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Caro leitor,

N

ão cabe à Revista da CAASP discutir o mérito de decisões judiciais, mas é nossa obrigação
debater as consequências delas. O esperado julgamento da Ação Penal 470 – consagrada
como “mensalão” – resultou na condenação da absoluta maioria dos réus, com aplicação

de diversas penas para variados crimes. Preferências políticas à parte, o Supremo Tribunal Federal
comportou-se como ansiava a chamada “grande imprensa”, autointitulada porta-voz do povo. O
ministro Joaquim Barbosa, relator do processo, foi alçado à volátil categoria de herói nacional.
Restou a indagação: o julgamento do “mensalão” é sintoma de uma revolução ética que estaria
acontecendo no Brasil ou configura ato isolado de punição a poderosos, tendo sido politicamente
motivado? A questão é analisada nesta edição, mas já antecipamos que não existe resposta definitiva
a respeito. Só o tempo dirá, vale o jargão.
O entrevistado deste número 2 da Revista da CAASP é Luiz Flávio Borges D’Urso, que se despede da
Presidência da Seção de São Paulo da OAB no próximo dia 31 de dezembro, após conduzi-la por três
gestões. A maneira como D’Urso se expressa é conhecida pela advocacia: palavras precisas a ilustrar
um raciocínio claro, e um tom emocional quando se refere à classe que liderou durante nove anos.
Em tempo: ele não deixa de avaliar sua experiência como candidato a vice-prefeito nas eleições
municipais paulistanas.
Convidamos especialmente as leitoras para a reportagem sobre os avanços no tratamento do câncer
de mama. A todos que buscam uma oportunidade de crescer profissionalmente, recomendamos a
matéria da seção Parceria, em que alunos e professores de pós-graduação da PUC-SP e do Mackenzie
dão orientações importantes. A vinheta Perfil traz uma lição de vida do advogado Franco Crestani,
hoje na condição de assistido da CAASP. Artigo do professor Ives Gandra da Silva Martins, sempre
indispensável, fecha esta edição.
O editor
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Uma reflexão
sobre a
tolerância

A

tolerância

é

tema

de

inequívoca

relevância social, com influência direta no
comportamento humano e nas relações

do homem.
Em análise filológica do termo, Aurélio Buarque
de Holanda Ferreira já apresentava o sentido de
consubstanciar “uma tendência a admitir modos
de pensar, de agir e de sentir que diferem dos
de um indivíduo ou de grupos determinados,
políticos ou religiosos”.
Na filosofia a compreensão da tolerância também atingiu contornos mais abrangentes, saltando do
campo estrito da religião para o sentido lato, apontado por Nicola Abbagnano em seu Dicionário de
Filosofia, como qualquer forma de liberdade, seja ela moral, política ou social, identificando-se, assim
entendida, com pluralismo de valores, de grupos e de interesses na sociedade contemporânea.
Tolerância é princípio que, observado, pode modificar os rumos da sociedade humana. Até hoje
percebem-se distúrbios e desentendimentos sociais e individuais decorrentes de fatores entre os
quais pontifica a falta de tolerância.
Entre muitos povos as pessoas ainda se consomem, contendem e se matam por dissensão religiosa.
Trata-se de um verdadeiro paradoxo, pois justamente a religião, que tem como objetivo precípuo
uma maior ligação com Deus, arrisco a dizer, ainda é a maior causa de mortes e massacres no planeta.
Um absoluto contrassenso para uma humanidade que se pretende evoluída.
A triste verdade é que o ser humano ainda não evoluiu ao ponto de extirpar de sua mente e fazer
extirpar de seu meio a conduta intolerante, um dos maus maiores da humanidade.
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A falta de tolerância não é nova. É um cancro que acompanha os homens desde os tempos mais
remotos. Sócrates, filósofo grego, marco do pensamento humano, precursor e percussor da visão
humanista, sucumbiu diante da intolerância daqueles que, seduzidos pelo exercício do poder
voltado à continuidade de seu status, serviram-se da intolerância.
As injustiças no decorrer da história, resultantes da intolerância, foram muitas. Aliás, perduram até
hoje.
No século XVIII, apenas como exemplo, Voltaire, incansável perseguidor da justiça, já enfrentava a
questão. Há mais de dois séculos (1763) escrevia o “Tratado sobre a Tolerância” - de leitura obrigatória
aos operadores do Direito - ilustrando os males da intolerância com o caso Calas.
Como fruto de precipitadas pressões sociais e religiosas, a família Calas teve seu patriarca injusta e
sumariamente acusado, condenado à morte e executado pela morte de seu próprio filho que havia
se convertido ao catolicismo. Voltaire, anos mais tarde, conseguiu a declaração de inocência do
patriarca Calas e o reconhecimento do hediondo erro perpetrado por homens cegos pelo vício da
intolerância.
Mona Ozouf, na obra escrita com François Furet, “Dicionário Crítico da Revolução Francesa”, destaca
que “a imagem que a Revolução faz de Voltaire não é a de um homem que tivesse estabelecido,
por antecipação, o catálogo das reformas a executar. É, de maneira muito mais maciça e brilhante,
a imagem do combatente incansável da justiça. No sarcófago que atravessa Paris, pode-se ler: ‘Ele
defendeu Calas, Siven, La Barre, Montbailli”.
Voltaire, há de se perceber, já tratava a tolerância, a partir de um conceito aberto, como princípio
para se buscar e atingir a verdadeira justiça.
À tolerância é dado atualmente o sentido de grau de aceitação de entendimentos e pontos de vista
diversos. Importa, em especial, aos operadores do Direito, estudiosos que são da ciência que regula
as relações humanas, e responsáveis, em última análise, pelo apaziguamento social.
A tolerância deve permear o cotidiano das relações humanas, não para se permitirem licenciosidades
ou abusos, mas para o prudente e necessário, mesmo que inconsciente, combate à intolerância,
limitado apenas pela justiça.

Fábio Romeu Canton Filho
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Caixa de Assistência convoca
advocacia para salvar vidas
Campanha de doação de sangue abrangerá
hemocentros de todo o Estado de São Paulo

A

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
deflagrou no dia 25 de outubro a campanha “Doação que
Salva Vidas”. O objetivo da CAASP é mobilizar a advocacia

em torno de uma ação de inigualável caráter humanitário e
resultados práticos imediatos em favor da saúde da população:
doar sangue. “Apelamos para o espírito solidário dos colegas.
Milhares de brasileiros padecem em razão dos baixos estoques
dos bancos de sangue, e tal situação pode ser revertida a partir

Doar sangue: atitude humanitária de
resultados imediatos

dessa iniciativa voluntária”, afirma o presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho.
“O gesto de doar sangue abriga uma característica intrínseca à nossa profissão: o desprendimento
em favor do próximo”, ressalta.
Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que apenas 1,9% dos brasileiros doaram sangue
nos últimos cinco anos, enquanto o percentual de doadores entre a população mundial varia de
3% a 5%. Segundo o hematologista Cármino Antonio de Souza, presidente da Associação Brasileira
de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, o sangue doado é vital para pessoas com perda
sanguínea atendidas nos setores de emergência dos hospitais, pacientes que sofrem de doenças
hematológicas e transplantados.
O que se busca hoje, explica o especialista, é que as doações tornem-se regulares e não ocasionais. “O
pior momento para sensibilizar as pessoas para a importância da doação é em meio a uma situação
de urgência ou emergência. Buscamos conscientizar a população sobre o valor de doar sangue
periodicamente”, observa. Nesse sentido, a iniciativa da CAASP, em parceria com o Hemocentro da
Santa Casa de São Paulo, tem potencial para aumentar número dos chamados “doadores de repetição”
- aqueles que doam sangue regularmente - em relação aos “doadores de reposição”, que se dirigem
aos bancos de sangue apenas quando algum amigo ou membro da família encontra-se necessitado.
“Esta parceria com a CAASP é altamente benéfica para os hemocentros, pois alcança pelo menos 300
mil pessoas, que são os advogados inscritos na OAB-SP”, observa Kalil Rocha Abdalla, provedor da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. “Iniciativas como esta são indispensáveis à
8 // Revista da CAASP / Novembro 2012

população. A Santa Casa tem a Caixa de Assistência dos Advogados
em alta conta e espera firmar novas parcerias”, acrescenta.
A campanha “Doação que Salva Vidas” envolverá diversas
operações de divulgação. Além de concitar os advogados por
meio dos seus veículos de comunicação (portal www.caasp.org.br,
Jornal do Advogado, Revista da CAASP, newsletter CAASP Informa
e programa TV Cidadania), a CAASP distribuirá em todas as suas
Regionais e Espaços folhetos e cartazes. Para participar, basta
se dirigir a um dos 60 hemocentros de todo o Estado (quatro na
capital, 14 na Grande São Paulo e 60 no interior), os quais estão
listados em www.caasp.org.br.
Não são aceitas como doadoras pessoas com febre ou emagrecimento acentuado sem causa
definida, indivíduos com gânglios pelo corpo sem causa aparente, indivíduos com diarrreia
prolongada, portadores de vírus HIV ou causadores de hepatites, pessoas que mantiveram relação
sexual com outras desconhecidas ou com parceiros ocasionais no último ano, indivíduos que sejam
ou tenham sido usuários de drogas injetáveis, usuários de cocaína por via nasal ou crack, pessoas
que mantiveram relação sexual com parceiro com alguma das características acima, indivíduos que
contraíram malária ou visitaram área de risco dessa doença há menos de 12 meses.

CAASP lança programa “Advogado Seguro”
Seguro de responsabilidade civil para advogados está entre os produtos comercializados
no âmbito da parceria entre a Caixa de Assistência e a Asteca Corretora de Seguros.

O

s profissionais inscritos na OAB-SP agora têm novas opções de seguro a serem contratadas
por intermédio da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a preços menores
que os de mercado e com uma série de diferenciais. Denominado programa “Advogado

