos, construindo 
fortuna.  A riqueza contribuiu para garantir total independência a seu espírito crítico e rebelde. 

Voltando ao livro Cândido ou O Otimismo: trata-se de um romance de aventuras em que a ação se 
desenvolve em ritmo vertiginoso. A trama inicia-se com a expulsão de Cândido do castelo do barão 
e objetiva desmascarar Pangloss como farsante e ridicularizar sua visão cor de rosa do mundo. Isto 
é feito com humor, ironia e deboche. A cada novo acontecimento aprofundam-se as desventuras, as 
misérias e os tormentos do ingênuo protagonista, de sua amada Cunegundes e de Pangloss –, não 
obstante o que, Cândido e seu mentor não abdicam do insano otimismo que praticam, seguindo a 
professar, qual fosse um mantra, que todas as desgraças que os acometem são por uma boa finalidade 
e que o seu mundo miserável, infeliz e injusto continua sendo o melhor dos mundos possíveis.

Rousseau: vítima do sarcasmo
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Prova da universal difusão da obra de Voltaire e sua popularidade é um filme rodado em 1954 no 
Brasil, a comédia da Vera Cruz, “Candinho”, em que Mazzaroppi repetia, a propósito de qualquer 
coisa, que “tudo é pra miorá a vida da gente”, doutrina que aprendera com o professor Pancrácio na 
fazenda onde morava e de onde fora expulso. 

Leibniz já havia morrido há mais de quatro décadas quando Voltaire escreveu Cândido.  Os motivos 
que o levaram a escrever a pequena obra-prima envolvem notadamente o clero francês e seu dileto 
adversário Jean Jacques Rousseau.

Em 1755, no dia de Todos os Santos, um terremoto de grandes 
proporções atingiu Lisboa, matando 30 mil pessoas. Uma das 
razões de tão grande número de mortes foi exatamente o fato 
de as igrejas estarem repletas de gente devido ao dia santo. 

Mais uma vez valho-me de Will Durant para relatar o que se 
seguiu: o clero francês pôs-se a pregar explicando a catástrofe 
como punição dos céus aos pecados do povo lisboeta. 
Impressionado com a tragédia e irritado com os religiosos, 
Voltaire escreve um longo poema, denominado: Poema sobre o 
Desastre de Lisboa ou Exame deste Axioma: Tudo Está Bem. Nele, refutando a conciliação da existência 
do mal com a figura de um Deus onipresente e infinitamente bom, realçou o antigo dilema: ou Deus 
podia evitar o mal e não o quis, ou quis evitá-lo e não o pode.

Poucos meses depois rebentou a guerra dos Sete Anos. Voltaire julgava uma loucura que a Europa 
se dilacerasse por conta de uma disputa entre a Inglaterra e a França para determinar a quem 
pertenceriam “umas poucas geiras de neve” no Canadá.  

No auge da guerra, vem a público uma carta de Rousseau em resposta ao poema de Voltaire sobre 
Lisboa. Ele dizia que era a si mesmo que o homem deveria culpar pelo desastre, argumentando que 
se vivêssemos nos campos e não nas cidades, não teria sido tão grande o número de mortos; se 
vivêssemos ao ar livre e não em casas, as casas não desabariam sobre nós. 

Voltaire ficou enraivecido, não só pela crítica 
a seu poema, porém tanto mais pelo fato de 
Rousseau utilizar-se dele para propagandear 
o selvagismo, ridicularizado por ele, Voltaire, 
desde a publicação do Discurso sobre a Origem 
da Desigualdade. Na ocasião, tendo Rousseau 
lhe enviado o livro, recebeu a seguinte resposta, 
com o inconfundível sarcasmo: “Recebi, senhor, 
seu novo livro contra a espécie humana e sou-lhe 
grato pela remessa... Jamais alguém se esforçou 
tão inteligentemente para transformar-nos em 
animais; a leitura de seu livro dá-nos vontade de 

Mazzaropi, o Cândido brasileiro

Reprodução
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Questão de Honra
Filme de 1992, Questão de Honra narra um julgamento pela 
Justiça Militar de um cabo e um soldado acusados pela 
morte de outro soldado na Base Naval de Guantánamo, em 
Cuba, onde os três serviam. Dirigido por Rob Reiner, o filme 
prende a atenção pelo elenco, que reúne atores famosos e 
carismáticos nos principais papéis: Tom Cruise e Demi More 
(os advogados de defesa), ainda bem jovens, como os heróis 
protagonistas; e Jack Nicholson (o comandante da base militar 
onde se deu o crime), como o principal antagonista. Um bom 
time de atores coadjuvantes, como Kiefer Sutherland e Kevin 
Bacon, completam o competente casting. 

