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Disponíveis na farmácia da CAASP
Local: CAASP sede, Rua Benjamin Constant, 55 – Centro
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Linha Bebê e Mamãe
Seu bebê naturalmente protegido

Sabonete  
de Calêndula

Indicado no tratamento auxiliar da  

INSÔNIA e ANSIEDADE.1

ANSIODORON

Indicado no tratamento auxiliar da  

IRRITAÇÃO, ANGÚSTIA e 
CONSEQUÊNCIAS DO CHOQUE.1

BRYOPHYLLUM 
ARGENTO CULTUM Indicado no tratamento auxiliar do 

ESTRESSE.1

STRESSDORON

Stressdoron: Kalium phosphoricum D6, Aurum metallicum D10, Ferrum sulfuricum D3 e Silicea D3. Registro 80 comp. M.S 1.0061.0024.004-1. Registro 220 comp. 
M.S 1.0061.0024.003-1. Ansiodoron: Avena sativa D1, Passiflora alata D1, Valeriana officinalis D1. Registro 80 comp. M.S 1.0061.0092.001-7. Registro 220 comp. 

M.S 1.0061.0092.002-5. Bryophyllum Argento cultum - Bryophyllum calycinum Argento cultum D2. Solução Oral de 50 mL - MS 1.0061.0085.002-7
STRESSDORON, ANSIODORON E BRYOPHYLLUM ARGENTO CULTUM SÃO MEDICAMENTOS. SEUS USOS PODEM TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO 

E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
Contraindicações: Estes produtos são contraindicados para pessoas com hipersensibilidade aos componentes das fórmulas.

1. Bula

Shampoo  
& Body 
Wash

Creme 
Facial

Banho 
HidratanteÓleo 

Hidratante 
para Bebê

Loção 
Hidratante 

CorporalBabycreme  
Troca Fralda

Chá misto 
da mamãe

Gel  
Dental
Infantil
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Educação, prioridade no discurso
A Revista da CAASP fez uma extensa entrevista, em 2013, com Cristovam Buarque. O tema era 
educação, em que o senador é versado e do qual ele trata em todos os seus palanques. Disse-nos, 
então, que Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (a do primeiro 
mandato) não trataram o ensino como prioridade. Salvo louváveis iniciativas de ampliação do acesso, 
pouco fora feito para de fato conferir qualidade às escolas brasileiras, de modo a tornar nossos 
jovens preparados, se não para as altas letras, ao menos para as carreiras técnicas, estas não menos 
importantes que as primeiras.

Veio a reeleição da presidente Dilma Rousseff e com ela o slogan Pátria Educadora. A sinalização de que 
a necessidade de bem educar as crianças brasileiras sobrepor-se-ia a quaisquer volúpias fisiológicas, 
marca indelével da política nacional, trouxe certo conforto, o qual somou-se à boa notícia de que 75% 
dos recursos provenientes do petróleo extraído da camada pré-sal teriam um só destino: a educação.

Estranhos, muito estranhos mesmo, os caminhos da política brasileira. 

Logo no primeiro ano sob o bordão alentador, tivemos três ministros da Educação. Cid Gomes, ex-
governador do Ceará, político de peso, caiu por pressão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 
antes deste sofrer as graves denúncias às quais responde agora. Seu substituto foi o filósofo e 
professor da Universidade de São Paulo Renato Janine Ribeiro, nome externo à política partidária, 
figura respeitada no meio acadêmico. Bem antes do fim do ano, Janine foi vítima do remanejamento 
ministerial que pôs de novo Aloizio Mercadante na Pasta, advindo de uma experiência desastrosa 
como ministro-chefe da Casa Civil.

Quem acreditava que o ensino era prioridade mudou de ideia. Se fosse intenção do governo tornar 
o Brasil uma Pátria de fato educadora, o posto de ministro da Educação estaria acima do troca-troca 
de cargos para atender a acomodações de interesses partidários.

Quanto aos recursos do pré-sal, estes ainda podem gerar bons frutos. Antes, porém, é necessário 
que o preço do barril de petróleo volte a um patamar razoável e o Ministério da Educação comece a 
transferir o dinheiro aos municípios, e deixe de utilizá-lo para custear despesas correntes.

A reportagem de capa desta edição aprofunda o debate sobre a educação no Brasil. Em “Entrevista”, a 
palavra está com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, que, poeticamente, 
como é sua marca, dá uma estocada em seus ex-colegas de corte: “O STF foi infeliz quanto à tramitação 
do impeachment”. 

A seção “Saúde” faz uma radiografia de um Brasil campeão mundial de uso de agrotóxicos, uma 
prática tão grave quando pouco combatida. Em “Dicas”, o leitor saberá como softwares especiais 
podem otimizar o trabalho de um escritório de advocacia. “Cultura” analisa a literatura simples, e ao 
mesmo tempo profunda, do Prêmio Nobel Patrick Modiano, e o cinema de Robert Bresson no sui 
generis “O processo de Joanna D’Arc”.

Fecha esta edição um oportuno artigo do criminalista Cid Vieira de Souza Filho sobre a Operação 
Lava Jato e as prerrogativas dos advogados. 

 EDITORIAL



Fevereiro 2016 / Revista da CAASP // 5

Presidente: 
Braz Martins Neto
Vice-presidente: 
Arnor Gomes da Silva Júnior
Secretário-geral: 
Rodrigo Ferreira de Souza de 
Figueiredo Lyra
Secretário adjunto: 
Alexandre Ogusuku
Diretor-tesoureiro: 
Jorge Eluf Neto
Diretores: 
Adib Kassouf Sad, Célio Luiz 
Bitencourt, Jairo  Haber, Maria 
Célia do Amaral Alves, Rossano 

Rossi

Caixa de Assistência dos 

Conselho Editorial:
Braz, Martins Neto, Célio Luiz 
Bitencourt, Fábio Romeu Canton 
Filho, Gaudêncio Torquato, Jairo 
Haber, Paulo Henrique Arantes e 
Vanderlei Oliveira
Editor e jornalista responsável: 
Paulo Henrique Arantes 
(Mtb. 22.615)
Repórteres: 
Joaquim de Carvalho 
e Karol Pinheiro
Colaborador:
Luiz Barros (Cultura)
Projeto gráfico e
editoração eletrônica: 
Pedro Gabriel P. Serrano
Consultor de TI: 
Arildo Campos
Publicidade: 
Anarosa Bolzachini. 
Fone: (11) 3292-4555
Ilustrações:
Paulo Caruso

Revista da CAASP é uma publicação 

bimestral da Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo -

Rua Benjamin Constant, 75 São Paulo-SP

CEP 01005-000 Tel.: (11) 3292-4400

Os artigos assinados não refletem 

necessariamente a opinião da revista

GESTÃO 2016-2018

REVISTA DA CAASP

20 // Saúde
O País dos pesticidas

14 // Especial
Uma Pátria que educa muita gente, 
mas educa mal

28 // Perfil
O apoio da CAASP quando a saúde 
ameaça nos derrubar

40 // Opinião
Cid Vieira de Souza Filho

24 // Dicas
Tecnologia a serviço da advocacia

\\ÍNDICE

30 // Cultura

34 // Notícias da CAASP

42 // Palavra do leitor

6 // Entrevista
Carlos Ayres Britto



 6 // Revista da CAASP / Fevereiro 2016

\\ENTREVISTA

“A delação não pode 
roubar a cena”

Carlos Ayres Britto esbanja conhecimento jurídico e poesia. 
De fala mansa, pausada, como a buscar a palavra exata 

para descrever cada situação a que é confrontado, encara 
poeticamente os temas jurídicos mais polêmicos. “Eu vejo 

beleza na justiça, na verdade, na bondade, e me orientei 
visceralmente por esses quatro valores também como juiz”, 

disse o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e hoje 
advogado ao editor da Revista da CAASP, Paulo Henrique 

Arantes.

Não se confunda, contudo, sua delicadeza ao falar com 
frouxidão perante o crime. Ayres Britto foi um duro julgador 
na Ação Penal 470, o Mensalão, cujos trabalhos presidiu em 

boa parte do processo.

Todos querem saber o que esse jurista progressista, defensor 
dos direitos das minorias e das liberdades, tem a dizer sobre 

a Operação Lava Jato e o processo de impeachment contra a 
presidente da República que o Congresso conduzirá. Quanto 

aos trabalhos que têm o juiz Sérgio Moro como figura central 
- a quem elogia, aliás – Ayres Britto é claro ao afirmar que o 

instrumento da delação – cujo termo correto é “colaboração” 
– jamais pode ser usado para coagir réus. Sobre o processo 

de impeachment de Dilma Rousseff, ele não poupa seus 
ex-colegas de STF, que modificaram o modo de tramitação 
estabelecido pelo Parlamento: “Eu acho que o Supremo foi 

infeliz na decisão”. Saiba como e por que nas linhas a seguir.

Revista da CAASP - O que o senhor achou do manifesto de advogados, ao todo 104 nomes, 
criticando duramente os métodos do juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato?

Carlos Ayres Britto – Vamos considerar, primeiro, não o conteúdo do manifesto, mas sim os 
subescritores do manifesto, muitos deles de minha amizade e particular admiração. Cito apenas 
três para não me tornar prolixo: Celso Antônio Bandeira de Mello, Dalmo Dallari e Fábio Konder 
Comparato. Todavia, quanto ao conteúdo, eu entendo que houve tintas fortes. 

Há coisas que procedem ali, outras que não procedem. O que procede no manifesto, para além 
de qualquer dúvida razoável, é o caráter expositivo, midiático das notícias de investigação, de 
indiciamento e de denúncia.

Espetacularização?

Você disse bem, ao expor por antecipação pessoas que, afinal, podem resultar absolvidas. 

O mais saliente dos aspectos do manifesto que eu considero procedentes é o caráter excessivamente 
midiático da Operação Lava Jato, incluindo aí os protagonistas centrais, públicos, de três níveis 
estatais – Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário.
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Não se deve expor açodadamente o ser humano, seja ele quem for. Nesse ponto, a Operação Lava 
Jato não tem o meu aval.

Por outro lado, porém, é preciso reconhecer que a Operação Lava Jato dá sequência a uma inflexão 
histórica positiva, que tem como seu ponto inicial a Ação Penal 470, o Mensalão, que deixou um 
recado claro para o povo brasileiro em geral, a justiça e os políticos em particular – o recado de que 
a lei é para todos. Ou seja, o Mensalão encarnou a republicana regra que se lê na cabeça do Artigo 5º 
da Constituição, parte inicial: “Todos são iguais perante a Lei”.

Ali, ficou para mim claro que um projeto de 
poder foi a inspiração da delinquência de caráter 
penal. O imbricamento das esferas política e 
penal, por modo reprovável juridicamente, teve 
na Ação Penal 470 o seu ponto mais vistoso. E 
o Petrolão, ou a Operação Lava Jato, demonstra 
um vínculo lógico de inspiração entre as esferas 
política e econômica.

A Operação Lava Jato, portanto, parece dar 
sequência ao propósito estatal e judiciário 
de conferir eficácia do Direito Penal, o que 
é saudabilíssimo porque, sem prejuízo das 
garantias constitucionais dos investigados e dos 
processados, o Brasil não aguenta mais a nossa cultura patrimonialista, fisiológica, de associação 
espúria do poder político e do poder econômico.

O manifesto não objetivou, de certa forma, funcionar como uma peça de defesa de processados 
na Lava a Jato?

É possível, mas eu separo as coisas. Eu acho que uma coisa é a atuação formal dos advogados, nas 
instâncias apropriadas. Outra coisa é o manifesto, que eu não considero uma correia de transmissão. 
Eu não vejo por esse prisma de fazer do manifesto um mecanismo de intimidação ou de influência 
nas instâncias judicantes do país.

Eu estou a cavalheiro para dar essa opinião quanto ao conteúdo do manifesto porque, pessoalmente, 
profissionalmente, civicamente, eu tenho me interessado pelo estudo da biografia do juiz Sérgio 
Moro, junto a amigos, a colegas, a estudiosos do Direito. 

A conclusão a que chego é que se trata de um profissional responsável, competente, independente, 
eticamente imaculado, e com uma boa experiência nas lides forenses. E com a condição favorável 
da passagem dele pelo Supremo Tribunal Federal como assessor da ministra Rosa Weber quando do 
julgamento da Ação Penal 470.  Ali ele conheceu mais de perto as entranhas do poder.

A Operação Lava Jato avançaria sem persistir na delação premiada? Esse instrumento não está 
sendo usado para coagir?

Eu não tenho elementos para dizer que a delação está sendo usada como instrumento espúrio, como 
instrumento de coação, para forçar o denunciado a colaborar com as investigações. 

O substantivo “colaboração” já diz tudo: trata-se de um ato voluntário, espontâneo. “Delação” é o 
termo coloquial. O termo jurídico é “colaboração”. Ora, colaboração pressupõe espontaneidade do 
ato por parte do colaborador. 

“O Brasil não aguenta mais nossa cultura patrimonialista”

 Fotos Hermínio Oliveira
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A colaboração premiada se inscreve no âmbito de 
um mecanismo de controle social penal que desde 
o Século XIX recebeu o nome de sanção premiada. 
Por exemplo, o sergipano Tobias Barreto, gênio da 
raça, primeiro jusfilósofo brasileiro, já falava nos 
livros dele – e ele morreu em 1889 – com todas 
as letras de sanção premiada, com o sentido atual 
de técnica de controle social que se viabiliza pela 
promessa de recompensa, e não pela ameaça de 
castigo.

O ser humano, muitas vezes, é mais sensível à 
promessa de recompensa do que à ameaça de 
castigo, e o Direito Penal atua no vórtice de um 
pugilato entre vírus e antivírus. A delinquência 
criminal, a delituosidade, ela se aperfeiçoa, ela 
se sofistica, se sutiliza, se refina, e ganha uma 
dimensão internacional até. E é preciso que o Direito Penal também se aparelhe, não digo em 
medida igual, mas pelo menos em medida aproximativa, criando mecanismos novos que o dotem 
de contínua eficácia.

Então, a colaboração deve ser saudada, com o seu original e inafastável sentido de voluntariedade e 
de assessoria. O que a delação não pode é roubar a cena.

O jornalista Jânio de Freitas, da Folha de S. Paulo, revelou um trecho transcrito de uma delação 
que desvirtuava completamente o sentido da fala do delator, cujo áudio também vazou. Qual 
a gravidade disso? E se atos como esse estiveram sendo frequentes na Lava Jato?

Eu estou justificando o instituto jurídico penal da colaboração premiada num contexto, sob 
determinadas coordenadas – uma delas é o próprio conceito de colaboração, um gesto de 
contribuição às autoridades penais para o desvendamento de crimes, na perspectiva sobretudo 
de indicação de partícipes que até então eram ignorados. É um elemento auxiliar, não central. A 
colaboração sozinha não pode servir para condenar ninguém, ela tem que se fazer acompanhar de 
elementos probatórios mínimos que sejam.

A colaboração é um ato instrumental voluntário que não pode ser adulterado no seu conteúdo. 
Adulterar uma delação para incriminar alguém é abominável.