Seguro”, o benefício é fruto de parceria entre a entidade assistencial e a Asteca Corretora de Seguros,
que conseguiu junto às seguradoras o desenvolvimento de produtos exclusivos para a advocacia, os
quais serão comercializados a partir do dia 5 de novembro. Um deles é o seguro de responsabilidade
civil para advogados, que pode ser contratado por autônomos ou pessoas jurídicas.
O seguro de responsabilidade civil, da Zurich Seguros, cobre prejuízos financeiros decorrentes da
reclamação de terceiros por danos causados na prestação de serviços advocatícios. O plano oferecido
a advogados autônomos e pequenos e médios escritórios é contratado de forma simplificada, com
limite de garantia de R$ 500 mil. A cobertura abrange ações ou missões culposas; custos de defesa;
Novembro 2012 / Revista da CAASP // 9
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perdas financeiras e lucros cessantes provenientes de riscos cobertos; extravio, furto ou roubo de
documentos sob custódia do advogado; violação não-intencional de propriedade intelectual de
terceiros; danos causados por transmissão de vírus ou malware; despesas de publicidade (crise de
imagem). Esse seguro pode também ser contratado com outros valores segurados e existe uma
modalidade específica para grandes escritórios.
“A grande vantagem para a advocacia são o preço e a oferta de produtos exclusivos, além do
atendimento diferenciado”, afirma Edson Garcia, gerente de Operações da Asteca. Conforme a faixa
etária, o valor do seguro via CAASP pode ser 30% menor que o equivalente encontrado no mercado.
“Segurança e tranquilidade para trabalhar são condições indispensáveis ao sucesso profissional”,
salienta o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton
Filho. “Esta nova parceria amplia o leque de opções que a Caixa disponibiliza aos advogados na área
de seguros. A vida moderna, principalmente nas grandes cidades, exige atenção securitária aos bens
patrimoniais e à própria vida”, avalia Canton.
Proteção familiar
Os seguros de vida do plano Super Simplificado, este garantido pela Zurich, abrangem sete faixas
etárias - a primeira delas até 35 anos e a última até 65 anos - e preveem capital segurado de R$ 50
mil a R$ 200 mil. Para um seguro de R$ 100 mil, por exemplo, os custos mensais vão de R$ 15,74 a
R$ 191,39, conforme a idade do segurado. Um dos grandes diferenciais do plano da CAASP é que
os advogados não precisam preencher declaração de saúde e atividade nem passar por exames
médicos.
Outra modalidade que integra o programa “Advogado Seguro” é o plano Master de seguro de vida
para advogados com idade entre 66 e 80 anos, desenvolvido pela Mongeral Aegon e sem similar no
mercado, que garante o valor da indenização contratada em caso de morte por qualquer causa. O
capital segurado tem limites mínimo de R$ 50 mil e máximo de R$ 200 mil e, dependendo do capital
escolhido, os custos mensais variam entre 12 faixas de preço, a partir de R$ 207,50.
Acidentes pessoais
Desenvolvido pela Zurich, o plano de seguro de Acidentes Pessoais garante cobertura em caso
de morte acidental e invalidez total, além de serviço de assistência funeral. Há duas formas de
contratação para o serviço de assistência funeral:
- Familiar – abriga o segurado, o cônjuge, os filhos, os pais e os sogros, valendo para todos a idadelimite de 75 anos quando da adesão;
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- Indicado – abriga o segurado mais cinco pessoas de sua livre escolha, com ou sem vínculo familiar,
valendo para todos a idade-limite de 75 anos quando da adesão.
Automóveis
O programa “Advogado Seguro” faz a cotação de mercado para que o advogado contrate o seguro
mais indicado para seu veículo junto às seguradoras Porto Seguro, Mapfre, Allianz, Itaú, Zurich,
Bradesco, Sul América, Marítima, Tokio Marine e Liberty, com as quais foram negociados descontos
especiais.
Fiança locatícia
Pelo programa “Advogado Seguro”, os profissionais inscritos na Seção de São Paulo da OAB podem
ainda contratar seguro fiança locatícia para residência ou escritório, tanto na condição de proprietários
quanto de inquilinos. O modelo garante ao proprietário o recebimento do aluguel e de encargos
vencidos. Para o inquilino, elimina-se a necessidade de encontrar um fiador.
A Asteca Corretora de Seguros possui um posto de atendimento na sede da CAASP, à rua Benjamin
Constant, 75, no centro de São Paulo. Além disso, criou um site exclusivo para a parceria: www.
advogadoseguro.com.br, em que os detalhes de todos os planos e produtos estão exibidos, alguns dos
quais podem, inclusive, ser contratados diretamente na página eletrônica. Para mais informações, o
telefone é (11) 3335-4444.

Advogados têm até 30% de desconto em
computadores Itautec
Nova parceria firmada pela CAASP soma-se a outras iniciativas para a inclusão da advocacia
no universo digital

O

s profissionais inscritos na OAB-SP agora têm
a chance de comprar computadores da marca
Itautec em condições especiais. A Caixa de

Assistência dos Advogados de São Paulo e a Itautec firmaram
parceria que permite a aquisição de notebooks, netbooks e
desktops mediante pagamento em 12 parcelas, sem juros,
e com descontos que chegam a 30%. “A parceria com a
Itautec soma-se a outras iniciativas do gênero que a Caixa
tem firmado nesta gestão. Mais uma marca consagrada de
computadores agora se soma a Dell, Positivo, Sony, Semp Toshiba e CCE num processo que visa a
inclusão digital do advogado”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.
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“O desconto para os advogados incidirá sobre o preço de fábrica do produto”, salienta Mariana
Barretto Ricchetti, analista de Marketing da Itautec, empresa que passa a integrar o Clube de Serviços
da CAASP.
O processo de compra foi concebido exclusivamente para a advocacia. No site da Caixa de Assistência
(www.caasp.org.br) o advogado preenche uma ficha cadastral e, em seguida, recebe link que lhe dá
acesso a uma página eletrônica específica, em que os produtos Itautec estão expostos já com os preços
diferenciados. A cada 15 dias o advogado terá acesso a novas ofertas da parceria. Os lançamentos
de equipamentos Itautec estarão disponíveis aos advogados pelo site antes de chegarem ao varejo.
Após a escolha do produto e envio do pedido a Itautec, um atendente da empresa entrará em contato
pelo telefone indicado e finalizará o pedido. Os produtos que contam do site exclusivo da advocacia
também podem ser adquiridos pelo telefone 0800-166-366. O frete é gratuito.
Para efetuar o pagamento o advogado tem duas opções: à vista, garantindo mais 5% de abatimento
sobre o desconto original; ou parcelando sua compra em até 12 vezes, sem juros, no cartão de crédito.
As bandeiras aceitas para esse procedimento são Visa, Mastercard, Amex e Dinners.
A Itautec possui diversos computadores atraentes para a advocacia. Entre os notebooks, dois
modelos se destacam: o A7520 e o W7730. O primeiro tem sistema operacional Windows 7 Starter,
processador AMD Dual Core C50, 2GB de memória RAM e HD a partir de 320 GB. Já o segundo conta
com processador Intel Core i3 ou i5, sistema operacional Windows 7, Home Basic ou Premium,
configuração de memória RAM de até 6GB e HD 500GB. “São diversos os benefícios para o advogado.
Nossos equipamentos têm configurações de software e processadores atualizadas, temos uma vasta
rede de assistência técnica caso ele precise”, diz à analista de Marketing da Itautec.
Todos os equipamentos Itautec possuem certificações de qualidade ISO 9001 e ISO 14001, esta
referente à gestão ambiental. A Itautec atua desde 1979 e tem hoje a maior rede de assistência
técnica do país, presente em mais de 3.700 municípios de todo território nacional.

Campanha de Saúde da Advogada vai até 30
de novembro

Confira a relação de médicos e clínicas credenciados na Capital e no Interior. Papanicolaou
custa R$ 6,00; consulta ginecológica, R$ 13,00

C

omeçou no dia 1º de outubro, a Campanha de Saúde da Advogada 2012, ação preventiva
promovida pela CAASP em todo o Estado de São Paulo. O rol de procedimentos contemplados
segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) com base em estatísticas
sobre incidência de doenças na população feminina. O subsídio dado pela CAASP permite que
12 // Revista da CAASP / Novembro 2012

as participantes paguem por um exame de papanicolaou
apenas R$6,00, e só R$29,00 por uma mamografia. Uma
colposcopia custa R$5,00 na campanha e a consulta
ginecológica, R$13,00. Tais valores estão em média 70%
menores que os praticados nas redes médica e laboratorial
particulares.
A relação de médicos e clínicas que integram a campanha na

Mamografia é um dos exames contemplados

Capital pode ser consultada em www.caasp.org.br. Para participar, a advogada deve retirar guia em
qualquer das unidades da CAASP.
“A Caixa de Assistência gere seus recursos de modo a garantir um subsídio significativo às campanhas
preventivas de saúde”, afirma o presidente da entidade”, Fábio Romeu Canton Filho. “A medicina
preventiva é mais barata e eficaz que a curativa. No campo a saúde da mulher, particularmente,
qualquer descuido pode comprometer a qualidade de vida e até levar à morte”, afirma o vicepresidente da Caixa, Arnor Gomes da Silva Júnior, diretor que responde pelas campanhas de saúde.
A Campanha de Saúde da Advogada observa o critério de faixas etárias. O pacote de procedimentos
destinado às advogadas de até 40 anos inclui consulta ginecológica, papanicolaou e colposcopia.
Para as mulheres entre 41 e 54 anos, são cobertos os mesmos itens mais mamografia. Aquelas com
idade partir de 55 anos terão direito a tudo acima mencionado mais exame de densitometria óssea.
Além dos exames regulares para faixas etárias específicas, a campanha prevê ainda a realização
de procedimentos complementares, igualmente subsidiados, entre os quais estão vulvoscopia,
anátomo-patológico, ultrassonografias de mamas, pélvica e transvaginal, biópsia de colo uterino e
outros.
A Campanha de Saúde da Advogada 2012 vai até o dia 30 de novembro.

Advogados economizam R$ 9 milhões nas
livrarias da CAASP

A

advocacia paulista economizou mais de R$ 9 milhões nos últimos três anos ao comprar
obras jurídicas ou da literatura em geral nas livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo – OAB-SP. O valor, calculado pelos técnicos da entidade, equivale ao total de

descontos concedidos de janeiro de 2010 a outubro de 2012, período em que foram vendidos mais
de 600 mil livros. Nas livrarias da CAASP – e também na loja virtual CAASPShop (www.caaspshop.
com) - os títulos são comercializados com desconto de 25%, em média. Em agosto último, como
parte das comemorações do Mês do Advogado, o abatimento foi de 50%.
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“Os números das livrarias confirmam o que temos
afirmado desde o início desta gestão: a anuidade
que o advogado paga à OAB-SP é, na verdade, um
investimento”, observa o presidente da Caixa de
Assistência, Fábio Romeu Canton Filho. “A CAASP
gere recursos da própria advocacia e procura
devolvê-los ao advogado na forma de benefícios”,
acrescenta.
“Os números consagram a política de valorização

Livraria central: movimento excepcional nos últimos anos

do conhecimento e da atualização profissional que norteiam a atual gestão”, afirma Anis Kfouri Jr.,
diretor responsável pelas livrarias da Caixa de Assistência. Sob a coordenação de Kfouri, modernizouse e ampliou-se o setor. A primeira das iniciativas nesse sentido foi a criação da Livraria Móvel, que
percorre eventos em que a advocacia esteja presente. Em seguida, com a implantação da Livraria
Infantil, o atendimento estendeu-se aos filhos dos advogados. “Com esse serviço, buscamos unir a
família em torno de um valor fundamental, que é o conhecimento, a cultura, para que tenhamos
uma geração muito melhor. As crianças são o futuro, e é nossa missão institucional prepará-las”,
afirma Kfouri.
Os filhos dos advogados também passaram a ser brindados com uma animada festa no Dia das
Crianças, realizada anualmente na sede da Caixa. Aliada a tais iniciativas, outra ideia surgiu para ficar:
a possibilidade de encomendar na CAASP os livros escolares indicados para o ano letivo da garotada.
Novos mercados de trabalho – A criação da seção de Novos Mercados de Trabalho em todas as
livrarias da CAASP é outra marca da atual gestão nesse campo. Trata-se de um espaço dedicado
a áreas emergentes do Direito, que fogem às disciplinas tradicionais. “São obras de áreas que os
advogados muitas vezes não encontram em outras livrarias. O momento é de reposicionamento da
advocacia, para que tenhamos profissionais qualificados em todas as frentes. A grade universitária
insere os colegas nas áreas tradicionais, o que buscamos é o equilíbrio, para o bem da advocacia e da
sociedade, e o sucesso profissional do colega”, explica Kfouri.
Em junho de 2012, mais uma iniciativa corroborou o empenho da diretoria da Caixa em termos de
aprimoramento profissional. Inaugurou-se, junto com a ampliação física da livraria-sede, uma seção
reservada a obras jurídicas estrangeiras, a reunir títulos indicados por editoras de todo o mundo,
úteis tanto para trabalhos acadêmicos quanto para atender profissionais que desejem entender
como funciona a legislação de outros países. Reservou-se ainda um espaço para livros técnicos de
outras profissões, como administração, finanças e contabilidade.
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Descentralização – A descentralização dos serviços de livraria da CAASP foi aperfeiçoada nos últimos
três anos, seja por meio de instalação de novas lojas – como as de Tatuapé, Itaquera e Dracena -, seja
mediante a ampliação do serviço de entregas por motoboys na capital.
Uma medida administrativa adotada em dezembro de 2011 tornou mais fácil a compra de livros pelos
advogados da capital: a livraria-sede da CAASP, que até então fechava as portas às 18h, estendeu
seu expediente até as 19h30. Foi também na atual gestão, precisamente em agosto de 2010, que
os escritórios de advocacia ganharam atendimento especializado nas livrarias da CAASP, além de
condições de compra diferenciadas em relação ao que oferecem outras livrarias.
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. Nas 37 livrarias da entidade, distribuídas por
todo o Estado de São Paulo, o pagamento pode ser parcelado. As compras também podem ser feitas
pela internet ou por encomenda, nos Espaços CAASP distribuídos por todo o Estado.