Analisada de forma isolada, a primeira impressão conclui pelo artificialismo e pela improbabilidade 
da história, que é contada de forma maniqueísta e caricata – em especial na caracterização do 
personagem de Tom Cruise no início do filme e na forma como se dá o embate entre os jovens 
advogados e o comandante da base. No entanto, passados não muitos anos, fatos acontecidos na 
base americana de Guantánamo, em sequência à guerra do Iraque, vieram a demonstrar que nunca 
são demasiado irrealistas as obras ficcionais relacionadas aos horrores e aos profissionais da guerra.

Mesmo se não encontrarmos realismo na película, em muito deformada pelo já mencionado 
maniqueísmo e pelas tintas da caricatura, nela encontramos características típicas do cinema 
hollywoodiano que são apreciadas pelo público. A principal é a transformação de dramas em trhillers: 
neste aspecto, o roteiro assinado por Aaron Sorkin consegue, a partir de uma peça de teatro de sua 
própria autoria, criar suspense e gerar a sensação de estarmos diante de um filme de ação, e com 
muitas passagens feitas sob medida para emocionar.

O enredo dramático sustenta-se em dois eixos: de um lado explora a milenar narrativa arquetípica 
de David e Golias, com o jovem tenente advogado posto a enfrentar o coronel comandante da 

andar de quatro. Como, porém, já faz 60 anos que perdi esse costume, sinto que infelizmente não me 
é mais possível retornar a ele”

Assim insuflado pelo terremoto de Lisboa, a guerra dos Sete Anos, o clero francês e a carta de 
Rousseau, Voltaire em três dias escreveu Cândido ou O Otimismo, sua obra-prima, em que, escolhendo 
a doutrina de Leibniz e o próprio filósofo como alvos, não deixa pedra sobre pedra no castelo do 
otimismo, de cambulhão aproveitando para desancar o Igreja, o clero, a Inquisição, a nobreza, os 
exércitos, as guerras, a escravidão e outras mazelas humanas, para não dizer que sendo o próprio 
Cândido, ao longo de todo o livro, a vítima preferencial de seu sarcasmo, não poupa da sátira o 
homem do povo crédulo e parvo, disposto a acreditar em quaisquer impostores de boa lábia. 

* Luiz Barros é escritor e jornalista

Tom Cruise, advogado de defesa e herói
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da base militar, poderoso oficial em 
ascensão, prestes a ser promovido 
para a chefia do Conselho de 
Segurança Nacional.  

De outro lado, o drama expõe a 
ambiguidade da nação americana 
quanto à forma como são vistos 
seus militares, caracterizada, 
principalmente desde a guerra do 
Vietnam, por intenso conflito de 
valores, a partir da percepção de 
que os mocinhos nem sempre se 
comportam como anjos, heróis 
impolutos, desta forma para 
proteger os valores americanos 

agindo em desacordo com esses mesmos valores.

Simbolizando essa dicotomia entre a expectativa civil da conduta ética 
irrepreensível dos militares, representada nos regulamentos oficiais das 
Forças Armadas, e a realidade do campo de batalha, o cerne da disputa 
judicial que se dá na Corte Marcial em que são julgados os dois mariners 
gira em torno da existência sim, ou não, na base de Guantánamo, de 
um assim denominado Código Vermelho, uma forma de punição física 
violenta e vexatória a que eram submetidos os soldados à mínima 
infração disciplinar.  Esse código sustentava-se noutro, um Código de 

Honra, cuja expressão resumida 
era: Unidade, Tropa, Deus, País, 
pregando a obediência cega aos 
superiores. 

Desde a primeira cena do filme 
sabe-se que os dois soldados 
atacaram seu colega, levando-o 
à morte e, pouco depois, fica 
evidente que isto se deu devido à 
aplicação de tal Código Vermelho. 
De tal sorte que, confiando-se na 

vitória do herói, o suspense do 
filme reside na forma pela qual será provado que os soldados agiram 
cumprindo ordens. 