Quero deixar claro: eu acho necessário o mecanismo da colaboração premiada. Com ele, chegou 
quem devia chegar no campo penal, assim como no campo cível e administrativo o acordo de 
leniência é um mecanismo de sanção premiada. Então, corresponde à evolução do Direito Penal 
que, entretanto, para ser saudado como juridicamente válido, é preciso que se compatibilize com as 
garantias constitucionais dos indivíduos.

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

“A colaboração, ou a delação, pressupõe a esponateidade do ato”
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Como o senhor resumiria o trabalho do STF no julgamento do Mensalão?

Eu presidi o julgamento da Ação Penal 470 até o fim, praticamente. O ministro Joaquim Barbosa, que 
assumiu a presidência no final, julgou só réus avulsos. Sob minha presidência foram julgados todos 
os réus integrantes da espinha dorsal do processo, constituída por três núcleos: político, publicitário 
e financeiro. Quando eu deixei a presidência do STF, eu já havia julgado e dosimetrado a pena de 
todos os partícipes desses três núcleos. Então, me sinto muito à vontade, muito seguro para falar. 

Como julgadores da Suprema Corte do país, nós cumprimos bem o papel de não praticar o Direito 
Penal do inimigo, que condena por antecipação, e nem o Direito Penal do compadrio, que é o inverso, 
é o das interpretações mais do que lenientes, é o das interpretações cúmplices.

Metaforicamente, como todo poeta gosta: nem rajas de sangue no olho, nem ramalhete de flores 
nas mãos.

A imprensa brasileira tem lado nessa história toda?

Eu sempre que falo da imprensa procuro ser coerente com os votos que proferi no Supremo sobre 
liberdade de expressão. Foram três votos emblemáticos. O primeiro, que me acarretou muita crítica, 
foi o do caso Elwanger, um escritor e editor gaúcho processado por crime de racismo contra o povo 
judeu, sob acusação de proselitismo nazista. Ele entrou com habeas corpus, e eu concedi o habeas 
corpus. O ministro Marco Aurélio me acompanhou. 

Eu concedi no sentido de que ele fez uso da sua liberdade de expressão. Foi ali que eu lancei o 
trocadilho: a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E citei uma frase atribuída 
dominantemente a Voltaire: “Não concordo com nenhuma das palavras que dizeis, mas defenderei 
até a morte vosso direito de dizê-las”.

Quando do julgamento da ação que postulava a não recepção da Lei de Imprensa do período 
militar, meu voto foi acolhido no sentido de mandar para as calendas gregas aquela lei e consagrar a 
plenitude da liberdade de imprensa no país.

Desde que os livres manifestantes arquem com as consequências de eventuais mentiras, não?

Perfeito. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso.

Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja, respondendo pelos abusos civil, penal, 
administrativamente.

Bem, o terceiro voto dos quais eu falava foi relacionado à apelidada “Adin do humor”, sobretudo em 
época de eleição. E meu voto também foi confirmado no seguinte sentido: é justamente em época 
eleitoral que a liberdade de expressão mais serve ao cidadão eleitor.

Eu sempre vejo a imprensa muito mais pelo lado positivo. Eu acho que sem a imprensa teríamos 
muita dificuldade para conhecer os bastidores do poder. A imprensa existe para controlar o Estado, 
e não o Estado para controlar a imprensa.

A imprensa não deveria ter lado, mas tem o direito de ter.

Mas a imprensa brasileira não assume o lado, preferindo posar de imparcial...

Ah, sim. Mas, em linhas gerais, a imprensa tem dado uma contribuição inestimável para esse elemento 
conceitual da democracia chamado “transparência”, para o desnudamento das coisas do poder.
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\\ENTREVISTA \\ENTREVISTA

Eu citei num daqueles julgamentos o juiz Louis 
Brandeis, da Suprema Corte americana, que diz: 
“Nas coisas do poder, o melhor desinfetante 
é a luz do sol”. Como diria Norberto Bobbio, 
“transparência é o governo do Poder Público em 
público”. 

Fora dos espaços reservados à opinião dentro 
de um jornal, por exemplo, um noticiário 
tendencioso, ou mesmo mentiroso, pode 
justificar-se pela liberdade de expressão?

Eu diria que uma imprensa nitidamente 
tendenciosa não está sendo devidamente 
responsável, embora tenha direito a ter lado. À 
liberdade plena de imprensa corresponde uma 
especial responsabilidade.

Agora, é impossível ser absolutamente imparcial, embora essa postura deva ser buscada sempre.

As notícias que não gostaríamos de dar também têm que ser dadas...

No Mensalão, eu e Peluso (ex-ministro do STF César Peluso) nos dissemos: estamos julgando 
confrangidamente. Vamos convir: havia pessoas ali que serviram efetivamente à democracia no 
sentido de substituir de uma vez por todas o poder militar pelo poder civil. 

O jornalista sente quando vai publicar certas notícias da mesma forma que o juiz sente quando vai 
condenar certas pessoas.

Foi o poder que corrompeu tais pessoas?

O poder lhes seduziu e lhes subiu à cabeça, mas eu não sou de dizer “é ladrão”, “roubou” – isso me 
constrange. Eu não digo isso. O que eu posso dizer a você é que o poder lhes subiu à cabeça mesmo, 
e fez com que tais pessoas confundissem projeto de governo, que é legítimo, com projeto de poder, 
que é ilegítimo, espúrio.

Desviar dinheiro público para um partido é tão grave quanto desviá-lo para o próprio bolso?

É uma resposta difícil. Se eu disser que um é mais grave que o outro, de forma subliminar eu poderei 
estar perdoando o outro. Eu diria que é abominável desviar dinheiro público seja para qual destino 
for. Dinheiro público é sagrado.

O senhor se relacionaria socialmente, digamos, com alguém que desviou para um partido, mas 
não o faria com alguém que desviou para o próprio bolso. É isso?

(risos) É a vida. Eu rimo erário com sacrário, por isso eu acho ambas as condutas abomináveis. Mas, 
você disse bem, num plano rigorosamente pessoal, a minha crítica é mais contundente ainda a quem 
desvia dinheiro numa perspectiva de enriquecimento pessoal.

O senhor acha que pedalada fiscal é motivo para o impeachment da presidente da República?

Não. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tem a ver com finanças públicas, e a Constituição separa o tema 
das finanças públicas do tema do orçamento. Violar a Lei Orçamentária é causa de impeachment, 
caracteriza crime de responsabilidade, mas pedalada fiscal não caracteriza crime de responsabilidade, 
enquanto normatividade sobre finanças públicas. Até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar 101, é posterior à Constituição.

“O jornalista sente quando vai publicar certas notícias da mesma 
forma que o juiz sente quando vai condenar certas pessoas”
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Qual sua opinião sobre a figura de Eduardo Cunha, atual presidente da Câmara dos Deputados?

Eu me escuso de dar uma opinião estritamente pessoal sobre ele.

O senhor acha que o STF decidiu corretamente quanto à tramitação do processo de impeachment 
no Congresso?

Eu acho que o STF não foi feliz na decisão. Merece todo respeito pela legitimidade e transparência 
com que debateu e julgou o tema, agora, tecnicamente, eu acho que o Supremo errou em dois temas 
centrais: primeiro, parece que ele se esqueceu de um advérbio de modo privativamente usado pela 
Constituição para definir as competências tanto da Câmara quanto do Senado.

Se você consultar a Constituição, vai encontrar no Artigo 51: “Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados...”. E não abre exceção para permitir delegação de competência. Aí você parte para o Artigo 52, 
o das competências, em que o discurso constitucional é repetido letra por letra: o que é de competência 
privativa de um pré-exclui a competência do outro. O discurso da Constituição é: cada qual no seu 
quadrado, e o Supremo não atentou para isso, então acabou conferindo ao Senado uma competência 
revisional que ele não tem à luz da Constituição.

Além disso, o STF confundiu processo de impeachment com processo legislativo. Processo legislativo 
é uma coisa, processo de impeachment é outra. Os dois processos são como água e óleo – não se 
misturam. Estava correto o ministro (Edson) Fachin ao não fazer do Senado uma casa de superposição 
hierárquica em relação à Câmara.

O processo legislativo é de inter-referência operacional entre as duas casas, e abre espaço para 
normatividade regimental interna, ao passo que o processo de impeachment significa a mais 
externacorporis das matérias, a ponto de transversalmente envolver três poderes: o Poder Legislativo, 
por duas casas, o presidente da República, que é processado e julgado, e o presidente do Supremo, 
que preside a sessão de julgamento do Senado.

O impeachment só pode ser regrado pela Constituição e por lei especial, não por regimento externo. 
Ele é pré-excludente de regimento interno, e o Supremo se valeu de regimento interno para fazer 
certas interpretações.

E não se trata de uma lei qualquer, mas de uma lei especial, uma lei monotemática, que só pode 
tratar do tema impeachment, que é a Lei 1.079, de 1950. Então, o Supremo parece que embaralhou 
as coisas, confundiu processo de impeachment com processo legislativo.

E a votação tem que ser pública – aí o Supremo acertou. A publicidade é a regra, estamos numa 
República. Norberto Bobbio dizia: “República é coisa pública”. A regra geral é que o representado tem 
o direito de saber como vota o seu representante. A publicidade é imperiosa.

Alguns juízes não exageram nas suas manifestações fora dos autos, chegando a tomar partido 
político?

A regra de ouro do comportamento do magistrado é antiga, é a regra de que juiz fala nos autos. 
Entretanto, quando você é juiz e ao mesmo tempo administrador judiciário – por exemplo, quando 
se preside um tribunal ou uma turma em tribunal superior, ou ainda uma câmara em tribunal de 
segundo grau – você tem contas a prestar à sociedade. Você está administrando serviço público, 
equipamentos públicos, servidores públicos, orçamento público, então nesse caso você pode falar 
fora dos autos.

Agora, a regra é falar nos autos.

O senhor é a favor da criminalização da violação das prerrogativas profissionais dos advogados?

Não tenho uma opinião bem formada sobre o tema, mas em linha de princípio sou contra. Prefiro, 
em princípio, medidas didáticas, profiláticas.
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O Brasil tem avançado em questões culturais, de costumes?

Eu diria que, formalmente, juridicamente, sim. 

Vamos analisar duas instituições - o Legislativo e o Judiciário. O Legislativo produziu a Lei de Improbidade 
Administrativa, a Lei Anticorrupção Empresarial, o 
Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei 
Maria da Penha, a Lei de Acesso à Informação. Criou-se 
o mecanismo da colaboração premiada. Criou-se um 
organismo imprescindível à depuração dos costumes 
no âmbito do Judiciário: o Conselho Nacional de Justiça, 
que só merece prestígio, sendo um antídoto para livrar 
o juiz de si mesmo, para salvar o magistrado das suas 
tentações de autoritarismo, de pose, de morosidade.

A despeito de certos períodos de uma inapetência 
legislativa que beira à anorexia, o Legislativo merece 
elogios nesse plano da estruturalidade normativa 
do país, e na perspectiva do aprimoramento dos 
costumes.

Aí vem o Judiciário. Ora, vamos tomar como ponto 
de referência apenas o Supremo. Não é difícil 
você listar decisões arejadoras mentalmente dos costumes brasileiros: células-tronco embrionárias, 
interrupção de gravidez de feto anencéfalo, proibição do nepotismo, a obrigatoriedade de publicação 
de folhas de pagamento em todos os níveis de poder, liberdade de imprensa, humor na televisão, 
Marcha da Maconha, Raposa Serra do Sol, a homoafetividade.

Eu fui relator de uma decisão do Supremo da maior significação pela qual vocês da imprensa passaram 
batidos. Até o meu voto, o trabalhador da iniciativa privada ou de sociedade de economia mista 
não podia acumular salário e aposentadoria proporcional ao tempo de serviço às expensas do INSS. 
Se o trabalhador optasse pela aposentadoria pelos proventos proporcionais a 30 anos de serviço, 
perdia automaticamente o emprego. Essa decisão foi uma injeção na musculatura econômica dos 
trabalhadores. Mais de 8 milhões de pessoas foram beneficiadas.

O arejamento se deu em todos os campos. Respondendo à sua pergunta: sim. Graças a que? Graças à 
Constituição de 1988, que consagrou para valer o regime democrático como princípio estruturante 
do Estado e da sociedade.

Podemos afirmar que o senhor é um jurista de esquerda?

Eu acho que essa distinção está meio caduca...

Mas de direita o senhor não é.

(risos) Certamente, não. Eu tenho uma militância de esquerda.

O senhor leva essa militância para o Direito?

Não, não vejo assim. Eu enxergo o Direito pelo prisma do efetivo compromisso dele com princípios 
arejadores da vida coletiva – igualdade, liberdade... eu terminei meu livro sobre teoria da Constituição, 
que até recebeu prêmio da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, o qual eu terminei com o capítulo 
“O advento do constitucionalismo fraternal”, responsável pelas ações afirmativas em favor das 
mulheres, dos idosos, dos homossexuais.

“O CNJ é antídoto para salvar o magistrado de suas 
tentações”
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Como o senhor vê as reações raivosas aos avanços no campo dos costumes?

Obscurantismo de pessoas que não sabem enterrar ideias mortas. Tais reações vêm de pessoas que 
acumulam nas prateleiras do seu obscurantismo latas e latas de formol.

O que move o poeta Carlos Ayres Britto?

Como poeta, eu sou muito influenciado pela filosofia grega, a clássica filosofia grega que tem em 
quatro valores imbricados todo o sentido da vida: verdade, justiça, bondade e beleza. Esse plexo de 
valores é o que me move.

Eu vejo muita beleza na justiça. Me considero um artista do ponto de vista poético, e a arte tem 
por princípio ativo,  como seiva, a beleza. Eu vejo beleza na justiça, na verdade, na bondade, e me 
orientei visceralmente por esses quatro valores também como juiz.

Na verdade, a arte é exercitada, a partir do que hoje a neurociência tem afirmado, pelo lado direito 
do nosso cérebro, que é o lado do sentimento, da emoção. É o lado que vai responder pela intuição, 
premonição, imaginação.

O cientista metodiza as coisas, sai ao encalço de um caso, de uma tese. Ele é proativo. O artista é um 
solto na vida, é um livre-atirador, não busca absolutamente nada. E de repente, não mais que de 
repente – Vinícius! – ele é tocado por uma inspiração. É comose as coisas procurassem o artista, ao 
passo que o cientista procura as coisas.

Agora, o artista se vê ejetado para grandes sínteses sem fazer nenhuma análise. Einstein disse o 
seguinte: “Eu nunca soube de uma grande descoberta científica que não partisse de uma intuição”.