Jundiaí conquista o bicampeonato estadual
de futebol
Na decisão, contra Ribeirão Preto, time precisou buscar o empate duas vezes para virar o jogo
e ficar com a taça

F

oram seis meses de luta para que Jundiaí conquistasse pela segunda vez o Campeonato
Estadual de Futebol OAB-CAASP. E a partida final, contra Ribeirão Preto, foi inesquecível: a
equipe de Jundiaí, dona da casa, teve de buscar o empate duas vezes antes de virar o jogo

e ficar com a taça. Os 3 a 2 finais fizeram a alegria dos torcedores que compareceram ao Complexo
Educacional e Esportivo Dr. Romão de Souza no último dia 29 de setembro.
Na primeira partida das finais, em Ribeirão Preto, o resultado foi 1 a 1. A decisão foi inesquecível,
com Ribeirão Preto abrindo o placar e Jundiaí alcançando o empate ainda no primeiro tempo.
Cristovão Bernardo

No início da segunda etapa, os visitantes
retomaram a dianteira, mas acabaram cedendo
o empate após cometerem um pênalti aos 40
minutos. A virada e a vitória de Jundiaí viriam
nos acréscimos, pelos pés de Vitor Marcussi. Os
outros dois gols de Jundiaí foram de autoria
de Daniel Alvarenga. Os gols de Ribeirão Preto
foram marcados por Cleyton da Silva (contra) e
Atletas de Jundiaí comemoraram mais uma conquista,
após uma final

Sandro Aurélio Calixto.
Novembro 2012 / Revista da CAASP // 15

NOTÍCIAS DA CAASP

\\

“Desde o começo do ano estamos estado e hoje conseguimos levantar a taça. É muito gratificante”,
comemorou Fabiano Mingoti, goleiro e capitão da equipe de Jundiaí. Segundo Daniel Alvarenga,
autor de dois gols do time campeão, a vitória consagra um grupo que não nasceu só agora: “Tivemos
um trabalho árduo que resultou no título do ano passado e culminou com a bicampeonato neste
ano. É um prazer imenso fazer parte deste grupo”. O autor do gol da vitória, Vitor Marcussi, dividiu a
honra com os colegas: “É a união que ganha. Não é um ou dois, é o grupo inteiro”.
Tamer Elias, capitão do time de Ribeirão Preto, ressaltou a relevância do campeonato para a advocacia:
“O importante é confraternizar. Este é um campeonato entre advogados que motiva a classe para a
prática esportiva”. Ribeirão Preto tem participação marcante na história do Campeonato de Futebol
OAB-CAASP, tendo conquistado três vezes o título de campeão – 2000, 2002 e 2003.
“Por meio de campeonatos como este, a CAASP e a OAB-SP levam saúde preventiva, amizade e alegria
aos advogados de todo o Estado. Nossa filosofia se concretiza com esta bela festa no jogo final, em
que os dois times apresentaram condições de vencer, mas só um pode ser campeão – assim é o
esporte. Meus parabéns aos advogados esportistas de todo Estado, à OAB-SP e à CAASP”, declarou o
diretor-tesoureiro e de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência, Célio Luiz Bitencourt.

XIII Campeonato Estadual de Futebol OAB-CAASP
Campeão: Jundiaí
Vice-campeão: Ribeirão Preto
Artilheiro: Jefferson Danilo Magon Barborossa, de Jaú, com 17 gols
Defesa menos vazada: Jundiaí (9 gols sofridos em 18 jogos)

Campinas abriga dois eventos esportivos
da advocacia

A

cidade de Campinas foi palco do 6º Torneio OAB/CAASP de Xadrez, que aconteceu de 7 a 9
de setembro, organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo em parceria
com a Liga Campineira de Xadrez. O evento foi prestigiado por dois ídolos internacionais do

esporte: o brasileiro Henrique Costa Mecking - o Mequinho - e o peruano Julio Granda Zuninga, atual
campeão sul-americano.
Convidado especial do 6º Torneio de Xadrez OAB/CAASP, o maior jogador da história do xadrez
brasileiro, Mequinho chegou a ser um dos três maiores enxadristas do mundo em 1977. “Essa interação
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da advocacia com o xadrez é muito boa. Quem joga
xadrez aprende a decidir por si próprio. O xadrez influi
favoravelmente em todas as pessoas por agregar
esporte, arte, cultura e ciência”.
“Este 6º Torneio OAB/CAASP de Xadrez teve diversas
peculiaridades. Em princípio, a parceria com a Liga
“ Quem joga Xadrez aprende a decidir por si
próprio”

Campineira de Xadrez, que patrocinou este evento
desde o começo. E a presença de um ídolo de todos nós

brasileiros, Mequinho, além da participação do campeão sul-americano Júlio Zuninga. Foi um evento

Tênis - Nos últimos dias 7 e 8 de setembro, Campinas sediou o
II Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP, que reuniu advogadostenistas de diversas localidades do Estado. Os jogos aconteceram

Karol Pinheiro

muito bonito”, observou o diretor Esportes e Lazer da CAASP, Célio Luiz Bitencourt.

nas quadras da Academia Tella Tennis. Sob sol forte e temperatura
acima dos 30 graus, 36 atletas batalharam pelo primeiro lugar
em quatro categorias. No masculino até 39 anos o campeão foi
Fernando Hirsch. Entre os advogados de 40 a 49 anos, o vencedor
foi João Doro. Nicolau Filho foi o campeão entre os atletas com
idade acima de 50 anos. E Cleide Magalhães ficou em primeiro

Célio Bitencourt e Fernando Hirsch

lugar na categoria feminina.
“Chegamos ao final do II Aberto de Tênis e com muita alegria e satisfação. Assim como a Caixa de
Assistência foi ao interior com seus Espaços CAASP, estamos levando ao interior diversas modalidades
esportivas além do futebol, que já é tradicional em todo o Estado”, salientou o diretor de Esportes e
Lazer da CAASP, Célio Luiz Bittencourt.

Ribeirão Preto recebe III Torneio Aberto de Tênis

N

os últimos dias 20 e 21 de outubro, Ribeirão Preto sediou o III Torneio Aberto de Tênis
OAB-CAASP, que reuniu advogados de diversas localidades do Estado. Sob sol forte e
temperatura acima dos 30 graus, os advogados-tenistas demonstraram elevada técnica em

seis categorias. Cezar Cury foi o campeão masculino até 39 anos.
O vencedor da categoria 40 a 49 anos foi Luiz Cabral. Paulo Sérgio da Silva foi o campeão entre os
atletas de 50 a 59 anos. Fernando Cecchi ficou com o primeiro lugar na categoria acima dos 60 anos.
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No feminino, a campeã foi Carolina de Freitas Noronha.
Fabio Tanimoto e Renato Borba faturaram o primeiro
lugar em duplas.
Os jogos, disputados em um set, aconteceram nas
quadras da Strang Tennis Camp, no condomínio Quinta
da Boa Vista de Ribeirão Preto. Foram mais de cinquenta
Tênis em Riberão Preto: bom nível técnico e
clima de amizade

jogos nos dois dias de competição. “Decidi que quero
participar mais das atividades da CAASP, trazer amigos

e mostrar que há advogados com ótima qualidade técnica no esporte”, afirmou Cezar Cury, advogado
de Marília e tenista desde os oito anos de idade, tendo quase se tornado profissional.
“É uma satisfação participar desse torneio e confraternizar com colegas de profissão”, observou Luiz
Cabral. “Durante as partidas tivemos um clima de cordialidade. Foi graças à gentileza do meu colega
que consegui ganhar”, brincou Paulo Sérgio da Silva, juiz aposentado que em 2011 foi vice-campeão
do Torneio de Tênis da Associação Paulista dos Magistrados.
O bom nível técnico e o clima de amizade também predominaram entre as mulheres. “Muitas
vezes as colegas são nossas adversárias em alguns processos. Os torneios dão a oportunidade de
convivermos com essas colegas de profissão e lembramos que, fora do ambiente de trabalho, nós
temos que estar unidas e ser amigas”, salientou Carolina Freitas Noronha, que viajou 500 km, de São
José dos Campos a Ribeirão Preto, para conquistar título de campeã.
Aos 78 anos, Fernando Cecchi, campeão da categoria acima de 60 anos, foi destaque no III Torneio
Aberto de Tênis OAB-CAASP. “A pratica esportiva não tem idade, desde que se jogue da maneira
adequada às nossas limitações”, ressalvou o advogado, que começou a jogar tênis aos 40 anos e não
parou mais. E revelou a fórmula da longevidade no esporte: “Uma boa alimentação, livre de vícios
como cigarro e bebida”.
“É gratificante para nós levarmos essa atividade ao interior, primeiro em Campinas e agora em
Ribeirão Preto, alcançando grande sucesso em ambas. O esporte é uma forma de saúde preventiva e
é isso que a CAASP busca oferecer – o advogado merece”, destacou o diretor-tesoureiro e de Esportes
e Lazer da Caixa de Assistência, Célio Luiz Bittencourt.
O evento de Ribeirão Preto contou com apoio da Netshoes, Dafiti e da Electrolux.
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“O advogado não precisa mais de
padrinho político nem de dinheiro
para participar da OAB-SP”
Perto de encerrar seu terceiro mandato à frente da Seção
de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz
Flávio Borges D’Urso dá uma olhada para trás e afirma:
“Talvez o marco maior – ao lado de arrumar a casa,
de sanear as finanças da OAB-SP, de dar um contexto
de profissionalização à administração por meio da
implantação do ISO 9001 – tenha sido a oportunidade
que demos para a participação de todos, desde que
sejam advogados. Não existe mais o que se via no
passado: a necessidade de padrinho político, de dinheiro
ou de sobrenome para participar da OAB-SP. Basta ser
advogado e querer trabalhar pela classe”. Na entrevista a
seguir, concedida a Paulo Henrique Arantes, editor da
Revista da CAASP, no dia em que reassumiu a Presidência
da Seccional, após enfrentar como candidato a viceprefeito as eleições paulistanas, D’Urso abordou quase
todos os temas prementes da advocacia – prerrogativas,
assistência judiciária, ensino jurídico, reforma do Código
Penal. Com a desenvoltura de sempre, falou também
sobre o julgamento do mensalão e a legislação eleitoral
brasileira. Confira.