Sem dispor de provas de qualquer natureza, o embate entre Tom 
Cruise e Jack Nicholson, o advogado e o comandante, será um embate 
psicológico, terreno perigoso para o advogado, posto que afronta a 
hierarquia.

Não há destaque a ser feito quanto à fotografia do filme, salvo ressaltar uma 
cena com extraordinária evolução de fuzis por um pelotão de fuzileiros 
navais em traje de gala, enquanto passam os créditos. (Luiz Barros)

Jack Nicholson, forte no embate psicológico

WEB
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

Fábio Canton repudia movimento contra o Exame de Ordem

Livrarias da CAASP dão 50% de desconto em promoção 
do Mês do Advogado

Alguns querem acabar com o Exame de 
Ordem, sob a alegação absurda de que sua 
obrigatoriedade para o exercício da advocacia 

constitui cartel. Quem assim argumenta não conhece 
a profissão e ignora o compromisso do advogado 
com o cidadão”. A afirmação foi feita pelo presidente 
da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, em seu 
pronunciamento durante a 19ª Conferência Regional 
da Advocacia, realizada em Itapeva no último 
dia 24 de julho. “Repudio o uso do termo cartel, 
principalmente quando empregado por pessoas que 
integram parcela do Poder Público que é dona de um 
pífio índice de credibilidade”, acrescentou Canton.

O presidente da CAASP discursou para o público que lotava o Manacá Eventos, que abrigou o 
encontro, e foi enfaticamente aplaudido ao defender o Exame de Ordem. Ao lado de Fábio Canton, 
que na oportunidade representou o presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, estavam os diretores da 
Caixa de Assistência Célio Luiz Bitencourt (tesoureiro), Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos 
e Maria Célia do Amaral Alves, e os dirigentes da Ordem Caio Augusto dos Santos (secretário-geral, 
coordenador do evento) e José Maria Dias Neto (tesoureiro), além do conselheiro secional Orlando 
Cesar Martho e do presidente da subseção anfitriã, Adílson Marcos dos Santos.

De 10 a 21 de agosto, como parte das comemorações 
do Mês do Advogado, todas as obras disponíveis nas 
livrarias da Caixa de Assistência, e também na loja virtual 

CAASP Shop (www.caaspshop.com.br), serão comercializadas 
com 50% de desconto, a exemplo dos anos anteriores. Em 
2014, em promoção semelhante, foram vendidos 109 mil 
livros, entre obras jurídicas e títulos da literatura em geral, 
cujos descontos somados totalizaram R$ 5,5 milhões. Cerca 34 
mil advogados foram atendidos no período.

O acervo literário da Caixa de Assistência abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas áreas do 
Direito, além dos mais vendidos da literatura em geral. Nos últimos cinco anos, algumas iniciativas 
modernizaram o setor livreiro da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo: na seção 
Livraria Infantil, os advogados encontram obras infanto-juvenis para seus filhos, as quais podem ser 
adquiridas com os mesmos descontos aplicados aos livros jurídicos; além disso, a entidade passou a 
providenciar livros escolares mediante encomenda, de modo a facilitar a compra de material escolar 
no início do ano letivo.  A seção de Novos Mercados de Trabalho, inaugurada em 2011, disponibiliza 
títulos de áreas emergentes do Direito, para além das frentes clássicas do universo jurídico.

José Luiz da Conceição 

Arquivo CAASP

“
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Torneios de Tênis em todo o Estado

Em 2015, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo já realizou edições do Torneio 
de Tênis OAB-CAASP em São José do Rio Preto, São Paulo, Piracicaba, Bauru, Catanduva, 
Florianópolis, Campinas, Sorocaba, Santos e Matão. As próximas etapas já estão agendas e 

encontram-se com inscrições abertas: 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/Esportes).

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. 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. 

Corrida, passeio ciclístico e campeonato de xadrez

A tradicional Corrida do Centro 
Histórico de São Paulo, um dos 
eventos esportivos comemorativos 

do Mês do Advogado, aconteceu no dia 9 
de agosto. Os atletas, entre os quais cerca 
mil advogados, largaram da rua Líbero 
Badaró e percorrerão vias centrais da 
capital paulista, passando por logradouros 
históricos como o Teatro Municipal, o 
Mosteiro de São Bento, a Catedral da Sé 
e o Pátio do Colégio, em percurso de 9 
quilômetros. Foram premiados os primeiros cinco advogados e advogadas. 