DESCONTO

EXCLUSIVO
7%

PARA ADVOGADOS

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

11 3067-0900
agaxturviagens.com.br

CONDIÇÕES GERAIS: Os preços são por pessoa em apartamento duplo, exceto Disney em quádruplo
calculados em Reais em 04/02/2016.   Os produtos anunciados não incluem passagem aérea, exceto quando 
mencionado. Bourbon Cataratas Resort, desconto válido para compra antecipado de 90 dias já aplicado no 
valor mencionado.  Pacote Disney a promoção de ingresso Disney Magia a sua Maneira Básico permite 
entrada em 1 parque temático por dia. Traslados gratuitos: Disney Magical Express (aeroporto/hotel/aeropor-
to) e traslado aos Parques Disney. Consulte os hotéis participantes e períodos válidos para promoção e saídas
para os circuitos. Para os cruzeiros marítimos, preços por pessoa em cabine dupla interna, calculados em 
Reais em 04/02/2016, nas saídas anunciadas Allure of the Seas 08/05/2016 e MSC Fantasia 25/05/2016,
valores não incluem taxas governamentais, portuárias, de serviço, seguro viagem, despesas pessoais e
transporte até ao porto de embarque. Reservas sujeitas à disponibilidade dos produtos anunciados.

FÉRIAS DE JULHO
COM A AGAXTUR!

R$ 351,00A partir de R$ 4.207,00 ou
Entrada de R$ 1048,00 + 9x de

Porto de Galinhas | 7 noites

7 NOITES PELO PREÇO DE 6 NOITES 15% DE DESCONTO PARA COMPRAS ANTECIPADAS

COM GUIA ACOMPANHANTE 
EM PORTUGUÊS.

Aéreo + traslados 
e hospedagem com meia pensão

R$ 132,00A partir de R$ 1.585,00 ou
Entrada de R$ 397,00 + 9x de

Foz do Iguaçu | 4 noites

Aéreo + traslados 
e hospedagem com cafá da manhã

R$ 816,00A partir de R$ 9.802,00 ou
Entrada de R$ 2.458,00 + 9x de

Portugal | 7 noites

Hospedagem + traslado em
carro privativo + refeições e passeios

R$ 504,00A partir de R$ 6050,00 ou
Entrada de R$ 1.514,00 + 9x de

Itália | 8 noites

Hospedagem + traslado
+ refeições e passeios

Embarque e desembarque em Fort Lauderdale Embarque e desembarque em Barcelona

R$ 383,00A partir de R$ 4.596,00 ou
Entrada de R$ 1.149,00 + 9x de

África do Sul | 6 noites

Hospedagem pensão completa
+ traslados e safári fotográfico

R$ 170,00A partir de R$ 2.070,00 ou
Entrada de R$ 540,00 + 9x de

Bariloche | 4 noites

Hospedagem com café da manhã
+ traslados e passeios

R$ 155,00A partir de R$ 1.860,00 ou
Entrada de R$ 465,00 + 9x de

Santiago | 3 noites

Hospedagem com café 
da manhã e passeios

R$ 178,00A partir de R$ 2.137,00 ou
Entrada de R$ 535,00 + 9x de

Punta Cana | 6 noites

Hospedagem com 
ALL INCLUSIVE e traslados 

R$ 253,00A partir de R$ 3.036,00 ou
Entrada de R$ 759,00 + 9x de

Las Vegas | 7 noites 

Hospedagem no MGM Grand 
e traslados

R$ 256,00A partir de R$ 3.839,00 ou
Entrada de R$ 767,00 + 12x de

Cruzeiro pelo Caribe Leste
Allure of the Seas | 7 Noites

Visitando Nassau, 
St.Thomas e St.Maarten

R$ 212,00A partir de R$ 2.359,00 ou
Entrada de R$ 239,00 + 10x de

Cruzeiro pelo Mediterrâneo
MSC Fantasia | 7 Noites

Visitando Nápoles, Genova
e Palma de Maiorca

Hospedagem + traslados 
+ Ingresso Magia a sua Maneira Básico 

de 5 dias pelo preço de 4 dias

R$ 288,00A partir de R$ 3.450,00 ou
Entrada de R$ 863,00 + 9x de

Disney Férias de Julho | 8 noites

Nannai Resort & Spa - Saídas: 09 e 16 de Julho Bourbon Cataratas Resort - Saídas: 06 e 13 de Julho  Veneza, Florença e RomaPalácios, conventos e hotéis históricos

Johannesburg, Kruguer Park, Cape Town
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Reportagem de Paulo Henrique Arantes e Joaquim de Carvalho  

Relembremos o início do segundo mandato da presidente 
Dilma Rousseff, quando o então ministro da Educação, 
Cid Gomes, bateu boca com o presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha, e acabou fora do cargo. De certo 
modo, a escolha de seu sucessor, o filósofo e professor Renato 
Janine Ribeiro, foi um alento, por tratar-se de nome respeitado 
no campo acadêmico e afeito às questões educacionais, além 
de não participar da politicalha partidária. Com Janine, o 
slogan “Brasil: Pátria Educadora”, que em tese rege as ações do 
Governo Federal, poderia vir a fazer sentido.

Antes do fim de 2015, contudo, o professor da USP deixaria 
o posto vitimado pelo rearranjo de cargos no Executivo para 
agradar a volátil base parlamentar do governo. Voltou ao 
comando do MEC Aloízio Mercadante, após desagradar a todos como ministro-chefe da Casa Civil. 
Além de perder para a política, a educação perdeu para a economia: a “Pátria Educadora” cortou 19% 
do orçamento da Pasta, nada menos que R$ 9,4 bilhões. “Não havia uma posição coesa do governo 
sobre como lidar com a crise na educação. Foi frustrante”, reconheceu Janine.

De outra parte, os 75% dos recursos do petróleo da camada pré-sal, que por lei de 2013 são carimbados 
para a educação, ainda não causam nenhum impacto positivo no setor. Primeiro, porque a extração do 
óleo, apesar de crescente, ainda é baixa; segundo, porque o barril de petróleo está cotado a US$ 28,00 
(no fechamento desta edição), valor mais baixo em 12 anos. Além disso, os municípios reclamam de 
que os recursos do pré-sal estão sendo usados para custeio de despesas correntes do Ministério.

O Brasil é o país do Fundef, do Fundeb, do Enem, do Prouni, do Sisu, do Fies, do Pronatec, do Saeb, 
do Inep, do Ideb. Uma penca de siglas incide sobre o campo do ensino a abrigar índices, exames, 
modelos de financiamento e de avaliação, alguns com resultados concretos. Seria desonesto não 
reconhecer avanços no acesso à escola nos últimos anos. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (Pnad), o ingresso no sistema de ensino de crianças de quatro e cinco anos, idade 
pré-escolar, aumentou de 72,5% em 2005 para R$ 89,1% em 2014. Também houve avanço quanto 
à educação básica nos últimos 10 anos: o acesso subiu de 89,5% para 93,6%. De 44,3 milhões de 
brasileiros com idade entre quatro e 17 anos, 41,5 milhões estavam na escola em 2014.

Uma Pátria que educa muita 

gente, mas educa mal
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Alessandra Coelho / PMRJ / Fitis Públicas

Janine caiu no troca-troca político
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Outro dado positivo para a educação é que em 2016 entra em vigor a Emenda Constitucional 59, a 
qual torna obrigatória a matrícula escolar de todos os brasileiros de quatro a 17 anos. Os pais que não 
conseguirem vagas para seus filhos dessa faixa etária, portanto, podem procurar o Ministério Público.

Antes que alguns se percam em comemorações, é preciso salientar que a qualidade do ensino 
oferecido aos jovens matriculados deixa muito a desejar – eis a chave da questão. 

“Nós temos um nível de escolaridade geral da população muito baixo. Isso impacta, por exemplo, na 
hora de contratar pessoas que tenham de interpretar um texto, e mais ainda na hora de encontrar 
pessoas que tenham um bom texto”, constata a professora Pilar Lacerda, que foi secretária de Educação 
Básica do MEC durante o governo Lula, enquanto o ministro da Educação era Fernando Haddad. 

Reverter esse quadro de desqualificação requer, junto 
com boas ideias, dinheiro. “A escola brasileira tem carga 
horária de quatro horas, uma das mais baixas do mundo 
ocidental. Para passar para sete horas, é preciso construir 
mais prédios por causa da extensão dos turnos”, explica 
Pilar, que hoje dirige a Fundação SM de pesquisas 
e desenvolvimento de programas educacionais. A 
ampliação física das escolas torna-se necessária também 
por outra razão, como explica a professora: “Se você for a 
uma escola na Alemanha, na França, no Reino Unido ou 
na Argentina, dificilmente encontrará mais de 30 alunos 
por sala. Aqui, trabalhamos com 40 e até 50 estudantes 
por sala. Como é que se faz um ensino personalizado 
com 50 alunos numa sala?”.

Paralelamente, urge formar melhor os professores. Por óbvio importante, aumentar o salário desses 
profissionais é pouco para solucionar o problema (em janeiro, o piso salarial do professor subiu de 
R$ 1.917,78 para R$ 2.135,64). “Não existe uma ‘bala de prata’ da educação, uma medida que resolva 
tudo. Os professores de hoje são profissionais de formação precária, que não conseguiram fazer 
outra coisa. A Austrália, o Reino Unido e a Coreia do Sul fizeram uma coisa interessante: identificaram 
os melhores alunos do ensino médio e os incentivaram a se tornar professores. Só que eles não 
trabalham por R$ 2 mil por mês”, pondera Pilar Lacerda.

Aprender a ensinar - O nome de Eunice Durham é lembrado sempre que o tema é 
educação. Antropóloga, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, ela foi secretária 
de Política Educacional do MEC durante o governo Fernando Henrique Cardoso e presidiu duas vezes 
a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), nos governos Collor e FHC. 
Ela é dura com os docentes.

“O Brasil é um dos campeões mundiais de falta de professores na escola”, critica Eunice. “Para mim, 
uma greve de professores que dure meses é inconcebível, porque o efeito sobre as crianças é muito 
prejudicial. A legislação dos funcionários públicos do ensino é muito leniente”.

Seu ataque, nesse ponto, volta-se aos representantes da classe. “O excessivo poder do sindicato dos 
professores é um entrave, pois o sindicato não se importa com a qualidade da educação. Você não 
faz nenhuma reforma do ensino se não eliminar os professores incompetentes, se não terminar com 
as faltas, se não reduzir as greves”, diz. “Defender o professor não é a mesma coisa que defender o 
ensino. E isso transforma o sindicato num obstáculo”, frisa.

A educadora, como todo mundo, acha que o professor deve ganhar bem, mas para tanto precisa 
dominar os assuntos que irá ensinar: “Os alunos que saem dos cursos de pedagogia têm uma 
formação em grande parte feita em faculdades particulares, muito precária. E nas escolas públicas, 
que são as mais conceituadas, a formação é muito teórica. Não que a teoria educacional não seja 
importante, mas há que se olhar também para prática educacional. Para ensinar, é preciso aprender 
a ensinar”.
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“Não se pode manter sentadas em frente ao quadro 
negro crianças que estão conectadas à internet”
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A solução, para Eunice Durham, passa pela criação da carreira de professor de dedicação integral. “O 
professor permaneceria na escola, e não haveria esse número enorme de transferências”, aposta.

No campo do financiamento, o Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental), criado no 
governo FHC, foi uma iniciativa revolucionária, pois distribuiu equitativamente os recursos da educação, 
blindando-os contra ingerências políticas. “Era preciso fazer uma redistribuição das responsabilidades, 
de modo a tornar estados e municípios conjuntamente responsáveis pelo ensino fundamental. E isso foi 
feito”, recorda Eunice Durham, uma das formuladoras do modelo.

O Fundef, porém, restringia-se ao ensino fundamental. Ao substituí-lo pelo Fundeb (Fundo Nacional da 
Educação Básica), o governo Lula ampliou o sistema para a educação infantil e o ensino médio. “FHC e 
Lula deram andamento ao desafio da Constituição de 1988 de incluir todas as crianças na escola. De fato, 
houve a inclusão, mas eu penso que estamos patinando na definição de um modelo de escola que seja 
afeito ao Século XXI. Não se pode manter as crianças de hoje, que vivem conectadas à internet, em frente 
ao quadro negro, sentadas em fila. Nossa escola continua como era no Século XIX”, avalia Pilar Lacerda.

Ampliado o acesso, permanece o notável baixo nível da massa estudantil brasileira. As pérolas redigidas 
nas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em outros vestibulares são o retrato cômico, 
se não trágico, dessa realidade. Não são raras sentenças como esta: “A Segundo Guerra Mundial foi um 
período de paz e prosperidade para a Alemanha”. Ou esta: “Uma tonelada pesa pelo menos 100 quilos de 
chumbo”.

Uma pesquisa da Fundação Lemann, rompante de 
cidadania do bilionário Jorge Paulo Lemann, feita perante 
jovens de 20 e 21 anos, empregadores, especialistas em 
educação, professores universitários a representantes 
de organizações da sociedade civil, concluiu que “existe 
uma grande desconexão entre os conhecimentos e as 
habilidades exigidos na vida adulta e o que é ensinado 
na escola”; os jovens “sentem-se mal orientados e pouco 
preparados para lidar com desafios cotidianos tanto 
na faculdade quanto no trabalho”; e os professores, 
empregadores e membros de ONGs “sentem falta de 
competências básicas nos jovens que acabaram de se 
formar e com os quais interagem”.

Em síntese, segundo constatou a Fundação Lemann, “os jovens não conseguem interpretar o que leem, 
sentem dificuldade para escrever textos simples do dia a dia e não sabem expressar ideias e argumentos 
oralmente”. 

Daí a se questionar o valor do volumoso ingresso de estudantes no ensino superior nos últimos anos, 
proporcionado pela criação de dispositivos como o Prouni (Programa Universidade para Todos), o Reuni 
(Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). 
Mesmo com a expansão do acesso à universidade, apenas 16% dos trabalhadores brasileiros têm ensino 
superior completo, conforme o Pnad. Por diferentes razões, muitos abandonam o curso antes de formarem. 
Soma-se a esse fato outro não menos alarmante: a péssima qualidade de boa parte – a maioria? – das 
faculdades, que despejam no mercado profissionais despreparados, como comprova, no caso dos cursos 
de Direito, a reprovação de cerca de 80% dos bacharéis que prestam o Exame da OAB com o intuito de 
exercerem a advocacia.

“No Brasil, em vez de se buscar a universalização do ensino médio, como ocorre no mundo desenvolvido, 
o governo pensa em universalizar a entrada na universidade. A universidade não é para todos. Nos países 
em que se tem acesso à educação superior para mais de 80% da população jovem, mais da metade dos 
alunos está em cursos técnicos”, afirma Eunice Durham. E prossegue: “Há excelentes escolas de formação 
profissional fora das universidades. Com essa ideia de que todo mundo tem que prestar o Enem e entrar 
na universidade pública, persistiu-se no erro fundamental de que todo ensino técnico de segundo grau 
exige o ensino acadêmico primeiro. Na verdade, para se tornar um mecânico de automóveis, não é 
necessário aprender matemática avançada”.