Revista da CAASP – O que mais lhe marcou nestes nove anos à frente da OAB-SP?
Luiz Flávio Borges D’Urso - Pessoalmente, a satisfação de poder ter liderado a advocacia em
momentos difíceis, ter defendido a nossa classe, defendido os interesses que envolvem todos os
segmentos da advocacia, especialmente os advogados mais humildes, que têm maior dificuldade
para realizar o sonho de um dia exercer a nossa profissão.
Ao lado disso, a satisfação por ter conseguido implantar algumas coisas, ter obtido algumas
conquistas que vejo como irreversíveis. Por exemplo, a distribuição das intimações on-line gratuitas
para os advogados. Ninguém no futuro poderá tirar dos colegas esse tipo de serviço.
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A luta pela defesa das prerrogativas profissionais dos colegas é também algo que nos trouxe muitas
conquistas. Desde os desagravos em praça pública até o projeto que hoje tramita no Congresso
Nacional, além da inclusão no projeto do novo Código Penal da criminalização a violação das
prerrogativas dos advogados.
Houve um momento excepcionalmente difícil, em 2005, no tocante às prerrogativas,
não?
Foi realmente um momento bastante difícil. Nós vimos crescer a ação do Estado, por meio da Polícia
Federal, em operações de busca e apreensão e até de prisões a partir de mandados expedidos por
autoridades judiciais. Houve diligências cumpridas pela Polícia Federal com um grau de pirotecnia,
de espetáculo jamais visto.
Se de um lado nós temos a violação do princípio constitucional da inviolabilidade, da intimidade do
ser humano - e a ordem judicial pode superar isso -, é necessário que a autoridade da qual emana
essa ordem tenha serenidade e critérios muito apurados para saber se deve ou não concedê-la. E
digo mais: é preciso muita parcimônia, para que situações extremas só ocorram em casos extremos,
quando não houver outros meios de produzir uma prova no âmbito criminal.
O que nós vimos não foi isso. O que vimos foi a banalização de ordens judiciais. Em que pese as
ordens terem sido genéricas, a forma de cumpri-las pautou-se pela ilegalidade, com a exposição de
pessoas à mídia e invasão não só espaços que têm a proteção constitucional: invadiram-se escritórios
de advocacia, cuja proteção não é no âmbito da intimidade, mas no âmbito de uma atividade
profissional que dá sustentação ao Estado de Direito.
A busca em escritórios de advocacia, levando à apreensão das pastas processuais, de documentos
dos clientes, é uma violência ao Estado Democrático de Direito. E por tudo isso nós tivemos um
momento onde a democracia correu risco. Lutamos, reagimos - e reagimos com vozes inclusive que
no tempo da ditadura não se ouviram, pois não houve necessidade sobre esse aspecto. O próprio Ives
Gandra da Silva Martins afirmou que nem na ditadura se viram invasões de escritórios de advocacia.
Mas, lamentavelmente, na democracia nós passamos a ver.
A reação foi forte, foi pontual. E hoje, felizmente, não temos mais esses tristes episódios que
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Como se encontra hoje a Seccional em
termos financeiros e administrativos?
Talvez o marco maior – ao lado de arrumar
a casa, de sanear as finanças da OAB-SP, de
dar um contexto de profissionalização à
administração por meio da implantação do ISO
9001 – tenha sido a oportunidade que demos
para a participação de todos, desde que sejam
advogados. Não existe mais o que se via no
passado: a necessidade de padrinho político,
de dinheiro ou de sobrenome para participar da
OAB-SP. Basta ser advogado e querer trabalhar
pela classe. Há espaço para todos. Isso talvez
tenha sido, penso, a maior conquista nestes 80
anos da OAB-SP.

“Hoje, para participar da Ordem basta ser advogado e
querer trabalhar pela classe”

Como foi tratada, nesses nove anos, a questão da assistência judiciária?
Diante de tudo que já passamos, é inegável que se pode considerar uma vitória a manutenção do
Convênio da Assistência Judiciária, dentro de uma luta por maior respeito aos advogados que o
integram. Travamos uma luta permanente para melhorar a remuneração a que esses operosos colegas
têm direito. A obrigação de prestar assistência judiciária é do Estado, e ao lado dessa obrigação
nós temos a celebração do convênio com a OAB, uma vez que o Estado, agora mais recentemente
por meio da Defensoria Pública, não tem condições de realizar essa assistência na sua plenitude.
O convênio é necessário para suprir essa demanda crescente, que hoje ocupa em torno de 45 mil
advogados em todo o Estado de São Paulo.
Em que pese a luta da Defensoria sob todos os aspectos, inclusive buscando autorização para celebrar
convênios com outras entidades, o nosso convênio continua. A própria Defensoria reconhece
a absoluta necessidade da sua manutenção. Nós continuamos a negociar e a lutar por melhores
condições de remuneração para os advogados do convênio e, paralelamente, por mais alternativas
para que o mecanismo do convênio possa funcionar melhor. E isso pode vir por meio de um projeto
de lei que desloca a gestão do convênio para a Secretaria de Justiça. Evidentemente, a aprovação
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do projeto depende da Assembleia Legislativa, mas é inegável que, de uma forma ou de outra, o
convênio será mantido e permanecerá como o mecanismo de que o Estado dispõe para garantir
assistência judiciária à população.
O senhor acha que a população, em geral, tem noção do real papel do advogado?
É preciso fazer algumas segmentações. O primeiro segmento é o daqueles que precisaram de um
advogado e tiveram assistência do profissional. Há situações em que a única pessoa com que se pode
contar, num momento extremo, é o advogado. Todos os amigos, toda a sociedade, até os próprios
familiares, lhe voltam as costas, e o único que sobra é o advogado.
Poderia se pensar num outro segmento, daqueles que se utilizam de serviços de advocacia para o
dia a dia de suas operações, dos seus negócios, para tocar a sua vida. Em tais casos os advogados
também são vistos com respeito, tendo sua importância reconhecida.
Mas há uma parcela da sociedade que nunca precisou de advogado. Esses, até por falta de
esclarecimento, podem ver o advogado com reservas, entendendo que ele estaria a patrocinar
interesses escusos ou a garantir impunidade de criminosos. Essa distorção da imagem do papel do
advogado muitas vezes se deve ao fato de a mídia, ou parcela dela, fazer uma imagem negativa do
profissional, imagem esta que é imediatamente superada quando a criatura precisa de um advogado
para proteger seus direitos.
É importante dizer também que a história do Brasil se confunde com a da advocacia. Não há uma
página na nossa história em que a advocacia não tenha dado sua contribuição. Por tudo isso, há uma
dimensão histórica de proteção à cidadania que é inerente à advocacia.
O senhor vê o julgamento do mensalão como o coroamento de uma revolução ética
que estaria acontecendo no Brasil?
Eu penso que o avanço ético deve ser permanente - a própria OAB tem a campanha Ética na Política.
A sociedade brasileira vem ganhando mecanismos melhores e maiores de controle da gestão
pública, do dinheiro público, e um grau maior de conscientização e de indignação diante dos desvios
que melhoram toda a sociedade. Este conjunto faz com que as iniciativas que visam à corrupção
diminuam, sejam coibidas.
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O julgamento do mensalão é mais uma vertente, em que comportamentos foram questionados,
acusados, levando à condenação de algumas pessoas por conta de um desvio de comportamento
que se quer reprimir e reprovar.
Quais foram suas impressões sobre o projeto de reforma do Código Penal, que se
encontra no Senado?
O projeto tem méritos e tem pontos que merecem uma reflexão mais aprofundada, um
aperfeiçoamento. Eu discordo daqueles que chamam o projeto de imprestável. Não é. O projeto traz
avanços, e trará ainda mais avanços se alguns pontos forem aperfeiçoados.
Acho que a OAB pode ter um papel fundamental nesse processo. As unidades da Ordem do país
inteiro poderiam funcionar como caixas de ressonância das sociedades locais, ouvindo suas
lideranças, debatendo sobre os temas que envolvem esse novo código, enfeixando tudo isso num
grande trabalho endereçado ao Conselho Federal, para que este sim, diretamente com a Comissão,
traga a sua contribuição.
O que pode ser feito para melhorar o nível do ensino jurídico?
Desde 1974, com o surgimento do Exame de Ordem, nós constatamos o declínio da qualidade do
ensino jurídico. Aliás, o Exame de Ordem só surge em nosso meio por conta do rebaixamento dessa
qualidade, na tentativa de conter o ingresso de profissionais mal formados no mercado de trabalho.
Eu dividiria hoje as instituições de ensino em três blocos. As ilhas de excelência, as instituições
que se encontram num meio termo e aquelas que representam um engodo, que são verdadeiros
estelionatos educacionais. As ilhas de excelência funcionam muito bem, detêm sempre um alto grau
de aprovação no Exame de Ordem, e conseguem arregimentar o que existe de melhor em termos
intelectuais no mercado. E acrescentam a estes algo que os torna bons profissionais.
A faixa intermediária precisa de ajuda. São instituições dotadas de condições para se tornarem ilhas
de excelência, mas ainda não o são. Elas têm sede, quadros adequados, conteúdo programático e
curricular muito bom, professores capacitados e qualificados, mas ainda lhes falta alguma coisa. A
Ordem pode ajudá-las no sentido de melhorar a qualidade dos seus profissionais quando chegam
ao mercado.
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Quanto ao terceiro bloco, o do estelionato
educacional, nós precisamos combatêlo. Tais faculdades não são dotadas dos
requisitos básicos a uma instituição de
ensino e não podem continuar funcionando
no Brasil.
É papel da Ordem, sim, melhorar a qualidade
do ensino jurídico e continuar a sua luta
para esse aperfeiçoamento, sem perder de
vista que algumas instituições merecem e
precisam ser simplesmente fechadas.

“A imagem negativa do advogado é superada quando se
precisa dele”

O que a CAASP representa hoje para os advogados?
A Caixa de Assistência é uma das iniciativas mais importantes na história na nossa OAB. Braço
assistencial da Ordem, a Caixa tem um primeiro momento para atender a um pequeno grupo de
pessoas, mas logo, com o tempo, se verifica que a importância desse atendimento, dessa mão amiga,
se torna indispensável para a totalidade da classe. Ao longo dos anos os serviços foram se ampliando.
Além dos advogados que efetivamente exercem a profissão, há aqueles que não militam mas
passaram a ter interesse no vinculo com a OAB justamente para ter acesso aos serviços da Caixa de
Assistência. Este braço assistencial da Ordem se fortalece e cria musculatura ano a ano. Ninguém, em
momento algum, poderá reverter um milímetro sequer de tudo que a Caixa fez, faz e ainda fará para
nossos colegas.
Como o advogado se comporta em termos previdenciários? Ao passo que a Carteira
do Ipesp (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo) está limitada, a OABPrevSP cresce bastante, não?
A questão da previdência leva sempre àquela expressão: casa de ferreiro, espeto de pau. O advogado
cuida dos direitos do seu cliente, orienta sobre a previdência que as pessoas devem ter. Mas ele, muitas
vezes, descuida-se da própria previdência. O advogado, por si, não é previdente, daí a necessidade
da entidade estimular – ou até criar – mecanismos para que ele se previna.
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A antiga Carteira do Ipesp continua, embora tenha sofrido alguns revezes, apesar de algumas
iniciativas que lhe tiraram o fluxo de recursos para mantê-la saudável. Nossa luta foi para não trazer
prejuízos para os advogados que se encontram na Carteira do Ipesp.
Da mesma maneira, os advogados passaram a ter oportunidade de ingressar na OABPrev-SP, hoje
com cerca de 30 mil participantes e patrimônio acima de 200 milhões de reais. Os advogados foram
estimulados a aderir a um plano de previdência, sem que um instituto – a OABPrev - concorresse
com outro – o Ipesp, mas que pudessem conviver harmonicamente como duas frentes para atender
o advogado quando suas forças não forem tão intensas.
Eu sempre insisto em que advogado não se aposenta, não para. Pode diminuir sua atividade, mas
jamais ele deixa de advogar. Esta vocação, esta inspiração faz do advogado alguém que precisa,
necessariamente, desses institutos, desses benefícios, uma vez que esses profissionais passam a vida
se doando e cuidando do direito de terceiros.
Como foi a experiência de participar da eleição à Prefeitura de São Paulo, como
candidato a vice-prefeito?
Foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Não só pelo desafio de enfrentar uma eleição
partidária, que é completamente diferente de uma eleição classista como a da OAB, mas por ter
contato com realidades desconhecidas.
Fazemos parte de uma elite. O mais humilde dos advogados ainda é elite. O contato que a política
partidária me possibilitou foi com uma base da sociedade que não tem absolutamente nada de
elite – ao contrário, é um povo muito sofrido, muito carente, cujas demandas são muito pequenas e
nunca atendidas.
Vi a complexidade de uma cidade como São Paulo, os problemas insanáveis que estão no nosso
cotidiano. Mas vi também que existem possibilidades de minimizar o sofrimento da nossa
população. Há medidas viáveis para isso. Foi mesmo uma oportunidade muito rica, e me deu a
chance de servir de exemplo, de estimular outros colegas a participar. Participar de política é, hoje,
absolutamente indispensável. Quem pensa que pode ter alguma atividade sem pensar em política
está redondamente enganado. E aqueles que dizem “não gosto de política’ - já dizia Platão - estão
fadados a obedecer aos que gostam.
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A busca por espaços pela nossa classe só nos trará mais trincheiras em defesa da advocacia, além de
um prestígio maior à própria cidadania.
O senhor acha a legislação eleitoral no Brasil adequada?
O maior problema que eu enfrentei foi uma legislação amarrada, uma legislação que foi feita, sem
dúvida nenhuma, para manter o status quo. Quando nós verificamos a disparidade de tempo na
televisão, que é um mecanismo democrático para levar a mensagem de um candidato ao seu
eleitorado, e que a distribuição desse tempo se faz proporcional às cadeiras que o partido ocupa no
parlamento, isso desequilibra toda a disputa.
Por que não tempos iguais para todos os candidatos? Gerar um tempo exorbitante para uns em
detrimento do pouco tempo de outros, antes da própria eleição, cria uma seletividade que tende a
favorecer quem está no poder.
Quanto aos custos de campanhas, eu não acredito no financiamento público, acho que isso só
sangraria os cofres públicos. Acho que cada um pode doar e ajudar financeiramente o seu candidato,
desde que isso seja declarado, transparente, sem que o candidato possa ter vergonha de receber
aquela contribuição. Se ele tiver vergonha ou se preferir que aquilo não se torne público, é porque
não deveria recebê-lo.