No dia 23 de agosto, o Passeio Ciclístico da Advocacia, comemorativo do Mês do Advogado, parte às 
8h da frente da sede da CAASP, à rua Benjamin Constant, 75, no Centro da capital. O percurso segue 
a ciclovia do Centro Histórico paulistano.

A terceira edição do Campeonato de Xadrez da Advocacia, evento também alusivo ao Mês do Advogado, 
acontece no dia 29 de agosto, na sede da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo.
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

Caixa de Assistência agora conta com 36 sedes regionais

Com a abertura da farmácia anexa à Subseção 
do Tatuapé da OAB-SP que elevou o Espaço 
CAASP local à condição de Regional, no último 

dia 17 de junho, e as inaugurações das Regionais de 
Itapetinga e Mogi das Cruzes (foto), respectivamente 
nos dias 29 de junho e 3 de julho, a Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo chegou à marca de 
36 sedes regionais distribuídas por todo o Estado. 
Entre outras características, essas unidades possuem 
farmácia, livraria e consultório odontológico para 
atendimento dos advogados e de seus dependentes. 

“O processo de descentralização física da Caixa de Assistência foi concluído em 2012, quando a 
entidade se tornou presente em todas as subseções da OAB-SP. Uma estrutura de tal porte, que 
engloba 229 unidades de atendimento, além da sede, requer um trabalho de manutenção, ampliação 
e modernização constante – é o que temos feito, e a transformação do Espaço do Tatuapé em Regional 
é um bom exemplo dessa linha de ação”, explica o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.

Mais de 90% dos usuários aprovam os serviços 
prestados na sede da CAASP

Os serviços prestados pela Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo em sua sede são aprovados 
por 93,3% dos usuários. Assim constatou pesquisa 

realizada entre 25 de março a 5 de abril de 2015. A sondagem 
periódica de opinião é um dos indicadores do Sistema de 
Gestão da Qualidade da CAASP, consoante as diretrizes da 
certificação ISO 9001, conquistada pela entidade em 2003. 
A partir de um leque com cinco opções (Ótimo, Bom, Regular, 
Ruim e Péssimo), a metodologia define como grau de aprovação 
apenas as respostas Ótimo e Bom. O mesmo critério foi usado 
para averiguar a satisfação dos usuários quanto à aplicação 
dos recursos financeiros da Caixa de Assistência. Nesse caso, o 
índice de aprovação foi de 91,4%.

Na sondagem anterior, feita em 2014, os índices de aprovação 
dos serviços e da aplicação de recursos na sede foram de 
93,1% e 88,7%, respectivamente. A mesma pesquisa foi feita 

em relação às sedes regionais da Caixa de Assistência, em 2014, quando se constatou aprovação, nos 
mesmos itens, de 95,3% e 89,6%.
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Atendimento médico sem guia em 
quase toda a rede

Sessenta e sete por cento da 
rede médica referenciada 
da CAASP já prestam 

atendimento sem a exigência da 
retirada de guia na sede ou em 
outras unidades da entidade, 
bastando que o advogado 
apresente sua Carteira da 
Ordem ao prestador do serviço. 
O processo de simplificação 
permanece, com o objetivo de 
alcançar a totalidade da rede. 

“Nosso trabalho tem sido no sentido da simplificação do sistema de 
acesso aos serviços médicos e laboratoriais, de modo a atender a 
advocacia de modo cada vez mais ágil”, explica o vice-presidente da 
CAASP, Arnor Gomes da Silva Júnior.

Ao todo, há 4 mil referenciados na rede médica da Caixa de Assistência – 
1,6 mil na Capital e 2,4 mil no Interior, entre médicos, clínicas, hospitais 
e laboratórios. A consulta médica, que nos bons consultórios da rede 
privada não custa menos de R$200,00, fica entre R$42,00 e R$80,00 
na rede referenciada da Caixa de Assistência. A relação completa de 
profissionais e estabelecimentos de saúde referenciados pela CAASP 
está em www.caasp.org.br.

Econômetro já ultrapassa os R$ 25 
Milhões

A advocacia paulista economizou 
nas farmácias e nas livrarias 
da Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo R$ 25 
milhões de 1º de janeiro a 5 de agosto 
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.