Ricardo Bastos

Eunice Durham:  “é inconcebível uma greve de 
professores que dure meses”

WEB
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A polêmica curricular
A Base Nacional Comum Curricular é um estudo 
propositivo de um novo currículo para as escolas 
brasileiras. Trata-se de uma proposta preliminar 
do âmbito do Ministério da Educação, construída 
por uma comissão de 116 especialistas de 37 
universidades. A BNCC estará em consulta pública 
até março de 2016, e até o fechamento desta edição 
já tinha recebido 10 milhões de apontamentos. Entre 
maio e junho, a comissão fará sua última versão, que 
então será avaliada e votada pelo Conselho Nacional 
de Educação.

Nada disso, contudo, impediu acessos de histeria 
quando foi apresentada a primeira versão da Base Comum. Um historiador de notório vínculo 
partidário atirou via imprensa contra a “proposta anticivilizatória”. Nem precisava tanto, pois o próprio 
ministro da Educação, então Renato Janine Ribeiro, reconheceu equívocos no trabalho.

A principal controvérsia dizia respeito ao capítulo de História, cuja versão inicial transfere o eixo de 
estudo da Europa para a África. De fato, algo um tanto grotesco, que chegava ao ponto de ignorar a 
Grécia Antiga e a Revolução Francesa. 

“Não se pode sair de uma coisa totalmente europeia para outra totalmente não-europeia. É preciso 
equilíbrio. Você tem que estudar a história da África, tem que se voltar mais para a América Latina, 
mas tem também que entender que a civilização europeia é a que mais nos influenciou. Fomos 
colonizados pelos portugueses”, argumenta Pilar Lacerda, que é professora da História.

“É engraçado, porque nós não somos uma cultura africana – somos uma cultura luso-africana. Em 
nossa cultura, o peso básico é ocidental”, salienta Eunice Durham. E vai além: “E os erros não estão 
apenas no capítulo de História. Eu comecei a ler o trabalho e, como não tenho mais função pública, 
desisti”. O fato de a Base Comum estar em consulta pública não a comove: “Isso não funciona, as 
posições são todas contrárias. Você soma tudo aquilo e o que resulta não tem nada a ver com o que 
as pessoas estavam pensando”.

O tempo dirá se o ceticismo da professora procede.

A eterna bandeira de Buarque
O senador Cristovam Buarque pode ser chamado de 
“Senhor Educação”, mais pela insistência no tema do que 
por resultados concretos em prol do ensino no Brasil – 
como governador do Distrito Federal, criou o programa que 
motivaria o Bolsa Escola de Fernando Henrique Cardoso, 
que por sua vez se transformaria no Bolsa Família de Lula. 
Registre-se que Buarque considera o Bolsa Família um 
importante meio de inclusão social, mas não educacional, 
apesar de contemplar a obrigatoriedade de que as crianças 
da família beneficiada estejam matriculadas na escola. 
Como ministro da Educação no primeiro governo Lula, ficou no cargo por um ano. “Nem FHC, nem Lula, 
nem Dilma foram ambiciosos em relação à educação”, declarou em 2013 à Revista da CAASP.

Buarque tenta emplacar há anos seu projeto de federalização do ensino, que encontra poucos 
defensores por ser supostamente centralizador. “Minha proposta de federalização, na verdade, é 
reunir as 490 escolas federais de ensino fundamental e médio que existem hoje e transformá-las em 
197 mil, absorvendo as estaduais e as municipais”, resume. Seu projeto também inclui a elevação 
gradual do piso salarial do professor para algo em torno de R$ 10 mil e a criação de um rigoroso 
sistema de avaliação dos professores. A transição do modelo atual para o novo duraria 20 anos, pela 
proposta do senador, e seria custeado com 6,5% do PIB após completamente instaurado.

Revolução Francesa, fora dos livros de História?

Proposta do senador, Cristovam Buarque foi ignorada 
por Dilma Rousseff

WEB

Eugênio Novaes
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// A queda de braço paulista
No fim de 2015, o Governo do Estado de São Paulo 
anunciou um plano para reorganizar as escolas em 
2016, com a transferência de mais de 300 mil alunos de 
suas atuais unidades de ensino. O objetivo era distribuir 
os alunos de acordo com as séries, com estudantes 
do ensino fundamental em unidades separadas dos 
alunos do ensino médio. Na prática, essa distribuição 
acarretaria o fechamento de 93 escolas, que, segundo 
o governo, seriam destinadas a outra atividade pública. 
Em muitas unidades, os alunos reagiram. Teve início 
uma onda de protestos que, primeiro, aconteceram 
nas ruas, com o bloqueio de importantes vias em São 
Paulo. O auge das manifestações aconteceu com a 
ocupação de pelo menos 195 estabelecimentos de 

ensino em todo o Estado. Depois de quase dois meses com as escolas ocupadas, o governo anunciou 
a suspensão do plano e o secretário de Educação, Herman Voorwald, deixou o cargo.

 “A maior conquista foi o renascimento do movimento estudantil em São Paulo”, comemorou Heudes 
Cássio da Silva Oliveira, de 18 anos, aluno do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual 
Fernão Dias Paes, em Pinheiros. “Tentaram enfiar goela abaixo um plano que era para cortar verbas 
da educação, não era para melhorar nada”, acrescentou Letícia Karen, de 16 anos, que faz o primeiro 
ano do ensino médio na mesma escola. Os dois conversaram com a Revista da CAASP no dia 9 de 
janeiro, um sábado, logo após as atividades de reposição de aulas no colégio que se tornou símbolo 
do movimento dos estudantes. Como o colégio permaneceu quase dois meses fechado, com a perda 
de 28 dias letivos, a reposição aconteceu no mês de janeiro e, mesmo sendo este um mês de férias, a 
frequência foi elevada.

“É inegável que houve uma mudança de mentalidade, com os alunos assumindo o papel de 
protagonistas da educação”, diz uma professora que acompanhou uma das atividades dos alunos 
no sábado de reposição. Os estudantes colocaram cadeiras na área coberta do pátio e, durante duas 
horas, fizeram um balanço do movimento e tiveram a oportunidade de ouvir dois jovens chilenos 
que, em 2006, eram estudantes secundaristas e ocuparam as escolas naquele país, num movimento 
que ficou conhecido como A Revolução dos Pinguins. Francisco Toledo e Fernando Araya Salazar, hoje 
professores, contaram que a educação no Chile mudou depois desse período de ocupação, com o 
início da reforma do ensino, com a divisão em dois ciclos, o primeiro, fundamental, de seis anos e o 
segundo, o médio, de outros seis.

Heudes e Letícia são jovens que moram na periferia e veem na escola a oportunidade de ascensão 
social. Heudes é de Embu das Artes, o pai trabalha como porteiro e a mãe é balconista numa lanchonete. 
Heudes quer ser advogado e já tem até a faculdade dos seus sonhos: o Largo São Francisco. O pai de 
Letícia é segurança e a mãe, dona de casa. Ela mora na região da rodovia Raposo Tavares, é a mais velha 
de três irmãs e seu projeto de vida é se formar em História. Os dois foram para o Fernão, em Pinheiros, 
em busca de um ensino melhor. Nas escolas de sua região, são frequentes os casos de tráfico e de 
desrespeito aos professores. 

Pelas carteiras escolares do Fernão passaram celebridades como o jornalista Clóvis Rossi e o psiquiatra 
e educador Içami Tiba, falecido no ano passado. No hall, existem placas de antigas turmas, como 
a de 1948, ano da fundação da escola.  Os estudantes da época entregaram 50 anos depois, na 
comemoração do Jubileu de Ouro, uma placa de bronze para homenagear os professores, repetindo 
feito de 25 anos antes, na comemoração do Jubileu de Prata, com uma placa que registra o nome do 
governador da época, Laudo Natel. A tradição se manteve em 2007, com a afixação da placa sobre o 
Jubileu de Diamante. Imortalizada também foi a palestra que a escritora Rachel de Queiroz realizou ali 
no dia 27 de maio de 1992, conforme informa outra placa afixada na escada que leva ao piso superior.

Em 2011, Cristovam Buarque enviou seu projeto detalhado, acompanhado de uma carta, à presidente 
Dilma Rousseff. “Eu entreguei nas mãos da ministra Gleisi Hoffman (então titular da Casa Civil) e 
esqueci de pedir o protocolo. Nunca obtive nem sequer um recibo”, contou à Revista da CAASP.

Alunos da Escola Fernão Dias: renascimento do 
movimento estudantil

Arquivo  Alunos EEFDP
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Os alunos de hoje, que recolaram o nome do Fernão Dias Paes 
nas páginas dos jornais, têm consciência de que também fazem 
história. Na porta do banheiro feminino, uma aluna escreveu: 
“A vontade é a faísca da mudança, e eu vejo fogo”. Na entrada 
da escola, os mais radicais colocaram sacos plásticos pretos na 
cabeça de dois bandeirantes esculpidos num antigo monumento 
em homenagem ao caçador esmeraldas (e alguns historiadores 
dizem que também de índio) que dá nome à escola. Num mural, 
até o dia 9 de janeiro, os funcionários da escola ainda não haviam 
apagado a inscrição mais provocadora: “O jogo virou né, diretora?!”. 

Os alunos criticam a diretora por ter chamado a polícia e 
permitido um cerco da tropa de choque quando começou 
a ocupação. Só depois que a Justiça decidiu que os alunos 
tinham direito de se manifestar é que os policiais levantaram o 
cerco. Restabelecida a normalidade, com a reabertura dos portões, os estudantes deixaram na mesa 
da direção a lista de reivindicações. Eles não querem ser barrados quando estiverem sem uniforme, 
defendem novas eleições para o grêmio – dizem que a última foi para inglês (ou a secretária de 
educação) ver – e falam até em eleição direta para diretor, o que só será possível com mudanças de 
leis aprovadas pela Assembleia Legislativa.

Os dias de ocupação das escolas podem ser o início de uma mudança deste quadro. Se de fato isso 
acontecer, nada estará mais atual do que outra placa da escola, a que fica logo na entrada, instalada 
há 44 anos, na comemoração de seus 25 anos: “Fernão, Crescemos juntos, abrigando e educando.” 
Quando alunos protestam para permanecer na escola, é porque ainda acreditam na educação como 
o caminho para crescer.

Para substituir Herman Voorwald na Secretaria da Educação, o governador Geraldo Alckmin 
nomeou o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado José Renato Nalini, que assumiu 
prometendo dialogo com estudantes e professores.

Bandeirantes encapuzados: “o jogo virou”
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Os agrotóxicos, como o nome sugere, são substâncias que carregam riscos à saúde, tanto para 
os trabalhadores expostos a essas substâncias quanto para os consumidores de alimentos 
tratados com elas.  Os impactos na saúde pública decorrentes do uso dos pesticidas são 

amplos e alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas, entre 2007 e 2014, 34 mil 
notificações de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Estima-se que o número real de intoxicados 
seja bem maior: para cada caso notificado pode haver outros 50 não informados.

“Um dado que consegue dar a dimensão da 
barbárie que estamos vivendo é o da intoxicação 
de bebês com menos de um ano, seja por ingestão 
do leite materno contaminado ou por exposição 
a esses produtos químicos por conta de os pais 
trabalharem na produção dos alimentos. De 2007 
a 2014 foram intoxicados 343 bebês”, salienta 
Larissa Mies Bombardi, professora doutora do 
Departamento de Geografia da Universidade 
de São Paulo (USP), especialista em geografia 
agrária e agrotóxicos.

A ação dessas substâncias sobre a saúde humana pode ser letal. Os sintomas costumam ser sentidos 
alguns minutos ou algumas horas após a exposição ou a ingestão excessivas de um agrotóxico (efeitos 
agudos). O quadro clínico é caracterizado por dor de cabeça, dermatite de contato irritativa, náusea 
e tontura, vômitos, cólicas abdominais, fraqueza generalizada, entre outros. Efeitos ainda mais 
danosos e  muitas vezes irreversíveis ocorrem  após semanas ou anos de exposição a baixas doses 
de agrotóxicos (efeitos crônicos). A intoxicação manifesta-se através de inúmeras patologias, que 
atingem  vários órgãos e sistemas, com destaque para os problemas imunológicos, hematológicos, 
hepáticos, neurológicos, malformações congênitas e tumores.

“O agrotóxico altera o cromossomo da célula. A exposição e a ingestão crônicas são capazes de provocar 
mutações, daí seu papel importante no aparecimento de câncer e outras doenças, que decorrem de 
mutações sucessivas”, explica Silvia Regina Brandalise, onco-hematologista pediátrica e presidente do 
Centro Infantil Boldrini, de Campinas, hospital referência no tratamento de câncer infantil e que foi 
selecionado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a participar de um estudo epidemiológico 

Reportagem de Karol Pinheiro

O Brasil não é o maior produtor de alimentos e bens agrícolas do mundo,  ao contrário do 
que dizem. Mas desde 2008, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é o maior consumidor 

mundial de agrotóxicos, aqueles produtos químicos ou biológicos usados no controle de 
seres vivos considerados nocivos às plantações. Isso quer dizer que 64% dos alimentos in 

natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos e que cada brasileiro ingere 
por ano cinco litros de puro veneno.

O país dos pesticidas

Larissa, da USP: “estamos vivendo a barbárie da intoxicação de 
bebês”
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sobre a relação entre o meio ambiente e o câncer da criança e do adolescente. Segundo Brandalise, 
existe uma estreita relação entre diversos tipos de leucemia infantil, que aparecem principalmente 
nos primeiros anos de vida, e os derivados do benzeno – os inseticidas.

Um exemplo bastante conhecido dos efeitos desse tipo de agente químico remete à Guerra do 
Vietnã, quando para arrancar as folhagens das árvores e aumentar o campo de visão dos soldados os 
Estados Unidos despejavam o chamado “agente laranja” sobre a vegetação asiática. Tais atos deixaram 
sequelas em uma geração de crianças que, ainda hoje, nascem deformadas fisicamente.  Um dos 
princípios ativos do “agente laranja” é a substancia 2,4-D, produto autorizado no Brasil para ser usado 
em plantações de arroz, cevada, café, soja e outros.

Em 2015, o Instituto Nacional de Câncer “José Alencar Gomes da Silva” (Inca) posicionou-se pela 
primeira vez contra as atuais práticas de uso de agrotóxicos no Brasil, ressaltando seus riscos à saúde, 
em especial como causador de câncer.

Em nota, o Inca afirma que “dentre os efeitos associados 
à exposição e ao consumo crônico (em múltiplas e baixas 
doses)  de ingredientes ativos de agrotóxicos podem ser 
citados infertilidade, impotência, abortos, malformações, 
neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre 
o sistema imunológico e câncer”, e recomenda a redução 
progressiva do uso de agrotóxicos nas lavouras do país.

No Brasil, a responsabilidade pelos agrotóxicos fica nas 
mãos de três órgãos federais: Ministério da Agricultura, 
que analisa a importância agronômica do pesticida; Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),  que avalia seus 
efeitos tóxicos sobre a saúde humana; e ao Ibama, órgão 
do Ministério do Meio Ambiente, que avalia os efeitos sobre o meio ambiente. Para uma substância ser 
registrada, e com isso ganhar autorização de comercialização e uso em território brasileiro, ela precisa 
passar pelo aval dos três órgãos.