“Participar da eleição municipal em São Paulo foi uma das experiências mais ricas da minha vida”
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Uma andorinha
não faz verão
O Supremo Tribunal Federal atuou com transparência no histórico
julgamento da Ação Penal 470. Meia dúzia de políticos condenados,
contudo, não torna o Brasil uma nação ética. É preciso muito mais.

Reportagem de Paulo Henrique Arantes

O

integrantes do governo Lula, parlamentares, publicitários e altos executivos do setor
bancário que conceberam e/ou operaram o chamado mensalão, já nasceu histórico. Nunca,

no Brasil, o Poder – político e econômico – sentara no banco dos réus e fora julgado com tamanho
rigor. Conduzido, digamos, poeticamente pelo ministro Carlos Ayres Britto, o julgamento do mensalão
revelou-se um atestado de independência entres os Poderes da República, pois comprovou a
extinção da figura do “engavetador-geral da República”, personificada por Geraldo Brindeiro durante
o governo Fernando Henrique Cardoso. O primeiro procurador-geral indicado por Luiz Inácio Lula da
Silva, Antonio Fernando de Souza, acolheu a denúncia de corrupção contra membros do Executivo e
enviou-a ao Supremo Tribunal Federal; o segundo, Roberto Gurgel, formalizou-a com dureza. Prova
de independência institucional também é o fato de que seis dos integrantes do hoje virtuoso STF,
inclusive o relator Joaquim Barbosa, foram indicados por Lula, e dois pela presidente Dilma Rousseff,
sua correligionária e devota.
Nesta hora marcante, contudo, cabem algumas indagações. À luz do mensalão, o Brasil vive de
fato uma revolução ética? Ou seria o julgamento da Ação Penal 470 apenas um espasmo de justiça
e civilidade? Para a ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a abordagem
conferida pelo Supremo ao processo do mensalão representa uma quebra de paradigmas. “Trata-se
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Cristovão Bernardo

midiático julgamento da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal, que condenou

Cristovão Bernardo

Nelson Jr / STF

de um envolvimento do Poder Judiciário, por meio de
sua cúpula, em um processo de competência originária
em que se julga pela primeira vez corrupção de elite”,
afirmou à Revista da CAASP a ex-corregedora do
Conselho Nacional de Justiça, cuja biografia elimina
qualquer possibilidade de manifestação bajulatória
a colegas. “O Supremo está dizendo o seguinte: o
país não suporta mais ver a corrupção dos políticos
complacentemente. A partir disso, acho que os próprios
políticos serão diferentes. Exemplo é algo que funciona”,
prevê.

Eliana Calmon: “Exemplo é algo que funciona”

“Eu diria que o julgamento do mensalão fortaleceu as
instituições brasileiras. O que eu vejo é um amadurecimento. Quando se tem um Judiciário forte e
independente para julgar a partir dos elementos das provas dos autos, a partir do convencimento,
das alegações das partes, as instituições do país saem fortalecidas”, avalia Carlos Mateucci, presidente

Mateucci: “ Não acredito em evento único”

do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP. O vulto que o mensalão
tomou na mídia, observa, deu ao processo um caráter pedagógico:“O
grande mérito do mensalão, no meu modo de ver, é a consolidação
de uma estrutura independente e a conscientização do público
sobre como funciona o processo judicial. O julgamento da Ação
Penal 470 é um passo para o fortalecimento das instituições, mas
eu não acredito em evento único, que resolva todos os problemas”.
Na opinião do secretário-geral da OAB-SP, Braz Martins Neto, o
mensalão “acordou uma consciência ética que estava adormecida”.
Corroborando o efeito midiático-pedagógico do processo, Martins
Neto faz algumas ressalvas ao julgamento: “Eu considero que não
se pode tipificar uma conduta por ouvir dizer. O processo crime
atinge seu benefício com a prova, e não com a ausência de prova.
A prova é fundamental para se poder penalizar. Nesse ponto, eu
me preocupo um pouco”.
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A condenação de José Dirceu, ex-ministrochefe da Casa Civil, considerado pela maioria
dos ministros do STF chefe e mentor de um
esquema de compra de votos no Congresso
Nacional, baseou-se no conceito de “domínio
do fato”, não em provas materiais. Martins Neto

,

entretanto, louva o comportamento dos juízes
daquela corte. “Nem de longe tratou-se de um

Braz Martins Neto: “ A prova é fundamental para se poder
penalizar”

julgamento de exceção. Ao contrário, eu vi os
ministros – inclusive aqueles que se mostraram

mais polêmicos – fazendo um esforço muito grande para suprirem as deficiências do processo, as
deficiências da prova”.
Revolução ética? – O jurista Luiz Flávio Gomes descarta o termo “revolução ética”, sugerido a ele,
hipoteticamente, pela Revista da CAASP para caracterizar o momento histórico por que passa o Brasil.
“Lamentavelmente, o julgamento do mensalão não faz parte de uma revolução ética. Revoluções
pressupõem modificações culturais, e a cultura do brasileiro não é voltada para o respeito aos
princípios éticos de modo geral. Falta educação aos brasileiros”, afirma.
Para Gomes, a Ação Penal 470 adquiriu notoriedade por abarcar “gente da elite” e por ter “um cunho
partidário”, mas não se pode concluir que dela resultará algum efeito pedagógico. “A punição é
necessária, mas não é educativa. Educação é na escola”, salienta. De qualquer forma, o jurista vê no
caso do mensalão “potencialidade suficiente para abrir um novo paradigma cultural”: “Condenação
de poderoso no Brasil é coisa rara – há apenas 600 pessoas presas por corrupção neste país, e o
mensalão versa sobre um tipo de corrupção que é típica dos políticos. É difícil encontrar um partido
que não tenha o mesmo problema.”
A Ação Penal 470 não brilha sozinha como vedete de uma suposta “revolução ética” à brasileira.
Tivemos recentemente a aprovação da Lei da Ficha Limpa, que tira do circuito eleitoral políticos
condenados por organismos judiciais colegiados, e a regulamentação da Lei da Transparência, que
abre a qualquer cidadão as gavetas de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Inegável
contribuição à cidadania também deram a Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a
mulher, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a impossibilita gastança desmesurada de estados e
municípios. No âmbito do Poder Judiciário, a atuação da então corregedora do CNJ Eliana Calmon
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contra “bandidos de toga” deixou os tribunais em ebulição. “Mas são passos lentos diante de um
processo cultural que deve ser muito mais profundo. Por isso eu não confio numa mudança radical
da sociedade – não por ora. Nossos conflitos são terríveis”, pondera Luiz Flávio Gomes.
Em palestra proferida no último dia 5 de outubro na sede da Seção de São Paulo da OAB, a ministra
Eliana Calmon apontou os avanços recentes do Judiciário, muitos dos quais decorrentes de sua
atuação no CNJ. Mas ela não se autoelogiou, apenas reconheceu que lutou contra uma minoria de
magistrados que, digamos, adotavam hábitos nada republicanos. Contundente foi a radiografia que
fez da Justiça brasileira num passado não muito distante: “O Poder Judiciário era aparelhado para
atender a uma sociedade patrimonialista, e que até hoje resiste a mudanças”.
O ponto de inflexão, segundo Calmon, foi a Constituição de 1988, que consagrou a “proteção à
sociedade em vez da proteção ao indivíduo”. “O compromisso do juiz acabava quando ele entregava
a sentença. Dizia-se que o juiz devia ficar distante da política – isso teve fim com a Constituição de
88. Hoje, o compromisso do juiz é com a Constituição, com a sociedade, e não apenas com o Direito
posto”, destacou em sua explanação na OAB-SP. “O mundo moderno sabe que nenhuma sociedade
pode sobreviver sem o mínimo de igualdade. Para sermos grandes, precisamos lutar pela igualdade

Divulgação

social”, defendeu.