WEB
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

50% de desconto em planos de assistência em viagens

Em homenagem ao Mês do Advogado, a Travel 
Ace Assistance, empresa líder no segmento de 
assistência ao viajante e integrante do Clube 

de Serviços da CAASP, comercializa durante o mês de 
agosto todos os seus planos com 50% de desconto 
para os advogados. A Travel Ace Assistance oferece 
um conjunto de coberturas para viagens, disponíveis 
24 horas por dia e que podem ser acionados com um 
simples telefonema, em todos os cinco continentes. 

Trata-se de socorro em casos de enfermidade ou acidente, providência de hotel por convalescença, 
assistência programada para doença pré-existente, obtenção de medicamentos, atendimento 
odontológico de urgência, procedimentos em casos de morte acidental ou invalidez permanente por 
acidente, solução para atraso de bagagem com reembolso de despesas por demora na localização, 
extravio definitivo de bagagem e cancelamento de viagem, além de coberturas especiais para 
gestantes e serviços complementares.

WEB
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\\\\OPINIÃO

O advogado criminal 
aos olhos da mídia

A advocacia, inegavelmente, é uma profissão 
diferenciada. A começar pelos jovens que 
acorrem às faculdades de Direito, os quais detêm, 

conscientemente, ou não, uma profunda sede de entender 
o ser humano, uma ânsia de justiça e principalmente 
de liberdade. Durante o curso de graduação, esses 
estudantes de Direito vão sendo forjados, treinados 
e experimentados para agigantar sua capacidade de 
tolerância, de respeito ao oposto, para que, com isso, 
possam esgrimar argumentos, contrapondo-se a ideias, sem, contudo, se contrapor ao semelhante.

Ao final do curso de Direito, após a sedimentação de uma base humanística indispensável ao bacharel, 
o novel profissional ingressa no mercado de trabalho com a sina de estudar durante toda sua vida. 
Esse estudo não está somente na doutrina e na jurisprudência, mas principalmente no exame do 
comportamento humano.

Diferente de um passado não muito distante, esse novo advogado terá de buscar uma especialização, 
e depois novos graus de conhecimento, posto que o mercado exige a alta especialização, com o 
aprofundamento dos estudos em uma das diversas vastas áreas do Direito.

Alguns decidem pela advocacia criminal, uma decisão enraizada na vocação, que fala mais alto, já 
durante o início da carreira. Uma carreira espinhosa, é verdade, todavia gratificante, pois os desafios 
profissionais são cada vez maiores.

O advogado criminal é um incompreendido pela sociedade, pois terá o papel de defender alguém 
acusado de um crime. Quanto maior a imputação, quanto mais repercussão tiver o delito no tecido 
social, maior será sua incompreensão, pois para muitos a defesa reside no fato de se buscar a 
impunidade a quem cometera um delito.

Na verdade, o papel do advogado criminal reside no fato de se buscar, com a sua defesa, um 
julgamento justo a alguém acusado de um crime. Dessa forma, o advogado criminal não pactua 
com a ilegalidade ou com o crime, mas, acima de tudo, busca no julgamento justo, garantida a ampla 
defesa e todas as condições de proteção ao cidadão, que o inocente possa ser absolvido, e o culpado, 
condenado no limite de sua culpa.

Nessa exata medida é que reside a justiça tão almejada por todos.

Por Luiz Flávio Borges D´Urso

Arquivo OAB-SP
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Também é por causa disso que não se deve jamais confundir o advogado com seu cliente, pois o 
acusado, culpado ou inocente, deverá ter na defesa a garantia do julgamento justo, e o advogado 
trabalha para esse desiderato, sem com isso aderir à conduta em exame, quer fisicamente, quer 
psicologicamente.

A incompreensão pelo trabalho do advogado criminal ganha relevo quando a mídia passa a se 
interessar pela causa, repercutindo a acusação e suas consequências, em total desequilíbrio com 
o espaço reservado à defesa. Isso não é incomum, aliás, é regra, pois a sanha popular deseja ver o 
espetáculo e quanto mais dantesco melhor.

Assim, perante a mídia o advogado criminal deve se portar de modo a evitar a tentação dos holofotes, 
sem se acovardar para, publicamente, enfrentar a acusação que já se encontra repercutida pelos 
veículos de comunicação.