No entanto, as regras brasileiras sobre o uso dos pesticidas estão um tanto quanto caducas. O registro 
de agrotóxicos no Brasil não tem prazo de validade, ao contrário do que ocorre na União Europeia 
(10 anos) e em países como Estados Unidos (15 anos) e Japão (três anos). O banimento de algum 
componente químico só é possível por resolução da Anvisa, agência que não prima, exatamente, 
pela celeridade em seus procedimentos.

Em 2008, a Anvisa iniciou o processo de reavaliação do uso de 14 substâncias utilizadas na fabricação 
de mais de 200 agrotóxicos.  Segundo estudos  internacionais, essas substâncias  podem causar 
câncer, má formação fetal, problemas pulmonares e distúrbios hormonais. Até agora apenas cinco 
foram banidas (cihexatina, endossulfam, forato, metamidofós e triclorfom), e duas foram mantidas 
no mercado com restrições de uso (acefato e fosmete). Vale destacar que o endosulfam foi proibido 
na Alemanha em 1991 e no resto da Europa pouco tempo depois. O acefato, por sua vez, foi banido 
da  União Europeia em 2003. Outras  22 composições utilizadas no Brasil são proibidas em países 
europeus, como apontou um dossiê de 2012 da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

Amostras de alimentos do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, 
desenvolvido pela própria Anvisa, mostrou que das amostras monitoradas (abobrinha, alface, feijão, 
milho/fubá, tomate e uva), 25% dos resultados foram considerados insatisfatórios por apresentarem 
resíduos de produtos não autorizados, ou autorizados, mas em concentrações acima do Limite 
Máximo de Resíduo. A abobrinha destacou-se por apresentar o maior percentual de agrotóxicos 
não autorizados. Em algumas amostras foram encontrados até cinco diferentes ingredientes ativos 
irregulares. Foram coletados alimentos em 26 estados e no Distrito Federal. 

Sílvia Brandalise: relação entre leucemia infantil e 
pesticidas

Divulgação C. I. Boldrini
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Por que consumimos tanto agrotóxico?
É nítido que a produção de alimentos nacional está cada vez mais dependente dos defensivos 
agrícolas.  Enquanto a indústria brasileira em geral retrocede, a produção de agrotóxicos segue 
firme. Dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal  (Sindiveg) mostram 
que em 2014 o setor movimentou US$ 12,249 bilhões ante os US$ 11,454 bilhões de 2013. Dos anos 
2000 a 2012, segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), o mercado 
brasileiro de agrotóxicos cresceu 288%. 

Questionada pela Revista da CAASP sobre as razões que impulsionaram o crescimento alarmante do 
uso de agrotóxicos no país, a professora  Larissa Bombardi listou os fatores que fazem os pesticidas 
serem o  “tempero preferido” dos brasileiros, como ironizou o jornal francês Le Monde em 2015.

“Após a Segunda Guerra Mundial surge a promessa de um aumento de produtividade que seria capaz 
de alimentar toda a população humana. Para que essa promessa se realize é preciso homogeneizar 
os cultivos. Ocorre que a produção em grande escala de um alimento é mais vulnerável a ataques 
de insetos do que uma produção heterogênea, ainda mais num país de mata tropical, que abriga 
inúmeras espécies de animais, como é o caso do Brasil”, explica Bombardi. 
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// Saída orgânica
Os alimentos orgânicos, aqueles  produzidos sem 
o uso de agrotóxicos ou qualquer insumo artificial, 
como fertilizantes químicos, medicamentos 
veterinários, organismos geneticamente 
modificados, conservantes, aditivos e irradiação, são 
alternativas que preservam a qualidade de vida e o 
meio ambiente. A busca pela saúde tem um preço, 

e é pouco acessível à maioria da população. Como a produção orgânica brasileira representa 
menos de 1% dos alimentos produzidos no país, o produto orgânico se torna raro e caro.

“É bastante divulgada a informação de que alimentos orgânicos são mais nutritivos ou mais 
saborosos, porém são muitos os fatores envolvidos na produção de alimentos in natura que 
influenciam diretamente o conteúdo de nutrientes nas plantas, não sendo possível afirmar que 
em 100% das vezes os orgânicos terão mais nutrientes”, declara a Thais Eliana Carvalho de Lima, 
nutricionista do Hospital Israelita Albert Einstein. De qualquer modo, ela ressalva: “Optando por 
alimentos orgânicos, o consumidor ingere menos resíduos de agrotóxicos e apoia um processo 
de transição ecológica que visa à desintoxicação gradual dos alimentos, do solo e das águas, visto 
que os produtores de alimentos orgânicos se preocupam com a preservação ambiental do local 
onde trabalham”. 

O site da Associação de Agricultura Orgânica (www.aao.org.br/) reúne uma lista de feiras de 
alimentos orgânicos. Na compra de um produto, o consumidor deve-se atentar para a embalagem. 
Alimentos orgânicos possuem um selo que comprova sua procedência. Esse selo garante que o 
alimento não tem agrotóxicos, adubos químicos ou hormônios que estimulariam seu crescimento 
– estes últimos, no caso das carnes. 

Ela alerta também para o uso de sementes transgênicas (geneticamente modificadas)  no Brasil, 
cujo cultivo requer grandes quantidades de agrotóxicos, e relaciona o aumento do uso do agrotóxico 
ao atual modelo de desenvolvimento brasileiro, voltado prioritariamente para a produção de bens de 
exportação. “Agricultura deixou de ser sinônimo de alimento. Hoje é commoditie e energia. Na pauta 
de exportação brasileira está em primeiro lugar o minério de ferro e em seguida a soja. Somos o 
segundo maior exportador de soja. Quase 50% dos agrotóxicos vendidos no Brasil são pulverizados 
nas plantações de soja”, esclarece a professora da USP, que indaga: “Está em jogo o modelo de país 
que queremos. Estamos, afinal, pensando na soberania alimentar e na saúde da população ou não?”. 

Alimentos orgânicos: busca pela saúde tem um preço

Cesar Ogata / Secom / Fotos Públicas
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O Brasil de 25 anos atrás era um país onde, para comprar um pãozinho, a dona de casa levava 
uma moeda num dia e, no dia seguinte, para comprar o mesmo produto, tinha que levar duas 
moedas do mesmo valor. Era um país em que a inflação comia o salário como um Pac-Man 

descontrolado. Os preços mudavam todos os dias. Para os advogados, a maior dificuldade era atualizar 
os valores das dívidas cobradas na Justiça. Aos 16 anos, Marcelo Rozgrin Marques não sabia nada de 
economia, muito menos de Direito, mas ele dominava a linguagem dos computadores e conhecia 
alguns advogados, aos quais dava aula de informática. Vendo um cliente com lápis e borracha nas 
mãos a descabelar-se diante de uma calculadora, ele perguntou do que se tratava: cálculos das ações. 
Nasceu assim a ideia de desenvolver um programa para fazer atualização monetária.

À época, não existia internet e o programa era instalado fisicamente nos computadores. Anos depois, 
quando os computadores começaram a ser interligados pela rede mundial, uma versão mais robusta 
do programa deu origem ao endereço eletrônico www.calculo.com, tão acessado que acabou nas 
páginas da revista “Veja” como um dos sites mais populares da internet. Hoje, o programa é um dos 
serviços online que Marcelo oferece para advogados, num mercado de serviços eletrônicos cada vez 
mais procurado pelos profissionais do Direito.

“Meu escritório se divide em duas eras – uma, antes 
da utilização de softwares de gestão. Outra, depois”, 
conta o advogado Dominique Sander. O programa de 
cálculos é um dos que ele utiliza. Hoje, parte do seu 
acervo está na nuvem, o fluxo de caixa é registrado 
eletronicamente, uma ferramenta digital mantém 
o cliente informado todo o tempo, outra assegura o 
acesso às publicações dos diários oficiais e relatórios 
de acompanhamento processual são emitidos com 
apenas um clique. 

A empresa que oferece esses serviços também o 
ajudou a desenvolver o site e o mantém hospedado 

num servidor próprio, com o domínio www.dominique.adv.br. Tudo isso por aproximadamente 
R$ 100,00 por mês. “Quando meu escritório começou a crescer, eu não tive saída. Fui ao Google e 
busquei uma empresa que me oferecesse esses serviços. Sem softwares desse tipo, eu começaria a 
perder clientes”, diz. Dominique conta que o advogado em início de carreira pode gerir os processos 
de memória. “Até 10 clientes, isso é possível. Depois disso, você começa a usar fichas em papel. Mas, 
quando você tem de dois mil a três mil processos em andamento, o serviço eletrônico se torna 
imprescindível”, diz.

Outra vantagem dos softwares é que, para onde quer que o advogado vá, ele leva o escritório no 
bolso. “Está tudo na nuvem e eu administro o escritório pelo celular”, diz o advogado Haristeu 

Tecnologia a serviço 
da advocacia

Reportagem de Joaquim de Carvalho

WEB

Sander: escritório ganhou vida nova com um software 
de gestão

Ar
qu

iv
o 

D
. S

.



Fevereiro 2016 / Revista da CAASP // 25

Alexandro Braga do Valle, que mantém um escritório em sociedade com a mulher, Débora Guizilim, 
ambos especializados em Direito Empresarial. Para o cliente, a gestão digital significa que a porta do 
escritório do seu advogado está permanentemente aberta. Nos casos de Haristeu e Dominique, os 
clientes recebem uma senha que garante o acesso a qualquer hora a uma pasta com as principais 
informações e os documentos do seu processo. Por exemplo, enquanto aparece no site do Tribunal 
de Justiça o registro de que o processo está “concluso para o juiz”, o site do escritório detalha a 
informação, explicando, por exemplo, que o processo foi para a mesa do juiz para ele decidir sobre 
determinado pedido ou para julgamento. “Com as ferramentas de gestão digital, diminuiu o número 
de visitas ao escritório”, afirma Haristeu. “O programa busca o andamento processual, leva para 
dentro da pasta do cliente e, dependendo da informação, nós acrescentamos um texto padrão, para 
explicar o significado da movimentação do processo. Antes que o cliente pergunte, a explicação já 
está lá”, explica Dominique.

Há várias empresas que oferecem serviços desse tipo no Brasil, mas a de Marcelo Rozgrin Marques, 
além de pioneira, tem uma particularidade: ela acompanhou desde o início a evolução da 
informática nos serviços jurídicos. “Eu estou com o Marcelo desde 1990, quando eu era estagiário 
do jurídico do Unibanco e meu chefe comprou o programa de 
atualização monetária dos processos. Como ele era bem jovem, 
aceitava sugestões e o programa era alterado na medida em que 
sentíamos a necessidade de uma nova ferramenta ou da inclusão 
de um novo índice”, recorda Haristeu. Essa postura empresarial 
se mantém até hoje. 

Desde a pré-história digital
Embora tenha feito alguns anos de Engenharia, Marcelo, 
o fundador da empresa, concentra toda sua energia no 
desenvolvimento de programas. A vocação dele foi descoberta 
bem cedo, quando, ainda criança, pediu ao pai que lhe pagasse 
um curso de computação. O pai, que era professor, além do 
curso, presenteou o filho com livros e um computador, em que 
ele ficava o dia todo, já que a madrasta restringia-lhe a televisão. 
Não havia jogos interessantes nos computadores da época e ele 
começou a pesquisar sobre a linguagem das máquinas, aqueles números e sinais que aparecem na 
tela. No início da década de 90 ainda nem existia internet, mas Marcelo Rozgrin Marques colocou 
todas as suas fichas em uma novidade tecnológica, o BBS, uma espécie de avô das atuais redes 
sociais, que permitia o contato à distância via telefone. Era tudo muito precário, mas o e-mail já era 
uma realidade nessa pré-história da idade digital. Ele foi colecionando e-mails até atingir a marca de 
60 mil, o que, na época, era um público gigantesco.

Sua fonte principal era o Mandic, um provedor de BBS. Um dia, ele procurou uma empresa que vendia 
computadores pessoais e perguntou como eles se comunicavam com potenciais clientes, além de 
publicar anúncios na imprensa. Era por carta. “Cobro dez vezes menos e faço chegar a carta a quem 
mais usa computadores, que é o pessoal que tem e-mail”, propôs. A empresa topou e ele iniciou o 
lucrativo negócio de spam. Não havia lei que proibisse o envio de mensagens por computador. Pelo 
contrário: eram tão poucos usuários de e-mail que, em geral, o usuário do BBS ficava feliz quando o 
computador apitava, num aviso de que o carteiro virtual acabara de chegar. 

Haristeu e Débora: “está tudo na nuvem” 

Arquivo H. B. Y.
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O problema era a estrutura da rede. Na primeira mala direta, com a transmissão simultânea para 60 
mil usuários, a rede Mandic caiu e ficou três dias fora do ar. “O próprio Aleksandar Mandic (dono do 
provedor) me ligou de manhãzinha, ele sabia que o banco de dados dele estava sendo usado, mas 
não sabia para que, me perguntou e depois pediu: ‘por favor, não faça mais isso.’” Marcelo continuou 
fazendo, mas enviava remessas de dois mil e-mails, eliminando o risco de derrubar o provedor.

 “Eu virei o maior spanner do Brasil”, recorda. Com isso, tornou-se um profissional requisitado. Depois 
que a rede BBS deu lugar à internet, o dono da maior empresa de recrutamento do Brasil, Thomas 
Case viu em Marcelo uma oportunidade para ampliar seus negócios e o contratou. A meta de 
Case era formar um mailing com 1 milhão de nomes, e Marcelo cumpriu a missão. Logo, ele estava 
participando do desenvolvimento do site que aproxima as empresas que oferecem empregos de 
profissionais que oferecem currículos. 

O negócio prosperou e, em 2006, a Catho foi vendida por US$ 50 milhões para um fundo de 
investimento americano. Marcelo não estava mais lá quando isso aconteceu, mas as bases do site que 
bombou na internet foram desenvolvidas por ele, que adaptou programas conhecidos, como o PHP, 
às necessidades do cliente. Já Marcelo, em sociedade com Flávio Paiva, tinha voltado ao universo dos 
advogados. Flávio tinha a experiência de trabalho em cartório, e usou essa sua especialidade para 
ajudar a empresa fundada por Marcelo a descobrir atalhos para facilitar a vida dos clientes, na maioria 
advogados. Além disso, Flávio tinha a rede de contatos e Marcelo, os instrumentos para transformar 
essa rede num negócio maior. Foi assim que empresa que desenvolveu novos programas e passou a 
oferecer serviços mais amplos, para transformar os escritórios físicos num estabelecimentos virtuais, 
com todas as facilidades que isso representa.

Hoje, a empresa tem mais de cinco mil clientes, mas, para 
chegar até aqui, trilhou um longo caminho. Em 1999, na 
coluna Hipertexto, a revista “Veja” destacou um dos primeiros 
serviços oferecidos por Marcelo. “A página www.calculo.com 
traz as séries históricas dos principais indicadores da economia 
nacional nas últimas três décadas. Há desde as extintas 
ORTNs, os valores dos primeiros salários mínimos até o atual 
INPC, mas o serviço que mais atrai é feito automaticamente. 
O endereço corrige os valores de dívidas, empréstimos e 
até salários usando os dados fornecidos pelos interessados”, 
informa a revista, que para ilustrar a nota publicou uma foto 
com uma montanha de calculadoras.