Luiz Flávio Gomes: “Julgamento do mensalão não faz parte de uma revolução ética”
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// Herói até quando?
Nelson Jr / STF

R

elator da Ação Penal 470, Joaquim
Barbosa é o novo presidente do
Supremo Tribunal Federal, guindado

ao posto pelos colegas conforme o regimento
da Casa. O magistrado de origem humilde,
poliglota, com formação no exterior, é o novo
herói do povo brasileiro e, mais ainda, da
chamada grande imprensa. Barbosa julgou
os “mensaleiros” com seu saber jurídico e
sua consciência, e condenou todo mundo.
Foi seguido na maioria dos votos pela quase

Mídia que o idolatra hoje pode demonizá-lo amanhã

totalidade dos colegas da corte, o que não o impediu de adotar atitudes destemperadas
quando contrariado.
“É salutar que a população passe a creditar bons serviços a um juiz e ao funcionamento
do judiciário, desde que não se crie a figura do justiceiro, mas sim daquele que julga de
modo independente”, analisa Carlos Mateucci, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina
da OAB-SP. “A imagem do justiceiro é o primeiro efeito que você colhe no momento em que
a população, indignada com tudo aquilo que a mídia expõe, reage no sentido de reprimir
um tipo de conduta”, nota o secretário-geral da seccional paulista da Ordem, Braz Martins
Neto. Para a ministra Eliana Calmon, “o povo precisa de heróis, e neste momento Joaquim
Barbosa representa o herói do povo brasileiro. Isso é bom, mas não pode fazer com que ele
se desequilibre – acho que o ministro tem respaldo moral e emocional para saber disso”.
Quem conhece o comportamento da mídia, contudo, sabe que não é difícil o endeusado de
hoje tornar-se o demônio de amanhã. O “assassinato de reputação” é prática aperfeiçoada
por veículos poderosos. O próprio Joaquim Barbosa, tempos atrás, foi vítima de, digamos,
uma ameaça velada ou um alerta, quando flagrado em um bar, rodeado de amigos, enquanto
em licença médica para tratar de seu crônico problema de coluna. Ficou a insinuação de
pouca disposição para o trabalho.
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“O que a mídia está fazendo com o ministro Joaquim Barbosa é extremamente negativo e
altamente perigoso. Se ele acreditar ser um herói, vai ter a maior decepção da vida dele”,
antevê Luiz Flávio Gomes. Na análise do jurista, “a mídia hoje elogia Joaquim Barbosa porque
ele está na corrente favorável à onda punitiva. No futuro, como presidente do Supremo,
certamente ele tomará decisões que irão contra a elite econômica do país e será alvo de
ataques”.
A percepção de Gomes avisa que, “por sua ideologia, Joaquim Barbosa vai buscar justiça
social, contrariando interesses profundos da elite brasileira”. A aposta é que a primeira
trombada entre Barbosa e a mídia que hoje o idolatra ocorrerá quando começar o julgamento
do chamado “mensalão tucano”, cujos protagonistas são o ex-governador de Minas Gerais
Eduardo Azeredo, do PSDB, e o mesmo Marcos Valério do “mensalão petista”.
No âmbito da corte que agora preside, não é de hoje que Joaquim Barbosa soma desafetos.
Sua ênfase nos aspectos sociais dos processos que julga conflitam com figuras como a do
ministro Gilmar Mendes, a quem se dirigiu, em certa ocasião, invocando “seus capangas
do Mato Grosso” e instando-o a “ouvir a voz das ruas”. “Basta ver a defesa que ele fez das
cotas raciais para perceber sua nítida linha social, socialista mesmo. Estou prevento que a
mídia brasileira, altamente capitalista e conservadora, vai massacrá-lo em breve”, reitera Luiz
Flávio Gomes.
E que ninguém duvide da ousadia do novo presidente do Supremo Tribunal Federal para
tomar atitudes pouco usuais entre magistrados. Em meio ao julgamento do mensalão, em
entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Joaquim Barbosa declarou
ter votado em Lula nas eleições de 2002; novamente em Lula no pleito de 2006 (já na
condição de relator do mensalão); e em Dilma Rousseff em 2010. Eis sua justificativa: “Eu
não me arrependo dos votos. As mudanças e os avanços no Brasil nos últimos dez anos são
inegáveis”.
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Câncer de mama: novas
terapêuticas vêm aí, mas
diagnóstico precoce é
fundamental
O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de tumor
cancerígeno, e de longe o mais comum entre as mulheres. Segundo
dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil 52.680 mil
casos anuais da doença deverão estar registrados até o final de 2012.
Reportagem de Karol Pinheiro

E

stima-se que pelo menos 11 mil mulheres morram neste ano em decorrência de câncer de
mama, prova de que as campanhas de conscientização sobre a importância da detecção
precoce ainda estão longe do objetivo. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) recomenda

que o exame de rastreamento da doença, a mamografia, seja realizado anualmente em mulheres a
partir dos 40 anos. Esse procedimento tem o intuito de detectar precocemente alguma alteração
interna no seio. Para aquelas cujo histórico familiar abriga casos da doença, recomenda-se que o
rastreamento seja feito com base na idade do último parente diagnosticado com o problema: se
o parente descobriu a doença aos 39 anos, deve-se começar os exames periódicos aos 29, por
exemplo. Somente 50% das mulheres repetem a mamografia anualmente - os outros 50% têm
medo de um diagnóstico positivo, segundo a entidade médica. Para se mensurar a importância do
diagnóstico precoce, basta analisar os registros médicos: um nódulo fatal tem, normalmente, mais
de 3 centímetros. Só que, para atingir 1 centímetro, um tumor cancerígeno demora em geral de 8 a
10 anos. Os casos diagnosticados precocemente possuem chances de cura de 95%.
A forma primária para diagnostico do câncer de mama é a autopalpação, exame em que a mulher usa
as próprias mãos para descobrir caroços nos seios. “O autoexame tem um papel educativo. É preciso
que a paciente se conheça para saber as alterações de seu corpo antes do médico”, recomenda o
mastologista Carlos Alberto Ruiz, presidente da SBM. Encontrar um nódulo, contudo, não significa
que se sofra da doença: 80% dos nódulos são benignos. “O que buscamos hoje é realizar o diagnóstico
do câncer antes que ele se torne palpável para mulher, quando já existe risco de metástase para
outros órgãos”, explica Ruiz.
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“As mulheres que realizaram o exame de rastreamento do câncer de mama neste ano são as mesmas
que realizaram o exame no ano passado e que realizarão no ano que vem, por isso é necessário dar
prioridade à conscientização da mulher. Somente a informação vai levá-la a entender que o câncer
diagnosticado precocemente não trará o sofrimento e a mutilação que ele pode acarretar em um
estágio avançado”, sublinha Ruiz.
Karol Pinheiro

Há uma ampla pesquisa americana sobre o câncer de
mama em desenvolvimento - “O Atlas do Genoma do
Câncer”. Foram descobertas mutações genéticas que
aproximam diferentes tipos de câncer, o que poderá
levar a novas formas de tratamento. “É preciso ter
cautela. Ainda estamos engatinhando nas pesquisas
sobre o genoma do câncer”, avalia Ruiz. “Na verdade,
dizer que um paciente possui câncer de mama é algo
muito vago em termos médicos, porque existem
diversos tipos da doença. Atualmente, classificamos

Ruiz: “ É preciso que a paciente se conheça”

em quatro tipos, mas pesquisas recentes revelam que podem existir pelo menos 10 tipos”. Outra
pesquisa, publicada recentemente na consagrada revista Nature, analisou mais de 2 mil mulheres
com câncer e revelou que o que se conhece atualmente como câncer de mama pode ser desdobrado
em outros 10 diferentes subtipos.
Ao que tudo indica, a medicina personalizada, que consiste em tratar uma doença a partir do
mapeamento detalhado do comportamento genético, é a chave do futuro. A nova classificação
exige ratificação pela comunidade científica. “Definitivamente, temos um futuro promissor para o
desenvolvimento de terapêuticas eficazes para cada tipo específico de tumor”, acredita Ruiz.
Nova droga
Até o inicio de 2013 o Sistema Único de Saúde vai incorporar o Trastuzumabe à lista de medicamentos
distribuídos gratuitamente. O produto é uma das drogas mais avançadas na terapia contra o câncer
de mama tipo HER-2, um dos mais agressivos. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia
de Saúde (Conitec), órgão do Ministério da Saúde, analisou o custo-efetividade do Trastuzumabe por
mais de um ano. A droga é de uso hospitalar e tem alto custo - cada frasco custa em média R$ 7 mil
-, e até agora estava restrita a mulheres que conseguiam o direito de recebê-la do governo por meio
de ações judiciais.
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O Trastuzumabe é o sétimo medicamento mais demandado judicialmente ao Ministério da Saúde,
que em 2011 gastou R$ 4,9 milhões para atender a 61 ordens de compra do remédio. Neste ano,
o Governo Federal já recebeu 98 determinações judiciais para compra e gastou R$ 12,6 milhões.
O governo estima gastar o equivalente a R$ 150 milhões por ano para fornecer a medicação. Mas
espera-se que, por se tratar de compra em larga escala, o preço possa ser reduzido em até 50%.
Reduzir a mortalidade
Um estudo publicado pela revista brasileira Clinics, em setembro último, mostrou que São Paulo, Rio
de Janeiro e Rio Grande do Sul têm mantido a média da mortalidade por câncer de mama estável nos
últimos anos. O levantamento, realizado pela Universidade Federal de Goiás, revela que de 1980 a
2009 a mortalidade por câncer de mama no Rio Grande do Sul foi de 0,8 para cada 100.000 mulheres
ao ano, na média. Em São Paulo, o índice é de 1,9 para cada 100.000 mulheres e, no Rio de Janeiro de
0,6/ 100.000.
Já na região Nordeste, a taxa de mortalidade é bem mais alta. No Maranhão, 12 em cada 100.000
mulheres morrem de câncer de mama todo ano.
De acordo com o coordenador do estudo, Ruffo Freitas-Junior, as estruturas regionais de saúde
pública são determinantes para os índices de mortalidade. “Sabendo que os estados que têm taxa de
mortalidade decrescente são aqueles que apresentam os programas de saúde mais organizados e
adequados para o diagnóstico precoce do câncer de mama, deve-se multiplicar esse tipo de estrutura
para os demais estados brasileiros”, propõe.
O Ministério da Saúde parece caminhar nesse sentido. Desde 1º de outubro estão em funcionamento
as Unidades Oncológicas Móveis, que percorrem localidades consideradas estratégicas para
a realização de mamografias. A medida visa a reduzir as desigualdades regionais, alcançando
justamente as populações que têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde. As mamografias
realizadas nas Unidades Oncológicas são enviadas via satélite para um estabelecimento de saúde de
referência para que um especialista as avalie e emita os laudos em até 24 horas. A estimativa é que as
unidades realizem 800 mamografias por mês.
Outra medida inserida na estratégia nacional de qualificação da assistência oncológica é o Programa
Nacional de Qualidade em Mamografia, em vigor desde março deste ano. O PNQM tem como objetivo
garantir a qualidade dos exames oferecidos à população e minimizar o grau de risco associado ao
uso dos raios-X na mamografia. O programa é executado e monitorado por diversos serviços de
saúde do País.
36 // Revista da CAASP / Novembro 2012

Reconstituição da mama pelo SUS
Mais de 20 mil mulheres aguardam a reconstituição da mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
no Brasil, algumas delas há mais de cinco anos. Um Projeto de Lei proposto pela senadora Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM) pretende agilizar o procedimento na medicina pública.
O PL 43, de 2012, foi aprovado em decisão terminativa, em setembro, pela Comissão de Assuntos
Sociais do Senado (CAS) e agora será apreciado na Câmara dos Deputados. A proposta modifica a
Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, que já garante à mulher o direito de receber os procedimentos
cirúrgicos necessários à reconstituição da mama. A novidade proposta por Grazziotin está na
simultaneidade dos procedimentos. A cirurgia plástica só não será feita se houver contraindicação
médica ou recusa da paciente.
A senadora Ângela Portela (PT-RR), relatora do projeto, falou à Revista da CAASP. Para ela, “negar,
pela postergação, o direito de reconstrução das mamas mutiladas é ignorar as mais básicas garantias
sociais devidas às mulheres e fazer pouco caso do artigo 198 da Constituição Federal, que determina
a obrigação de o poder público prover ações e serviços de saúde em caráter integral”. Portela alertou
igualmente para o risco de descumprimento do direito à plástica reparadora quando esta não é feita
logo em seguida à cirurgia oncológica, o que, entende, pode ser igualmente corrigido pela nova lei.
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// Um susto e uma boa notícia que
serviram de alerta

E

m 2002, aos 42 anos, Elayne Melo Garcia realizou uma mamografia pela primeira
vez. Era também a primeira vez que participava da Campanha de Saúde da
Mulher, ação preventiva promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados de