Caso assim não fosse, para a opinião pública restaria tão somente a palavra da acusação, o que 
desequilibra a relação processual, embora num palco estranho ao processo, pois esta batalha paralela 
se trava no palco da mídia.

A inibição ou a falta de coragem do advogado criminal que atua em causas de grande repercussão 
traz consequências para o cliente, que se vê defendido no processo e indefeso na mídia, e muitas 
vezes o dano desta última pode ser superior ao experimentado numa condenação criminal.

Não seria demais afirmar que o acusado condenado pela opinião pública, sem qualquer defesa na 
mídia, teria situação irreversível, mesmo diante de uma absolvição processual.

Os mais novos não viveram quando do absurdo episódio da Escola Base, que se tornou um marco 
histórico de como a imprensa pode destruir vidas inocentes. Este caso inicia-se pela acusação contra 
proprietários de uma escola infantil, que, segundo algumas mães de crianças que frequentavam tal 
escola, teriam essas crianças sido abusadas sexualmente pelos donos da escola.

Sem qualquer cuidado, a autoridade policial que investigava o caso foi a público para revelar que 
a acusação tinha elementos de prova. Foi o bastante para se concluir que estávamos diante de 
uma monstruosidade que merecia resposta imediata. Essa resposta veio pela prisão preventiva 
dos acusados, que sofreram muito no cárcere, além da destruição da própria escola, que foi alvo de 
depredação.

Durante meses o noticiário nacional foi alimentado pelos desdobramentos da investigação que, ao 
final, concluiu que não tinha havido qualquer abuso sexual, tampouco qualquer crime. Nem mesmo 
o processo existiu. Os acusados foram colocados em liberdade destruídos física e psicologicamente. 
A escola já não mais existia. Um gigantesco erro de consequências irreparáveis.

Depois desse episódio, a mídia nacional passou a refletir sobre o poder que tem para destruir 
pessoas que são, por uma simples notícia, linchadas moralmente e a sua responsabilidade perante 
a sociedade.
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\\
Ainda hoje vemos muitos abusos. Muitas notícias sendo veiculadas sem qualquer comprovação e, 
mais do que nunca, o papel do advogado criminal, indispensável para a defesa processual, torna-se 
indispensável também neste novo palco, o da mídia.

Problema ainda maior já dá sinais de vitalidade, quando, pelas redes sociais, notícias são veiculadas 
sem critério ou cuidado quanto a sua veracidade, tornando-se viral a sua veiculação, e, dessa forma, 
em prazo ínfimo, a destruição de reputações e vidas é quase instantânea, sem que haja muito a se 
fazer neste caso, de forma preventiva.

Reafirma-se o papel do advogado criminal, que hoje, mais que nunca, torna-se indispensável, 
em todas as frentes. Já se disse que o acusado, quando sofre uma imputação, verdadeira ou não, 
atrai para si a dúvida condenatória e a sociedade mostra-se implacável nesse intento, para negar 
categoricamente o princípio constitucional da presunção de inocência pelo dito popular: “onde há 
fumaça, há fogo”.

Por fim, ninguém pode afirmar que jamais será acusado da prática de um crime, mesmo que 
levianamente, e quando isto acontecer, muitas das vezes só restará o advogado criminal a lhe 
estender a mão para lhe garantir um julgamento justo no palco processual e sua defesa pública no 
palco da mídia nacional. A democracia reclama vigilância de todos e muita coragem dos advogados 
criminalistas, última trincheira de esperança para tantos injustiçados.

*Luiz Flávio Borges D’Urso é advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, ex-
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por três gestões, conselheiro federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil e presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim). 

OPINIÃO \\

Disney com a Agaxtur
benefícios, promoções e muita diversão para você

CONDIÇÕES GERAIS: Valores por pessoa em apartamento quádruplo, calculados em reais em 30/06/2015, sujeito a variação do 
câmbio do dia. A promoção KCG (3 dias a mais de diversão no ingresso para hóspedes dos Hotéis de Categoria Econômica para 
Hospedagem até: 19/12/2015) e Promoção KCH (3 dias a mais de diversão no ingresso para os Hotéis Moderados e Luxo, não inclui o 
plano de alimentação, mas oferece 1 refeição de balcão por noite por pessoa para Hospedagem até: 19/12/2015). É obrigatória a 
compra de ingressos a partir de 7 dias para todos os passageiros e uma reserva de hospedagem de no mínimo 5 noites e máximo 14 
noites. Consulte Hotéis participantes da Promoção e Períodos de Black-out. Promoções não cumulativas. Lugares limitados e reservas 
sujeitas a disponibilidade do produto anunciado. Valores correspondem somente a parte terrestre.  Para consultar outros destinos e 
informações, entre em contato com seu agente de viagem e confira o menor preço disponível. Forma de pagamento: Parcelamento 
em 10 vezes iguais sem acréscimo. Consulte nossas políticas de pagamentos e financiamento. Validade da oferta: 30/08/2015.