Hoje, a empresa oferece muito mais serviços, entre os quais cadastro e controle de processos, com 
capacidade para gerar relatórios, adicionar compromissos, custas, honorários, acompanhar os Diários 
Oficiais e compartilhar informações com a equipe. O programa de correção monetária permite 
cálculos por mais de 70 índices, além de juros, multas, honorários, expurgos e custas. O serviço ficou 
muito mais específico. Na área trabalhista, é possível a realização de cálculos previdenciários, abonos 
salariais, férias, rescisões e outros cálculos pertinentes em processos relacionados.

Também é possível calcular a jornada de trabalho de funcionários e obter o cálculo das horas 
trabalhadas, percentual de horas extras diurnas e noturnas. Para área civil, um programa executa 
cálculos de empréstimos, financiamentos e amortização de dívidas pelas tabelas Price, SAC e Sacre. 
Uma das ferramentas mais recentes é o programa que possibilita aos advogados e escritórios de 
advocacia terem seus sites online com informações sobre negócios e processos. Outro programa 
bastante procurado é o que permite aos profissionais do Direito consultar as publicações dos 
principais Diários Oficiais. São mais de 80 publicações monitoradas.

Paiva e Marques: empresa de crescimento 
vertiginoso

Arquivo Debit
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O escritório nas mãos
 
Pelo computador, de qualquer lugar do mundo com acesso à 
internet, o advogado pode consultar e gerenciar documentos. 
É como se o arquivo do escritório o acompanhasse para onde 
quer que fosse. Afinal, o local onde fica não é numa sala, mas 
uma nuvem. A perda de prazos se torna impossível, pois há um 
software que busca os andamentos processuais nos sites dos 
tribunais. No caso da empresa de Marcelo, ele trabalha com os 
Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Nas páginas que compõem o diretório Advocacia Online há programas para o Controle de Processos, 
Site para Advogados, Diário Oficial, GED – Arquivo nas Nuvens, Andamentos Processuais, Relatórios 
Completos, Alertas por e-mail ou SMS, emissão de boletos bancários. 

Desde que foi criada, a empresa já realizou mais de 2,5 milhões de cálculos, tem quase 900 mil 
processos cadastrados, entregou mais de 3,1 milhões de publicações em Diário Oficial, teve o site 
acessado por aproximadamente 1,5 milhão de pessoas e disponibilizou uma agenda que ainda este 
ano deve atingir 1 milhão de compromissos registrados.

No âmbito do site, um blog traz textos que interessam aos profissionais, entre os quais há até uma 
relação de 10 filmes sobre o exercício do Direito. “Dez filmes para pensar sobre Direito, sociedade e 
comportamento” é o título da matéria. 

O texto intitulado “Saiba 5 serviços que os bancos devem oferecer sem cobrar taxas”  foi lido por 
milhares por profissionais do Direito e de outros setores. Um deles deixou o seguinte comentário 
comentário: “Os bancos deveriam informar quando tiver reajuste de valores também, pois na minha 
isso nunca acontece e sempre tem aumento, acabo eu tendo que ligar para o banco e reclamar”. 
Outro, escreveu: “Na cidade onde moro, os bancos cobram tudo e como precisamos dos serviços, 
muitas vezes pagamos”.

Um dos programas que Marcelo desenvolveu é utilizado oficialmente pelo Tribunal do Trabalho da 
4ª. Região (Rio Grande do Sul) para realizar os cálculos nos processos. “Na Justiça do Trabalho, não 
basta fazer o cálculo correto, é preciso demonstrar como o cálculo foi feito, para que seja aceito pelas 
partes e não haja contestação”, diz Marcelo. O mesmo modelo vale para as ações cíveis. E, nesta área, 
o programa dele também é utilizado. “Todos os fóruns do Mato Grosso utilizam o nosso programa 
de forma oficial”, afirma. O advogado Haristeu diz que a advocacia seria muito mais difícil sem esses 
softwares de gestão. “A gente não sabe ao certo como essas ferramentas digitais chegaram até aqui, 
mas para o advogado viver sem elas hoje seria como viver sem smartphone. É possível?”, pergunta 
Haristeu. “Eu não saberia”, completa.

O Clube de Serviços da CAASP conta com várias empresas que desenvolvem softwares para 
escritórios de advocacia. Consulte em www.caasp.org.br.

WEB
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Formado em Direito pela Universidade Braz Cubas em 1984, José Carlos Bernadino iniciou sua 
carreira de advogado numa sala modesta na Rua Conselheiro Crispiniano, próximo à Praça da 
República, em São Paulo. O ambiente era equipado com o básico – uma mesa, duas cadeiras e 

uma máquina de escrever, tudo cedido de bom grado por um tio, também advogado. Profissional 
dedicado, José Carlos viu a carreira deslanchar. Até que, em 2010, a saúde interferiria drasticamente 
na sua vida.

Um cansaço incontrolável e um emagrecimento repentino tomaram conta de um homem até 
então extremamente ativo. Aos poucos o quadro clínico mostrou-se sério, interferindo inclusive em 
atividades essenciais. “Eu não tinha força para erguer uma colher de arroz e levá-la a boca. Respirar 
virou um trabalho árduo. Por quatro meses necessitei de aparelhos para me ajudarem nessa função”, 
recorda. Ele chegou há ficar um ano e meio em repouso absoluto.

Enquanto o problema avançava de modo acelerado, o diagnóstico continuava indeterminado. Foram 
meses de indefinição e idas a diversos especialistas. Até que o problema foi identificado. Tratava-se 
de polimiosite, uma doença autoimune, inflamatória, que causa intensa fraqueza e perda de massa 
muscular. Com o diagnóstico, veio à esperança de um tratamento eficaz, capaz de lhe devolver a 
vivacidade perdida. 

“O meu maior medo era que a doença causasse alguma complicação neurológica, que prejudicasse 
meu intelecto. Quando o médico disse que não havia essa possibilidade, encontrei nisso a esperança 
de um dia me recuperar e voltar advogar”, conta José Carlos.

O tratamento da polimiosite é realizado com altas doses de corticoides e, apesar de efetivo no controle 
da doença, não traz a cura. Os medicamentos acarretam ainda uma dose de efeitos colaterais, como 
a perda gradativa da visão, a qual o advogado só mantém até hoje - ainda que menos potente que 
antes - graças ao acompanhamento médico periódico que realiza pelo SUS.

Afastado do trabalho, passou a contar apenas com suas economias e o trabalho da mulher, Elisabete, 
também advogada, para pagar as despesas. Para cuidar do marido, entretanto, ela foi obrigada a 
renunciar ao imóvel que abrigava o escritório que mantinha no centro da Capital. Desde então, um 
cômodo de seu apartamento na Vila Silvia, na Zona Leste, serve como local de trabalho.

O ingresso na Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo como assistido da entidade veio 
em 2013, por indicação de Elisabete. Vinte anos antes, ela recorrera ao setor de benefícios da CAASP, 
quando precisara deixar de trabalhar para tratar um câncer de mama.

“O benefício da CAASP é para aquele que realmente precisa. E eu tinha a esperança de me recuperar 
logo, o que não aconteceu. Mas procuramos ir com nossas economias até onde deu”, faz questão de 
ressaltar José Carlos. “A CAASP é o braço direito do advogado. Vou enaltecer eternamente a ajuda 
que me deu até aqui”, enfatiza.

Hoje, há seis anos convivendo com a doença, José Carlos Bernardino locomove-se com dificuldade, 
mas a doença mantém-se estacionada. “Em vista da condição em que já estive, me considero muito 
bem”, afirma.

O apoio da CAASP quando a saúde 
ameaça nos derrubar
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Buscando novidades para apresentar na seção Cultura da Revista da CAASP, fui às livrarias à 
cata de um livro da escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, vencedora do Prêmio Nobel de 
Literatura em 2015, mas não há traduções de sua obra em português, ainda. 

Encontrei nas prateleiras três romances de Patrick Modiano, escritor francês com 30 livros publicados, 
ganhador do Nobel de Literatura em 2014. Os três únicos livros do autor editados no Brasil estão em 
primeira edição e foram publicados em 2015.

Nunca é demais apontar os paradoxos do mercado 
editorial brasileiro. Descontada retração ocorrida no 
ano passado em virtude da crise econômica, editoras e 
livrarias não param de crescer nos últimos tempos, ao 
passo que pesquisas indicam que o brasileiro cada vez 
lê menos. Pesquisa da Federação do Comércio do Rio 
de Janeiro – Fecomércio-RJ, de abril de 2014, indica que 
70% dos brasileiros não leram sequer um livro no ano 
anterior. 

Mas aqueles que leem, estão lendo o quê? É inquietante 
notar que nos dois últimos anos, para não dizer de outros, os vencedores do Nobel de Literatura são 
escritores desconhecidos do leitor brasileiro tanto quanto das editoras, que somente os publicam, 
muita vez timidamente e por mero dever de ofício, após serem laureados com o máximo prêmio 
mundial. É um atestado do atraso que condena o país à periferia cultural, salvo naquilo que é 
revestido de modismos e embalado em exuberante marketing.  

Naturalmente o Nobel de Literatura não é um critério universalmente aceito como sendo a palavra 
final no julgamento de grandes escritores, em especial quando se apontam os casos de autores 
consagrados e de primeiro time que foram preteridos pela Academia Sueca. 

Porém, de toda forma, o Nobel é um critério respeitável a ser considerado no universo literário e 
sempre há de nos interessar conhecer os escritores vencedores do prêmio.

Feitas estas considerações, vamos aos livros de Patrick Modiano. São leituras leves, escritas em estilo 
simples e fluente, tratando de temas que mesclam memórias, fantasia e ficção. 

Remissão da pena, originalmente lançado em 1988, narra experiências da infância do autor num 
subúrbio de Paris na década de 1950. Há uma sucessão de paisagens, personagens e episódios, mais 
caracterizados por sutis descrições do que propriamente por uma narrativa linear. 

A narrativa como que se tece sozinha, por conta própria e por obra do leitor, emergindo da junção 
dos fragmentos. Com poucas palavras e a repetição de características marcantes dos personagens, 
o autor nos leva ao universo onírico de sua infância – e da nossa –, de onde surgem imagens 
indeléveis que todos guardamos de quando éramos crianças. Junto à breve rememoração de fatos 
existe a evocação de sensações. O autor é mestre na criação de um clima que é ao mesmo tempo 
originalíssimo pelas peculiaridades da história porém evocativo da infância de todos os meninos. 

Remissão de Pena
Romance de Patrick Modiano, autor laureado com o Nobel de Literatura em 
2014, é uma tessitura de memórias de infância em um subúrbio de Paris no 
pós-guerra.

Por Luiz Barros*

Academia Sueca, templo do Prêmio Nobel
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Companheiro das 
traquinagens do narrador, 
há o irmão, personagem 
enigmático de quem 
Modiano nunca fala o nome. 
Não se demora a perceber 
que há um mistério na 
memória que o escritor 
guarda do irmão, mas este 

mistério não é revelado no livro. Somente por sua biografia vamos 
saber que o irmão morreu quando o autor tinha 10 anos de idade 
e que isto o marcou profundamente.

Dado o título do romance, a todo o momento o leitor fica na expectativa 
da narração de um crime e, de fato, há um crime na história. Mas não se 
sabe ao certo de que crime se tratou. Aparentemente, no entanto, foi 
esse crime que acabou por encerrar a fase da infância do personagem-
narrador referida no romance. 

O personagem-narrador, Patoche, diminutivo de Patrick, é criado por 
mulheres de cabaré e os personagens masculinos são tipos envolvidos 
com jogo e sabe-se lá mais o quê. Os pais haviam seguido numa longa 
turnê com um circo e deixado os filhos aos cuidados dessa gente. 
A questão era grave o suficiente para ele ter sido expulso da escola 
primária particular em que estudava, sem que houvesse nada feito por 
merecer, em virtude das más companhias com quem vivia, segundo 
justificou a diretora.

No alvorecer da vida, Patoche vê com inocência 
todas essas pessoas e não chega a se dar conta 
do que fazem para viver. Ele narra o cotidiano 
de uma convivência feliz, carinhosa e familial. 

E revive nas memórias da infância as coisas de 
menino que quase nem mais existem, ou pelo 
menos não mais existem em muitos lugares: 
campeonatos de pipa, carrinhos de bate-bate, 
velhas construções mal-assombradas a nos 
desafiar para aventuras, o professor que todos 
os dias pedia para que recitássemos um poema 
e a gente que recitava sempre o mesmo; coisas 
assim: singelas, mas não vulgares.

É de se perguntar a que pena o autor se refere 
no título do livro? Sabemos que houve uma 
pena de prisão pelo crime que a história não 

diz qual foi. Mas seria a absolvição desse crime, a remissão dessa pena, 
aquilo de que trata o livro?

É ler para saber. E para perceber que a mais singela literatura nem por 
isto é linear ou inequívoca.

*Luiz Barros é escritor e jornalista.

Modiano: mistério na memória e expectativa 
de crime
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A Joana D´Arc 
de Bresson

A grandeza e as peculiaridades da história de Joana D´Arc 
renderam um sem número de representações artísticas: livros, 
peças de teatro, musicas e filmes, desde a era do cinema mudo 

até os tempos atuais. Na atualidade a heroína é também inspiradora 
de personagens de inúmeros videogames, em sua condição de santa-
guerreira.

Todos os filmes sobre ela retratam o julgamento da camponesa heroína e mártir da unificação da 
França, que liderou exércitos franceses contra os ingleses em batalhas decisivas durante a Guerra dos 
Cem Anos. 

Os procedimentos inquisitórios do Auto-de-Fé que levaram Joana D´Arc à fogueira aos 19 anos de 
idade são narrados em todos esses filmes, naturalmente, eis que correspondem à parte fundamental 
de sua saga, quando à sua figura heroica agrega-se a dimensão do martírio que, cinco séculos após ter 
sido queimada na fogueira, levou-a à canonização.

De uma forma ou de outra, os diversos filmes apresentam os conflitos da jovem camponesa que 
ouvia vozes vindas de Deus por meio de santos que a incitavam a defender seu rei e seu país invadido 
pelos ingleses, e, no que se refere a seu julgamento, apontam erros de forma e de conteúdo em sua 
condenação por heresia, num tribunal religioso, quando a motivação de seus acusadores era política e 
de ganância financeira, tendo o bispo francês que presidiu o tribunal servido aos interesses dos ingleses 
em troca de suborno.  

Mas o filme de Robert Bresson, produção francesa de 1962, O Processo de Joana D´Arc, trata 
exclusivamente de seu julgamento. Em legendas iniciais o cineasta afirma que a história de Joana é 
de todos conhecida; e, em legendas finais, indica que 25 anos após sua execução a sentença foi revista 
pela igreja e ela foi reabilitada. Mas ele não menciona sua canonização, a partir da qual Santa Joana 
D´Arc passou a ser a padroeira da França.