São Paulo. Sua família não tinha histórico de doenças tipicamente femininas. Mesmo
assim ela decidiu fazer os exames. Com o resultado em mãos, ela foi pega de surpresa: a
mamografia revelou a presença de dois nódulos em seu seios, com cerca de 1 centímetro
cada um.
“Fiquei assustada ao receber o diagnóstico”, lembra. Minutos depois, o médico
tranquilizou-a – os nódulos eram benignos. “Minha única restrição médica foi quanto à
terapia de reposição hormonal”, conta Elayne, que convive há 10 anos com os nódulos.
A suspeita de câncer fez Elayne dar maior atenção à prevenção. Hoje, sempre que pode
recomenda às amigas que mantenham os exames em dia para evitarem surpresas
desagradáveis. “O meu caso foi benigno, mas poderia não ser. Por isso é importante que
a mulher realize o exame, é algo muito simples”, afirma. Depois da experiência, Elayne
passou a participar das diversas campanhas de saúde que a CAASP realiza. Esposa do
advogado Alan Kardec Lomba, ela não possui convênio médico. “Quem tem acesso às
campanhas de saúde da CAASP deve se considerar privilegiado. A oferta de exames e
preços é extremamente confortável para o bolso”, salienta.
De campanha em campanha, no ano passado Elayne descobriu que um de seus nódulos
havia desaparecido. A superação do risco de câncer ainda não está completa, mas
caminha para isso. Quando foi ouvida pela Revista da CAASP, ela aguardava o resultado
dos exames realizados na Campanha da Mulher 2012. “Quem sabe o último nódulo
também não desapareceu?”, indagou, otimista.
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PARCERIA

Em busca
de valorização
profissional
A Revista da CAASP visitou duas das instituições de ensino
que mantêm parceria com a Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo – a PUC-SP e o Mackenzie - para
saber, de professores e alunos, qual a importância da pósgraduação na carreira do advogado

Ilka e Sabrina: “Época do advogado generalista
já passou”

S

Reportagem de Joaquim de Carvalho

apientia. A palavra latina ocupa o centro do brasão da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, PUC-SP, composto de símbolos medievais. Embaixo, com menos destaque, a
frase latina completa o propósito da instituição: Sapientia et avgebitvr scientia (sabedoria

e ciência serão aprimoradas). O brasão está à esquerda de uma placa no alto do prédio 881 da
rua da Consolação, no centro de São Paulo, onde se lê Coordenadoria Geral de Especialização,
Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae), mas ninguém parece prestar atenção ao passar por ali no
início de uma noite da atual primavera, a caminho da sala de aula. Estudantes mais jovens dividem
o espaço com alguns homens e mulheres maduros. Esses estudantes são advogados, muitos com
carreira definida, matriculados num dos 25 cursos de especialização.
A volta aos bancos escolares nos cursos de pós-graduação é um movimento cada vez mais comum
na carreira do advogado, uma demonstração de que muitos aprenderam uma lição dos tempos
modernos. Na sociedade contemporânea, a carreira fica mais difícil sem a continuidade dos
estudos. “O advogado é como o médico, não pode parar de estudar”, diz Sabrina Carbone, que aos
36 anos faz o seu terceiro curso de especialização. Depois de concluir Direito Tributário e Direito
Civil, ela está matriculada em Direito Imobiliário da PUC-SP. Sabrina está convencida de que na
universidade encontra ferramentas para o desafio de coordenar o departamento jurídico de uma
grande empresa no ramo de imóveis.
“A época do advogado generalista, o ‘clínico-geral’, já passou. Hoje precisamos ter foco num ramo
específico do Direito”, acrescenta Ilka Paternost Sperandio, de 25 anos, diretora jurídica de uma
empresa de loteamento no interior do Estado. Ilka se graduou na Universidade Mackenzie e, em
busca de aperfeiçoamento, atravessou a rua para se matricular no curso de Direito Imobiliário da
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PUC. Há cerca de um mês, Sabrina e Ilka dividiram a apresentação de um seminário para vinte
colegas. Na pós-graduação da PUC-SP, os estudantes, além das aulas e palestras, ministram
seminários e, para concluir o curso, apresentam uma monografia.
“Na pós-graduação, nossa tarefa principal é ajudar o estudante a organizar os conhecimentos que
ele já tem”, afirma o professor Luiz Guilherme Arcaro Conci, coordenador geral de Especialização,
Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP, departamento criado em 1983 para atender a profissionais
graduados que queriam prosseguir nos estudos, porém sem o mesmo investimento pessoal
exigido nos programas de mestrado e doutorado, área em que a PUC-SP, pioneira no Brasil, tem se
destacado desde 1969.
“A especialização é um nível intermediário entre a graduação e o mestrado”, afirma Luiz Guilherme.
Sabrina descobriu que a especialização cobre lacunas deixadas pela graduação, que ela cursou em
uma universidade particular. “Percebi que precisava corrigir algumas deficiências”, diz. André de
Moraes Garcia, colega de Sabrina, é formado pela PUC de Campinas e também chegou à conclusão
de que tinha muito mais a aprender. Procurou Direito Imobiliário por entender que esta é uma área
em expansão. “Quero melhorar meu currículo”, conta.

Luiz Guilherme:, organizando os conhecimentos dos estudantes
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O coordenador geral diz que a maior parte
procura a Cogeae com o mesmo objetivo
de André. Os mais jovens querem entrar no
mercado com o grau de especialista. Estes
estão na faixa até 30 anos. Entre 30 e 50 anos,
o advogado faz a especialização para tentar
uma recolocação. Acima dessa idade, é o
advogado experiente que sente a necessidade
de renovar seus argumentos. “Ele percebe que
suas teses já estão superadas e quer um novo

Luiz Carlos Zeli: no Mackenzie, cursos de primeira linha com
preços diferenciados

fôlego para prosseguir na carreira. O advogado
quer novos conhecimentos para não perder o

que já conquistou”, diz Luiz Guilherme. Outra razão é que, na pós-graduação, o advogado tem a
oportunidade de formar uma rede social qualificada, o chamado networking.
Na pós-graduação, o primeiro título é o de especialista. O topo da carreira é o de professor titular,
após mestrado, doutorado e livre-docência. Para atingir o posto de doutor, etapa da vida acadêmica
em que o estudante adquire autonomia para formular teses, é necessário estudar, em média, cinco
anos depois da graduação – entre o mestrado e o doutorado. A especialização não é um pré-requisito
para o mestrado, mas facilita o contato com os professores mais preparados.
“Faço especialização porque quero prosseguir na carreira acadêmica, sem deixar de lado a advocacia.
Sei que, me destacando na especialização, será mais fácil conseguir um professor para me orientar
no mestrado”, diz Bruno Fernando Garutti, de 23 anos, formado pela Universidade Mackenzie, onde
também faz o curso de pós-graduação em Direito Tributário.
Atentos ao mercado
Ao lado da PUC-SP e da USP (Universidade de São Paulo), o Mackenzie é a instituição de melhor
reputação na pós-graduação em Direito. As três recebem estudantes de todo o Brasil. No mercado, o
peso delas é equivalente, mas cada universidade tem perfil próprio. “Na PUC, a ênfase é na formação
humanística. Já o Mackenzie é mais ligado ao mercado, daí a ênfase na prática profissional”, diz
Susana Mesquita Barbosa, que conhece bem as duas universidades, pois defende o doutorado no
programa de pós da PUC. “Há espaço para as duas escolas”, diz.
A diferença de perfis pode ser percebida pela logomarca de cada universidade. Enquanto o brasão
da PUC remete à formação humanística, o logo do Mackenzie lembra uma empresa. É muito simples:
o M dentro de um círculo, na cor vermelha. Fundada em 1896, o Mackenzie se apresenta com o
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slogan “Tradição e Pioneirismo na Educação”. Ligada à Igreja Presbiteriana, mantém laços culturais
com os Estados Unidos, de onde vieram os primeiros dirigentes da instituição. Assim como não se
pode conceber os Estados Unidos sem a economia de mercado, o Mackenzie também não pode
ser visto sem a sua vocação para formar profissionais numa sociedade de livre iniciativa e padrões
competitivos.
A especialização é fruto de um trabalho que nasceu dessa vocação. Há alguns anos, a universidade
criou o departamento Mackenzie Soluções e passou a buscar nas necessidades do mercado
as diretrizes para a formatação dos cursos. Em Direito, a Mackenzie Soluções firmou convênio
com a CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo) para criar dois cursos - Direito
Previdenciário e Direito Ambiental - com turmas fechadas e uma mensalidade bem mais em conta:
cerca de 500 reais, aproximadamente 40% mais barato. Para os demais cursos de especialização, o
desconto é de 10%. Os descontos da parceria CAASP / PUC-SP para 2013 estavam sendo definidos
no fechamento dessa edição.

Bruno, Susana e Amanda: carreira acadêmica sem abrir mão do exercicio da advocacía
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“Com o convênio, ganha o Mackenzie, porque cumpre seu papel de oferecer à sociedade os
conhecimentos acadêmicos. Creio que ganha também a CAASP, que pode oferecer um curso de
primeira linha com preço diferenciado”, avalia Luiz Carlos Zeli, assessor do Mackenzie Soluções.
Advogada que estudou na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a filha de Zeli, Amanda,
procurou o Mackenzie não apenas pela influência do pai, mas porque queria uma instituição de
credibilidade para completar sua formação. Hoje, faz pós-graduação em Processo Civil. “O que me
atrai no Mackenzie é o currículo dos professores e a boa bagagem profissional deles”, define Amanda.

Para conhecer todas as instituições de ensino que mantêm parceria com a CAASP,
visite www.caasp.org.br.

// Na sala de aula
Aos 32 anos, o professor Marco Aurélio Florêncio Filho já passou por bancas famosas e hoje tem o
próprio escritório, que atende a grandes empresas. Prestes a concluir o doutorado, ele é um dos
docentes do curso de Direito Digital e das Telecomunicações do Mackenzie. Sua aula é bastante
participativa. Uma aluna conta que os sites noticiaram o suicídio de uma canadense de 15 anos,
vítima de bulling pela internet. “Bulling pela internet deve ter pena triplicada, pois o que sai lá nunca
mais se apaga”, opina o professor, antes de entrar no tema da aula: os golpes nas contas bancárias
acessadas pela internet.
Florêncio Filho é o autor de um artigo controverso, no qual sustenta que o desvio de dinheiro pela
internet, a partir da obtenção de senha mediante fraude, é uma conduta atípica, ou seja, não pode
ser penalizada porque não tem previsão legal. Controvérsia instalada. Alguns concordam, outros
não. Ele defende sua tese de maneira consistente e, ao final, todos parecem concordar. Mas no
mundo real, o Superior Tribunal de Justiça tem outro entendimento. Trata-se de um crime de furto
mediante fraude, com pena de até oito anos de reclusão. Pressão dos bancos? Tudo indica que sim,
mas o professor não se aprofunda nessa tese. Ele entende que, na internet, mais importante do que
a criminalização de conduta é a “educação digital”. Ele avisa: “Quem faz operação bancária pela rede
mundial de computadores está se arriscando”.
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Poucas profissões têm na sociedade a importância da advocacia, definida na
Constituição Federal como essencial à administração da Justiça. Dizem que, ainda no
Brasil Colônia, há mais de 200 anos, a rainha portuguesa Maria Pia teria assinado um
decreto estabelecendo o tratamento de “doutor” para os advogados. Há outros que
atribuem a Dom Pedro I a edição de uma norma similar. O advogado Marco Antônio
Ribeiro Tura fez um estudo sobre o assunto. No caso de Maria Pia, a norma não existiu.
Quanto a Dom Pedro I, o título de doutor era reservado apenas a quem cumprisse os
estatutos das faculdades de Direito, ou seja, complementasse seus estudos.
“Doutor é apenas quem faz doutorado. E isso vale também para médicos, dentistas,
etc”, esclarece Tura, no artigo “Doutor de verdade é quem faz doutorado”, publicado
no site Consultor Jurídico. O advogado reconhece que, gostemos ou não, a tradição
consolidou o tratamento de doutor para o advogado. Não é uma questão de direito,
mas de fato. Agora, com o crescimento das matrículas nos cursos de pós-graduação
em universidades de primeira linha, os doutores de fato conquistam o direito de serem
chamados de especialistas e de se estabelecerem como profissionais com um currículo
acima da média.
“A remuneração é melhor, e o especialista tem o respeito dos colegas e também do
cliente”, define o advogado Fabrício Franco, que se formou no Centro Universitário do
Pará e se especializa no Mackenzie. Ele é sócio numa banca que já foi de um ex-ministro
do Supremo Tribunal Federal. Sua boa colocação no mercado não tirou dele uma
certeza: “Faço especialização porque vi a necessidade de estar mais preparado e tratar
os assuntos do Direito com mais propriedade.” Aos 26 anos, Fabrício é um exemplo dos
doutores no século XXI.
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Em um novo lar,
uma nova vida