10x R$

Disney’s Port Orleans 
Resort - Riverside | 8 noites
Inclui: 8 dias de ingresso Magia a sua 
Maneira Básico pelo preço de 5 (3 dias a 
mais de diversão!).
+ 1 Refeição de balcão grátis por noite 
por passageiro
A partir de R$ 3040 ou

 30410x R$

Disney’s All Star Music
Resort | 8 noites

Inclui: 8 dias de ingresso Magia
a sua Maneira Básico pelo preço
de 5 (3 dias a mais de diversão!).

A partir de R$ 2070 ou

 207

Magia a sua Maneira Básico: PROMOÇÃO
Ingresso Disney

5 dias 
pelo preço de

4 dias 10x R$
A partir de R$ 1110 ou

 111

ben

 Av. Europa | Av. Paulista | Shop. Cidade Jardim | Iguatemi SP | Shop. Center Norte | Shop. Eldorado

11 3067-0900
agaxturviagens.com.br
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APLICATIVOS

Sou fã da Revista da CAASP, mas a última matéria sobre aplicativos para o dia a dia do advogado 
foi sensacional. Tinha APPs ali que eu nem conhecia e que passaram a fazer parte da minha rotina. 
Parabéns pela iniciativa! É justamente isso que esperamos de uma revista voltada para a nossa classe: 
que traga matérias que facilitem o nosso dia a dia.

Rogério Olinda Cavacante

CESARIANAS

As mulheres não são obrigadas a parirem como animais. Humanas podem optar!

Irineu Troverelli Jr.

\\PALAVRA DO LEITOR

Disney com a Agaxtur
benefícios, promoções e muita diversão para você

CONDIÇÕES GERAIS: Valores por pessoa em apartamento quádruplo, calculados em reais em 30/06/2015, sujeito a variação do 
câmbio do dia. A promoção KCG (3 dias a mais de diversão no ingresso para hóspedes dos Hotéis de Categoria Econômica para 
Hospedagem até: 19/12/2015) e Promoção KCH (3 dias a mais de diversão no ingresso para os Hotéis Moderados e Luxo, não inclui o 
plano de alimentação, mas oferece 1 refeição de balcão por noite por pessoa para Hospedagem até: 19/12/2015). É obrigatória a 
compra de ingressos a partir de 7 dias para todos os passageiros e uma reserva de hospedagem de no mínimo 5 noites e máximo 14 
noites. Consulte Hotéis participantes da Promoção e Períodos de Black-out. Promoções não cumulativas. Lugares limitados e reservas 
sujeitas a disponibilidade do produto anunciado. Valores correspondem somente a parte terrestre.  Para consultar outros destinos e 
informações, entre em contato com seu agente de viagem e confira o menor preço disponível. Forma de pagamento: Parcelamento 
em 10 vezes iguais sem acréscimo. Consulte nossas políticas de pagamentos e financiamento. Validade da oferta: 30/08/2015.
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Inclui: 8 dias de ingresso Magia a sua 
Maneira Básico pelo preço de 5 (3 dias a 
mais de diversão!).
+ 1 Refeição de balcão grátis por noite 
por passageiro
A partir de R$ 3040 ou

 30410x R$
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Resort | 8 noites

Inclui: 8 dias de ingresso Magia
a sua Maneira Básico pelo preço
de 5 (3 dias a mais de diversão!).

A partir de R$ 2070 ou

 207

Magia a sua Maneira Básico: PROMOÇÃO
Ingresso Disney

5 dias 
pelo preço de

4 dias 10x R$
A partir de R$ 1110 ou

 111

ben

 Av. Europa | Av. Paulista | Shop. Cidade Jardim | Iguatemi SP | Shop. Center Norte | Shop. Eldorado

11 3067-0900
agaxturviagens.com.br
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