Bresson é consagrado diretor autoral francês. Fez parte do movimento nouvelle vague, que no Brasil 
influenciou o Cinema Novo, para, a seguir, ser um dos fundadores e expoentes do movimento 
minimalista. Em seu filme sobre Joana D´Arc verificam-se características dos dois movimentos.

Três características deste filme chamam a atenção. 

A primeira é o clima de conversação que se imprime ao julgamento, relembrando a predominância de 
diálogos que era uma das marcas do cinema novo francês. 

A forma desse diálogo/conversação entre os juízes/inquisidores e a acusada, Joana D´Arc, talvez seja a 
característica mais marcante, que ficará ao critério de cada espectador considerar como instigante ou 
absurda. Trata-se de um toque minimalista de Bresson: todos, sejam os juízes ou a ré, falam no mesmo 
tom de voz durante todo o julgamento, por toda a duração do filme.

A terceira característica marcante do filme de Bresson é a fotografia, por sua cor. É uma película filmada 
em branco e preto, mas esse branco e preto não é propriamente o convencional e sim puxado ao cinza. 

Bresson foi um cineasta muito influente, não apenas por seus filmes como também por seus 
trabalhos teóricos sobre cinema, por seus artigos e livros. Além de ser um diretor autoral, foi 
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também um autor experimental, um diretor à procura de novas 
formas de narrativa. 

Em O Processo de Joana D´Arc o resultado de suas experiências 
narrativas resultou num relato calcado no racional, 
absolutamente não-emotivo, que pouco valoriza o vigoroso 
drama e a tragédia da personagem e que é pouco enfático no 
que se refere aos aspectos políticos de sua condenação.

Tudo em contraste com o substancioso acervo cinematográfico 
sobre Joana D´Arc. Contam as crônicas históricas sobre o cinema, 

ou as lendas, que Maria Falconetti enlouqueceu. Ela foi protagonista de um dos primeiros filmes 
sobre a heroína, A Paixão de Joana D´Arc, de Carl Theodor Dreyer, produção francesa em cinema 
mudo, de 1928. A atriz teria sido levada tão longe pelo diretor ao viver o martírio de Joana, e nele 
mergulhou tão profundamente, que nunca teria se recuperado após a filmagem.

Ingrid Bergman consagrou-se duas vezes interpretando Joana 
D´Arc. Em 1948 estrelou Joana D´Arc, sob direção de Victor Fleming, 
uma produção americana, filme disponível no youtube em versão 
dublada, com forte matiz dramático, e em Joana D´Arc no Fogo, 
no Brasil conhecido como Joana D´Arc de Rosselini, produção ítalo-
francesa de 1954, dirigida por Roberto Rosselini, seu marido.

Outros grandes diretores dedicaram-se à personagem, como 
Otto Preminger, em filme de 1957 de 
produção anglo-americana.

Mais recentemente, em produção francesa de 1999, temos The Messenger: 
The Story of Joan of Arc, conhecida no Brasil como Joana D´Arc de Luc 
Besson, também disponível na internet; com direção de Luc Besson, conta 
com grande elenco, com Milla Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway  e 
Dustin Hoffman. Este filme, em linguagem mais moderna, ao estilo 
grande produção e contando com diversos efeitos especiais para retratar 
os momentos em que Joana ouvia as vozes, relata a vida da heroína desde 
a infância e assemelha-se a um épico.

Sem necessidade de citar outras obras, basta notar a plêiade de grandes 
diretores que se dedicaram a retratá-la para constatar a grandeza de 
Joana D´Arc como personagem histórica e lendária, religiosa e guerreira. 

Pelo conjunto das obras é que percebemos a dimensão dramática, apaixonada e trágica da heroína.

Os filmes, salvo o de Robert Bresson, que não retrata sua vida e sim somente seu julgamento, mostram 
bem, afinal, o pretexto utilizado para seu sacrifício e martírio: seguindo uma inspiração divina, Joana 
incutiu ânimo e fé aos soldados franceses ao passo que os ingleses, vendo-a liderar exércitos, passaram 
a designá-la como bruxa. Capturada pelos borgonheses, contra quem o rei lutava, esses franceses 
venderam-na ao bispo francês daquele ducado, que, por sua vez, a vendeu aos ingleses. Esta é, muito 
resumidamente, a história que em legendas Robert Bresson afirma que todos conhecem.  (Luiz Barros)

Maria Falconetti, no filme de Dreyer 

Florence Delay, a heroína de Bresson

Robert Bresson: relato racional
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Prevenção pode reduzir custos dos planos de saúde

O setor de saúde suplementar envolve um emaranhado de 
procedimentos burocráticos, coberturas, carências e faixas 
etárias que confunde os usuários. São notórios os impactos 

do custo de convênios médicos no orçamento doméstico. Mas, 
afinal, qual o critério que rege os reajustes dos convênios médicos? 
“A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é quem define 
o índice de reajuste dos planos individuais. Já os planos coletivos 
empresariais e os coletivos por adesão firmados com entidades de 
classe devem ter seus reajustes anuais negociados entre as partes 
contratantes baseada em dois fatores: inflação (reajuste financeiro) 
e sinistralidade”, explica o médico Sizenando Ernesto de Lima Júnior 
(foto), consultor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), verdadeiro anjo da guarda 
da saúde da advocacia paulista.

A sinistralidade contempla um princípio inerente ao campo securitário, no qual os convênios médicos 
podem ser incluídos: o do mutualismo, termo a significar simplesmente que um grupo de empresas ou de 
pessoas se une para suportar o prejuízo causado por um deles. “Cada utilização do plano é um sinistro. Se ao 
dividirmos o valor total das receitas auferidas com as mensalidades pela soma das despesas com a utilização 
alcançarmos percentual superior ao ajustado como limite máximo, num determinado período de tempo, 
teremos o reajuste por sinistralidade”, detalha Sizenando.

O conhecimento do dispositivo da sinistralidade por parte dos beneficiários de planos de saúde pode, 
portanto, estimular a redução dos reajustes anuais, em prol deles próprios. Do que se deduz que a utilização 
indiscriminada, sem necessidade, do convênio médico revela-se contraproducente. A máxima “já que estou 
pagando, vou usar” acaba onerando o próprio paciente. 

Cabe às estipulantes das apólices de planos coletivos por adesão ou empresariais auditar métodos de 
apuração e números das sinistralidades apresentadas pelas operadoras, apontar eventuais incorreções, 
negociar e obter índices de aumentos justos para sua carteira de beneficiários, a serem aplicados nas datas-
bases estabelecidas em contrato. Além disso, são bem-vindas ações de saúde preventiva como forma de 
baixar a sinistralidade. “Campanhas de prevenção são determinantes de menor incidência de doenças, 
controle de doenças crônicas e consequente melhora da qualidade de vida, colaborando portanto para 
baixar o custo dos planos de saúde”, destaca Sizenando.

Estipulante de apólices de planos coletivos por adesão que reúnem milhares de advogados, a CAASP investe 
há duas décadas na saúde preventiva do seu público. Atualmente, realiza sete campanhas anuais nesse 
campo, gratuitas ou majoritariamente subsidiadas pela entidade. As áreas e os procedimentos contemplados 
baseiam-se em dados da Organização Mundial de Saúde sobre a incidência de doenças. Dessa forma, mais 
de 60 mil pessoas de todo o Estado de São Paulo, entre advogados e familiares, participam das campanhas 
de Vacinação contra a Gripe; Hipertensão, Colesterol e Glicemia; Hepatite C; Pró-Vida (contra doenças do 
coração); Boa Visão (contra glaucoma e catarata); Saúde da Mulher (voltada a câncer de mama, câncer de 
colo do útero e osteoporose) e Saúde Bucal.
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Três campanhas de saúde preventiva estão em curso em 
todo o Estado

Três ações de saúde preventiva desenvolvidas pela 
CAASP, iniciadas em dia 3 de novembro de 2015, 
permanecem em curso até 31 de março em todo o 

Estado de São Paulo: a Campanha de Saúde da Advogada, 
a Campanha Pró-Vida e a Campanha da Boa Visão. 

 “A Caixa de Assistência gere seus recursos de modo a 
garantir subsídio significativo às campanhas, ciente de que 
a prevenção é maneira mais eficaz e menos onerosa de 
manter a boa saúde”, afirma o vice-presidente da Caixa de 
Assistência, Arnor Gomes da Silva Júnior.

As listagens com as redes de atendimento das três campanhas estão disponíveis no site da Caixa de 
Assistência (www.caasp.org.br). Para participar, basta a advogados e advogadas retirar guia em qualquer 
unidade da CAASP (sede, Regionais ou Espaços). 

Saúde da Advogada - O pacote de procedimentos destinado às advogadas e às esposas de advogados segue 
as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) com base em estatísticas sobre incidência de 
doenças na população feminina, e contempla consulta ginecológica e exames de Papanicolau, colposcopia, 
mamografia e densitometria óssea como procedimentos regulares, conforme faixa etária. Caso o médico 
julgue necessário, a paciente poderá se submeter ainda a exames complementares, como vulvoscopia, 
ultrassonografia pélvica, biópsias e outros. Como em 2014, a CAASP subsidiará 70% do custo de todos os 
procedimentos (a consulta, por exemplo, sairá por R$ 24,00 para as advogadas). 

Pró-Vida - A ação preventiva é voltada aos inscritos na OAB-SP com idade a partir de 40 anos e inclui consulta 
com cardiologista, exames de colesterol total e fracionado, triglicérides, glicemia de jejum e eletrocardiograma. 
Caso o médico julgue necessário, o paciente poderá se submeter também a ecocardiograma bidimensional 
com Doppler e a teste ergométrico. Segundo a OMS, 15 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo 
em consequência de doenças cardiovasculares, ou seja, 30% do total anual de óbitos devem-se a problemas 
cardíacos. Para participar da Pró-Vida, o preço é o mesmo do ano passado: R$ 80,00.

Boa Visão - A iniciativa destina-se, antes de tudo, a detectar precocemente casos de glaucoma e catarata, 
de modo a impedir sua evolução e o comprometimento da visão. O público – advogados e dependentes, 
sem limite de idade – se submeterá a consulta completa com médico oftalmologista (acuidade visual) e 
exame de tonometria binocular. Estima-se que 15% dos casos de cegueira em adultos sejam causados por 
glaucoma ou catarata, e que 3% dos indivíduos com mais de 40 anos sofram de um desses males. O preço 
de participação na Boa Visão é R$ 45,00, mesmo valor praticado em 2014.

Rol de benefícios pecuniários da CAASP terá auxílio-maternidade
Em 2016, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo vai 
inserir um novo item no rol de benefícios pecuniários. Trata-se 
do auxílio-maternidade, a ser concedido a advogadas mães 
que tenham o sustento do lar comprometido pela interrupção 
da atividade profissional. A diretoria da CAASP vai definir 
nos próximos dias o valor mensal do novo auxílio, que será 
concedido por seis meses, a contar da data do parto. A novidade 
faz parte do novo Estatuto da CAASP, aprovado pelo Conselho 
Secional da OAB-SP.

A concessão de auxílio pecuniário aos advogados em comprovada situação de penúria é a principal 
obrigação estatutária da CAASP. A condição mínima exigida para que o pedido seja deferido é que 
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solicitante seja inscrito há pelo menos um ano na Seção São Paulo da OAB e comprove exercício regular 
da advocacia. Cabe às assistentes sociais da CAASP fazer visitas aos advogados que solicitam auxílio 
e, a partir de entrevistas e ajuntamento de documentos, emitir os respectivos laudos sociais, os quais 
são analisados em processos em Câmaras de Benefícios conduzidas por um corpo de relatores, todos 
advogados que realizam essa tarefa voluntariamente.  Cada uma das Câmaras de Benefícios é presidida 
por um diretor da Caixa.

Os benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo estão contemplados nas seguintes 
modalidades:

AUXÍLIO-CRECHE – Visa atender crianças matriculadas em instituições de ensino credenciadas pela CAASP;

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO – Destinado a atender advogados que se encontrem em dificuldade financeira 
para custear material e uniforme escolar dos filhos menores que estudem em escolas públicas.

AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO – Visa a atender situações especiais ou de emergência, de caráter 
imprevisível, devidamente comprovadas. 

AUXÍLIO-FAMÍLIA MENSAL – Destinado a atender as necessidades vitais da família do advogado falecido, 
que em razão do ocorrido, esteja passando por dificuldades financeiras.

AUXÍLIO HOSPITALAR – Destinado a cobrir, total ou parcialmente, despesas hospitalares.

AUXÍLIO-MEDICAMENTO – Destinado a portadores de doenças graves, crônicas ou incuráveis, que 
necessitem de medicamentos de uso continuo. O beneficio é concedido em gênero (remédios).

AUXÍLIO MENSAL – Concedido a advogados que, por motivo de incapacidade laborativa total ou parcial, 
transitória ou permanente, não tenham renda para garantir sua subsistência. É concedido por período 
determinado e passível de renovação.

AUXÍLIO-NATALIDADE – Visa a atender o advogado nas despesas iniciais decorrentes do nascimento da criança.

AUXÍLIO ODONTOLÓGICO – Destinado a cobrir total ou parcialmente as despesas com tratamentos 
odontológicos, realizados preferencialmente nas clínicas odontológicas da CAASP ou na rede credenciada. 

Hospital Cema, de oftalmo e otorrino, agora integra rede 
referenciada da Caixa

Os advogados agora podem realizar consultas e exames 
por preços especiais no Cema Hospital Especializado, 
referência na cidade de São Paulo nas áreas de oftalmologia 

e otorrinolaringologia, que passa a integrar a rede da CAASP. 
Nas seis unidades do Cema os profissionais inscritos na OAB-
SP pagam apenas R$ 80,00 pela consulta, R$ 25,75 pelo exame 
de tonometria binocular e R$ 62,97 pela impedanciometria. O 
atendimento não requer retirada prévia de guia médica - basta 
a apresentação da Carteira da Ordem no local.

Os endereços do Cema são os seguintes: Rua do Oratório, 1.369 (Mooca); Avenida Dr. Antonio Maria Laet, 
566 (Shopping Tucuruvi); Avenida Rebouças, 3.970, loja 2000 (Shopping Pinheiros); Avenida Aricanduva, 
5.555 – Loja Ancora 9A Shopping Aricanduva); Avenida Interlagos, 2.225, Bloco SS02A (Shopping Interlagos); 
e Avenida Cruzeiro do Sul, 3.002 (Santana). 

Há cerca de 4 mil referenciados na rede médica da Caixa de Assistência, distribuídos pela Capital e pelo 
Interior, entre médicos, clínicas, hospitais e laboratórios. O procedimento para inclusão de uma unidade 
de saúde ou de um profissional nos quadros da entidade é rigoroso, exigindo-se a inscrição no Conselho 
Regional de Medicina há pelo menos cinco anos, além de portar de Título de Especialista, este conferido pelo 
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Ministério da Educação, por meio da Comissão Nacional de Residência Médica, ou pela sociedade 
científica representativa da sua especialidade.