“T

ive fome e me destes de comer. Estava nu e
me vestistes. Adoeci e me socorrestes”. No
Evangelho Segundo Mateus o advogado

Franco Zulaini Crestani encontra a descrição da
solidariedade que marca sua vida, sem a qual não viveria.
Ele encontrou-a como relatada pelo apóstolo advinda de parentes, colegas e da Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo. “Depois do que passei, percebo o quanto é importante pagar a
anuidade da OAB-SP. Sem essa contribuição, a CAASP não poderia manter os benefícios. Os colegas
devem observar isso”, diz. Sua história é comovente.
Filho de italianos, Franco Zulaini Crestani queria ser sacerdote, mas escolheu o Direito como meio
de perseguir seu ideal de justiça. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
em 1974. Começou a carreira no Departamento Jurídico da Telesp, onde trabalhou por 20 anos, até
a privatização do setor de telefonia, em 1998, quando aderiu a um plano de demissão voluntária.
Depois de passar por alguns escritórios de advocacia, tentou concursos públicos sem sucesso. Viuse desempregado e sustentado pelas aposentadorias dos pais – seu pai, Bortolo Crestani, recebia
uma pensão razoável como veterano da Segunda Guerra Mundial, mas morreria em 2008, depois de
diagnosticado com doença de Alzheimer e de sofrer um acidente vascular cerebral.
A morte de Bortolo foi o segundo grande abalo emocional da família. Antes, Franco perdera a irmã e
sobre esse fato nada consegue falar – chora, não consegue dizer o nome dela nem as circunstâncias
de sua morte. “Com a perda de meu pai, fomos obrigados a restringir uma série de coisas. Começamos,
eu e minha mãe, a contrair dividas em bancos”, recorda. Franco e a mãe, Daisy, tiveram de vender o
apartamento em que moravam e mudar-se para um imóvel bem menor. Em 2010 a situação chegou
ao limite, pois os parentes que os ajudavam – brasileiros e italianos - não tinham mais condições de
fazê-lo.
Em nenhum momento Franco Crestani deixou de procurar trabalho, mas a mãe cada vez mais
necessitava dele ao seu lado, o que tornava ainda mais difícil encontrar um emprego cuja remuneração
lhes fosse suficiente. A depressão não tardou a chegar. Junto com ela, a apatia, a sensação de
impotência diante da vida e a necessidade de cuidados psiquiátricos. Os médicos apontaram-lhe
incapacidade para o trabalho. “Percebi que eu já não era aquilo que pensava ser, que precisava de
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ajuda”, lembra, com a voz embargada. Sem perspectivas, em 2011 Franco e Daisy foram morar no
Lar São Judas Tadeu, em São Paulo. Pouco depois, Franco teve um pedido de auxílio ao INSS negado.
Em razão do preço, mãe e filho tiveram de deixar o Lar São Judas Tadeu e procurar uma opção mais
barata. Encontraram a Casa de Repouso Primavera, em Salto, onde vivem até hoje.
Surge a Caixa - Franco Crestani soube por meio do Jornal do Advogado da atuação da CAASP em
socorro aos que se encontram em situações tão difíceis quanto a dele. Procurou o setor de Benefícios
da entidade, recebeu a visita de uma assistente social e obteve a concessão de auxílio mensal, em
dinheiro, e cartão-alimentação. Os recursos da Caixa de Assistência cobrem boa parte dos custos da
Casa de Repouso Primavera.
“A chegada de Franco e Daisy foi trabalhosa. Eles tendiam a rejeitar a nova realidade”, recorda o
proprietário da Casa Primavera, Ivo Tadeu Ribeiro. Aos poucos, eles foram se adaptando à nova vida.
Hoje com 91 anos, Daisy até diminuiu a quantidade de remédios que toma, mantendo apenas a
medicação contra osteoporose. Franco, por sua vez, permanece em tratamento psiquiátrico.
Ribeiro foi o responsável por fazer Franco Crestani recuperar a vontade de viver. Hoje, aos 61 anos, o
advogado não sofre tanto com o sentimento de rejeição que lhe foi legado pelo mercado de trabalho.
Ele até ajuda, com sucesso, a Casa Primavera a captar recursos junto aos comerciantes da região. “Vim
para a casa de repouso achando que meu problema era o maior do mundo. Aqui, conheci pessoas
com problemas maiores e que continuam vivendo”, salienta Franco, e enfatiza: “Aprendi uma grande
lição aqui. Aprendi a partilhar”.

// Uma casa para os desamparados
Há 10 anos instalada numa área de 5 mil metros quadrados na cidade de
Salto, a 90 quilômetros de São Paulo, funciona a Casa de Repouso Primavera.
Fundada pelo pedagogo Ivo Tadeu Ribeiro e sua esposa, a assistente social
Geane Maria Damasceno Ribeiro, a instituição oferece cuidados a pessoas
desamparadas que busquem qualidade de vida, principalmente idosos.
Por meio de programações culturais, recreativas e físicas, lá os velhinhos
mantêm-se em atividade.
A Casa Primavera conta com uma equipe de 25 profissionais, entre médicos, nutricionistas, enfermeiros,
assistentes sociais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Por filosofia dos proprietários, um terço dos
internos não paga mensalidade.
A Casa de Repouso Primavera aceita doações de alimentos, materiais de higiene pessoal e limpeza, além de
contribuições em dinheiro. Para quem estiver disposto a ajudar, os telefones são (11) 4602-1432 e 9-7176-4159.
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O ICMS e
a guerra fiscal
dos Estados

N

por Ives Gandra da Silva Martins*

este artigo, em rápidas pinceladas, trago
aos leitores da Revista da CAASP o resumo
da principal proposta da Comissão de

Especialistas, nomeada pelo Senado Federal para
repensar o pacto federativo.
Em diversas reuniões presenciais e em um número maior de reuniões virtuais, os treze participantes
elaboraram dois textos, objetivando eliminar a guerra fiscal ou reduzi-la a expressão insignificante
quanto ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
A linha mestra foi corrigir as desigualdades regionais, com o mínimo de resistência das entidades
federativas e o máximo de eficiência nos resultados pretendidos.
Sob a presidência de Nelson Jobim e relatoria de Everardo Maciel, foi composta por Bernard Appy,
Fernando Rezende, João Paulo dos Reis Velloso, Luís Roberto Barroso, Manoel Felipe Rêgo Brandão,
Marco Aurélio Marrafon, Michal Gartenkraut, Paulo de Barros Carvalho, Sérgio Roberto Rios do Prado
e por mim.
Das diversas propostas apresentadas, de longe a guerra fiscal do ICMS foi a mais relevante, visto
que o ICMS, tributo de vocação nacional, foi regionalizado no Brasil, ao contrário do que ocorre na
esmagadora maioria dos países que adotam o princípio do valor agregado.
A guerra fiscal, todavia, só aconteceu por força da omissão da União, que, desde a Constituição de
88, deixou de fazer políticas regionais reequilibradoras dos desníveis entre as unidades da federação,
visto que perdeu 14% da arrecadação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e do Imposto
de Renda a favor de Estados e Municípios.
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OPINIÃO

Essa perda, entretanto, foi recuperada com a elevação do Finsocial de 0,5%, para a Cofins de hoje,
de 7,6%, assim como o PIS, de 0,65% para 1,65%, sob a alegação de permitir a compensação do
tributo, em algumas hipóteses. Por ser, porém, um tributo não partilhável com as outras entidades
federativas, transformou-se na estrela maior da arrecadação federal.
Tanto é assim que sua participação no bolo tributário atual foi elevada para aproximadamente 60%,
ficando as demais unidades da Federação com apenas 40%.
No concernente ao ICMS, a Comissão preservou a unanimidade do Confaz (Conselho Nacional de
Política Fazendária) para a aprovação de estímulos por meio de convênios, no âmbito do ICMS, abrindo
uma única exceção: a possibilidade de aprovação por de dois terços dos Estados para incentivos
fiscais que atendam, simultaneamente, às seguintes condições: 1) aplicação apenas a produtos que
saiam da fábrica para outros Estados; 2) o Estado beneficiário tenha uma renda per capita abaixo da
renda per capita nacional; 3) prazo de duração do incentivo não superior a oito anos; e 4) alíquota
interestadual de no mínimo de 4%. A nova proposta de lei complementar contemplando esse regime
substituiria a LC 24/75.
Paralelamente, há a proposta de emenda constitucional para adoção de um regime de “quase
destino” para o ICMS, com uniformização da alíquota interestadual em 4%, mas com um prazo de
transição de oito anos, dentro do qual as alíquotas atuais de 7% e 12% seriam reduzidas anualmente,
até chegarem aos 4% pretendidos.
Uma alíquota única interestadual reduzida, mesmo para os Estados que queiram burlar o Confaz,
correndo o risco de sofrer as penas agravadas sugeridas pela Comissão, implicaria benefício muito
pequeno e terminaria por desestimular as empresas a se arriscarem a receber estímulos reduzidos,
inconstitucionais e contestáveis até sob o aspecto penal.
Entregue a proposta ao presidente do Senado, senador José Sarney, espera a Comissão que seu
trabalho tenha valido a pena.

*Advogado, professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie
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RUBENS APPROBATO MACHADO 1
Com imensa satisfação recebi o e-mail com a edição número 1 da Revista da CAASP. Fiz uma rápida
leitura, pois a leitura acurada seria feita posteriormente, e fiquei supersatisfeito com o conteúdo. Pela
passada de olhos na entrevista do Dr. Rubens Approbato pude perceber que será uma publicação
diferenciada. Parabéns pela iniciativa! Esse tipo de informação traz conteúdo valioso aos advogados.

Rodrigo Augusto Guedes
RUBENS APPROBATO MACHADO 2
Foi com muita satisfação que recebi, via e-mail, a 1ª edição da Revista da CAASP. Sei o quanto é
trabalhoso a concretização de uma revista, mas o esforço foi coroado de êxito. A entrevista com o Dr.
Rubens Approbato Machado, como sempre: direta, objetiva e extremamente corajosa. Sua trajetória
de vida, indiscutivelmente, permite que ele vá direto ao ponto. Parabéns!

Adriana Viel
BOM USO E VIDA LONGA
Gostaria de parabenizá-los pelo primeiro número da Revista da CAASP. Há tempos merecíamos um
veículo dessa importância e que refletisse os anseios da advocacia. Desejo que seja uma revista de
vida longa e utilizada para os objetivos mais nobres da advocacia e em prol da classe e que não seja
usada como ferramenta política e eleitoreira, seja qual for a gestão.

Márcio Spimpolo
SUGESTÃO
Muito oportuna a Revista da CAASP - aguardo o envio das futuras edições. Solicito informar se é
possível a publicidade particular, tipo classificados gratuitos, para o advogado em dia com a OAB.

Aurélio Frediani
Prezado advogado,
Estamos estudando a viabilidade de um espaço de classificados gratuitos para os nossos leitores,
em atenção à sua sugestão.
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