“Os profissionais e estabelecimentos de saúde que compõem o rol de referência da CAASP são selecionados 
a partir dos mais rigorosos critérios de qualidade, assegurando à advocacia, por preços significativamente 
inferiores, o que existe de melhor tanto para consultas médicas quanto para procedimentos laboratoriais”, 
afirma o vice-presidente da Caixa de Assistência, Arnor Gomes da Silva Júnior.

O nome de algumas instituições referenciadas, por si só, já atestam a qualidade dos serviços médicos que 
a CAASP oferece à advocacia. Na Capital, os advogados contam, entre muitas outras opções, com Hospital 
do Coração, Hospital Santa Isabel, Hospital Bandeirantes e Hospital São Paulo e laboratórios do porte de 
Fleury e Delboni. 

No Interior, observa-se o mesmo padrão, seja no Hospital da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), 
em Botucatu, seja no Instituto de Cardiologia Prudencor, em Presidente Prudente, na Climam Clínica 
Médica de Assistência à Mulher, em Araraquara,  no Tecnolab Patologia Clínica ou na Fundação Véritas, 
ambos em Bauru, todas instituições de grande porte. 

Em Campinas, o maior município do Interior paulista, os advogados dispõem do Instituto Nova Campinas, 
da Clínica Médica Anchieta e da Ortoclínica Campinas, entre outros.

A relação completa de profissionais e estabelecimentos de saúde referenciados pela CAASP está em 
www.caasp.org.br.

Lapa vence Copas Master e Principal de Futebol OAB-CAASP

Sob forte sol e calor, com temperatura na casa dos 30 graus, a equipe da Lapa sagrou-se campeã 
da 33° Copa Principal de Futebol OAB-CAASP e o time de Lapa/Pinheiros da 20° Copa Master 
de Futebol OAB-CAASP, no dia 12 de dezembro, ao vencerem, nas duas decisões, as equipes do 

Centro. O campo da Associação Portuguesa de Desportos – Estádio “Dr. Oswaldo Teixeira Duarte”, o 
Canindé – abrigou as finais das competições, marcadas por equilíbrio técnico e garra dos jogadores, 
que foram embalados por torcidas vibrantes.

Para o diretor responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, Célio Luiz Bitencourt, 
2015 foi um ano “maravilhoso para as competições esportivas entre advogados. Os campeonatos 
foram disputados com elevada técnica e coroados com a chegada das melhores equipes as finais”.

As equipes de Lapa e Centro apostaram na marcação e nos contra-ataques para tentar buscar o 
título de campeã da 33° Copa Principal de Futebol. Com essa estratégia, apenas a equipe da Lapa 
conseguiu marcar antes do intervalo. No segundo tempo, tentado superar o baque inicial, a equipe 
do Centro saiu para o ataque. Deparou-se, no entanto, com uma defesa inspirada e um contra-ataque 
certeiro do time da Lapa. Final 4 a 0 e Lapa campeã do torneio.

Decisão nos pênaltis -  O troféu da 20º Copa Master de Futebol OAB-CAASP não foi o primeiro 
disputado por Centro e Lapa/Pinheiros. Em 2014, os rivais também se enfrentaram pelo título. Na 
ocasião o Centro levou a melhor. Por isso, a repetição das duas equipes na final de 2015 teve cara 
de revanche e assim foi. Após o empate em zero a zero no tempo regulamentar, a decisão foi para 
a cobrança de pênaltis. Nas alternadas, brilhou a estrela de Eduardo Figueiredo Batista, o goleiro da 
equipe Lapa/Pinheiros, que defendeu a última cobrança do time do Centro. Final: 6 a 5 para Lapa/
Pinheiros, que ficou com título. 
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Diretoria da CAASP se reúne com lideranças da 
advocacia de todo o Estado

A Diretoria da CAASP, que conduzirá a entidade no 
triênio 2016-2018, levou sua palavra inicial às mais de 
500 lideranças da advocacia de todo o Estado de São 
Paulo que lotaram o auditório do Novotel Jaraguá, 
na Capital, na última segunda-feira (25), durante o 1º 
Encontro de Presidentes de Subseções da OAB-SP da 
atual gestão (foto). “Tenho o conforto de manter ao 
meu lado a maioria dos componentes da exitosa gestão 
anterior”, destacou o presidente da Caixa de Assistência, Braz Martins Neto, referindo-se aos oito 
diretores da administração Fábio Romeu Canton Filho (2013-2015) que permanecerão em seus 
postos pelos próximos três anos.

“A CAASP seguirá cumprindo sua missão, dando atenção especial aos advogados carentes, vendendo 
medicamentos e livros por preços muito abaixo dos encontrados na praça, realizando campanhas 
de saúde preventiva em todo o Estado”, comprometeu-se Martins Neto, não sem mencionar o 
contratempo por que passam os advogados conveniados à Unimed Paulistana desde que a operadora 
encerrou suas atividades. “Abrigar esses colegas em uma nova operadora é nossa principal missão 
neste momento. Nesse sentido, nossas negociações com a Unimed Fesp estão avançadas”, afirmou 
o presidente.

Martins Neto concitou os dirigentes de Ordem ali presentes a compartilhar da gestão que se inicia. 
“Peço a cada um de vocês que nos apontem eventuais problemas que surjam e indiquem soluções” 
– foram as palavras do presidente da Caixa.

Cada um dos diretores da CAASP fez uso da palavra para descrever sua área de atuação e colocar-se 
à disposição das subseções. O vice-presidente Arnor Gomes da Silva Júnior responderá pelo setor de 
saúde, englobando campanhas preventivas, convênios médicos e farmácias. “Nosso trabalho será no 
sentido de oferecer soluções de saúde para os advogados, neste momento em que há um inegável 
empobrecimento da classe”, salientou Arnor. Com o vice-presidente compartilhará as atividades 
de saúde o diretor Jairo Haber, a quem caberá, mais especificamente, o setor odontológico. Haber 
também cuidará, ao lado do presidente Martins Neto, dos assuntos relacionados à comunicação 
institucional.

À frente da Secretaria Geral, Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra continua responsável 
pela área de Recursos Humanos da CAASP, além de cuidar das livrarias da entidade. “Nossa intenção 
é manter e melhorar os serviços em todo o Estado, administrando-os sempre dentro das nossas 
limitações econômicas”, assinalou Lyra.

Alexandre Oguzuku, secretário-geral adjunto, é o diretor encarregado do setor de Benefícios da 
Caixa de Assistência. “Nosso trabalho será focado na atenção aos advogados carentes e à concessão 
de auxílios pecuniários”, registrou. Ao lado de Oguzuku estará a diretora Maria Célia do Amaral Alves, 
carregando a experiência que traz da gestão anterior nesse campo.

O diretor-tesoureiro da Caixa de Assistência na gestão que se inicia é Jorge Eluf Neto. “Mesmo com a 
crise econômica, a CAASP conseguiu ampliar seus serviços, seus Espaços e sedes regionais, e acaba 
de criar um novo benefício – o auxílio-maternidade. Temos um árduo trabalho pela frente, mas 
começamos com força e otimismo”, sentenciou. Junto com Eluf Neto estará, a tratar dos assuntos da 
Tesouraria, o diretor Rossano Rossi.

Célio Luiz Bitencourt, que por quatro gestões acumulou as funções de diretor-tesoureiro e responsável 
pelo Departamento de Esportes e Lazer, está agora encarregado apenas da segunda. “O esporte 
acompanha a prioridade da CAASP, que é a saúde do advogado. Projetamos um 2016 com muitas 
realizações no campo esportivo”, antecipou.
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Advogados podem garantir descontos no MASP pela internet
Novo sistema facilita acesso às vantagens da parceria entre o museu e a CAASP

A parceria entre a CAASP e o Masp (Museu de Arte de 
São Paulo), que garante aos advogados desconto de 
10% para que se tornem Amigos Masp e apreciem em 

condições muito especiais toda a programação cultural do 
museu, além de descontos no restaurante, na loja, na escola 
da instituição e em cinemas da região, como Itaú Cinemas, 
Reserva Cultural e Belas Artes, agora conta com um sistema 
de adesão pela internet. 

Não é mais necessário ir ao museu, na Avenida Paulista, 
portanto a Carteira da OAB. Basta ao advogado localizar 
a logomarca do Masp no site da CAASP (www.caasp.org.br) e clicar para ter acesso a uma ficha 
cadastral. Preenchida a ficha e acionado o botão de envio, o advogado receberá por e-mail um link 
de acesso à página do Amigo Masp e um código de desconto. De posse desse código e do link de 
afiliação enviado por e-mail, ele pode prosseguir com a contratação ao acessar a aba “Clique Aqui”. A 
partir daí, será direcionado a uma nova tela, onde deve selecionar a categoria desejada (Estudante, 
Professor, Individual, Sênior e Família) e aceitar os termos de uso. O código promocional deve ser 
inserido no campo “Pagamento”. A Carteira da OAB deve ser apresentada na bilheteria na retirada da 
carteirinha de Amigo Masp.

Uma vez Amigo Masp, o advogado terá sua entrada ao mais importante acervo artístico do Hemisfério 
Sul livre de filas. Além disso, os Amigos Masp têm direito a lugar reservado vagas do auditório em todos 
os eventos realizados no museu como MASP Palestras e Seminários. Uma vez por mês, ou a depender 
da periodicidade das exibições, o Masp promove uma visita guiada pelo curador de uma exposição 
com o museu fechado ao público em geral, mas aberto exclusivamente para os Amigos Masp.

O ingresso do Masp no Clube de Serviços da CAASP aconteceu em 2014, em decorrência de uma 
iniciativa do então secretário-geral adjunto da entidade, Jorge Eluf Neto, hoje, tesoureiro da entidade, 
que, em contato com o colega advogado Jackson Schneider, diretor estatutário do Museu de Arte de 
São Paulo, tomou conhecimento da oportunidade aberta com o programa Amigo Masp.

As sedes regionais da CAASP, em suas necessidades e questões de gestão mais específicas, estarão 
sob a atenção do diretor Adib Kassouf Sad.

A CAASP levou ao Encontro de Presidentes uma pequena amostra de seus serviços de saúde. Os 
participant es tiveram oportunidade de realizar exames para medição de colesterol, glicemia e 
pressão arterial, bem como teste para detecção do vírus HCV, causador da hepatite C. Os resultados 
foram emitidos na hora. 

A 1º Encontro de Presidentes de Subseções da OAB-SP reuniu, ao lado do presidente da Secional, 
Marcos da Costa, o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coelho e o vice-
presidente Cláudio Lamachia, os diretores da Seção de São Paulo e os conselheiros secionais, em 
diálogo com presidentes e diretores das 230 subseções. O evento foi prestigiado pelo governador 
Geraldo Alckmin e pelo secretário de Estado da Justiça, Aloísio de Toledo César. 
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\\\\OPINIÃO

A Operação Lava Jato 
e as prerrogativas 
profissionais dos 

advogados

Inegavelmente o Brasil vive um dos piores momentos 
de sua história, estando mergulhado numa crise sem 
precedentes. A cada dia, com o avanço da Operação 

Lava Jato, novos e estarrecedores fatos são relevados. 
A corrupção é assustadora e a população carrega uma 
enorme desconfiança: acha que autoridades e políticos 
são corruptos, e que a certeza da impunidade possibilitou 
o “assalto” de bilhões de reais aos cofres públicos.

É certo que, para garantir um futuro melhor para nossos filhos, a corrupção precisa ser combatida de 
forma eficaz. É uma luta diária pela punição dos culpados.

Entretanto, para cumprir essa difícil missão, não podemos permitir que violações de preceitos 
constitucionais - o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, a presunção de inocência - 
violem frontalmente o Estado Democrático de Direito. 

Nessa importante luta contra a corrupção, é fundamental o respeito aos advogados, a observância de suas 
prerrogativas, sem qualquer forma de intimidação da defesa ou restrição ao livre exercício profissional do 
advogado, com a utilização de todos os recursos a ela inerentes. Destarte, coibir a ação da defesa equivale 
a grave lesão a direito individual. São princípios dos quais jamais podemos abdicar. 

Da mesma forma, em hipótese alguma podemos permitir a diminuição ou menosprezo ao advogado. 
Exercer a advocacia em sua plenitude e contar com o respeito das instituições – na maioria das vezes 
a defesa para superar arbitrariedades não é aceita por parte da mídia - é um enorme desafio.

Ademais, as tentativas de atingir a imagem dos advogados - indispensáveis à administração da Justiça 
– são, sem qualquer sombra de dúvida, verdadeiras afrontas à própria Constituição da República.

Dentro desse contexto, vale mencionar a recente “Carta dos Advogados”, veiculada com ampla 
divulgação nos meios de comunicação do Brasil no dia 13 de janeiro de 2016, com severas críticas a 
respeito da maneira como estão sendo conduzidos os processos na Operação Lava Jato, atropelando 
e desrespeitando direitos fundamentais. Sem entrar no mérito das críticas, vale observar o legítimo 
direito constitucional de opinião e manifestação de pensamento dos advogados, professores, juristas 
e integrantes da comunidade jurídica que a subscreveram, até porque muitas das críticas, conforme 
amplamente noticiado, foram objeto de alegações nos processos.

De outro lado, merece ser observada a questão do vazamento seletivo de documentos e 
informações sigilosas e a sonegação de documentos às defesas. Aqueles que militam na área 
criminal frequentemente convivem com tal situação, não sendo raro a imprensa ter ciência de peças 
processuais e documentos dos autos antes dos advogados de defesa.

Por Cid Vieira de Souza Filho*

Arquivo OAB-SP
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Certamente,o advento da Lei 13.245/2016, sancionada no dia 12 de janeiro, com a ampliação 
das prerrogativas e do direito de defesa, acarretará significativas repercussões no âmbito das 
investigações da Operação Lava Jato, já que o impedimento de o advogado acompanhar as fases da 
investigação acarretará nulidade absoluta.

Com maior liberdade do exercício profissional - sob pena de nulidade absoluta do respectivo 
interrogatório ou depoimento e de todos os elementos investigatórios e probatórios decorrentes 
da mesma apuração -, a defesa técnica poderá apresentar “razões e quesitos”. A autoridade 
responsável que impedir acesso ao advogado com o intuito de prejudicar a defesa estará sujeita à 
responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade.

Esse fortalecimento das prerrogativas dos advogados e da plenitude do exercício de defesa – 
corrigindo abusos, distorções, provas tendenciosas, inobservância de lei, etc.- permitirá já no âmbito 
da Operação Lava Jato a colheita de prova com maior credibilidade, com menos questionamentos 
de violações de direitos fundamentais.

A OAB-SP, que sempre esteve presente nos momentos mais marcantes da história do Brasil, tem na 
atual gestão, como uma das prioridades, a valorização da advocacia, com a defesa intransigente 
das nossas prerrogativas profissionais. Portanto, a Comissão de Direitos e Prerrogativas estará atenta 
para garantir o livre exercício da profissão, com dignidade e respeito.

*Cid Vieira de Souza Filho, advogado criminalista, é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas 
da OAB-SP (gestão 2016/2018). Foi vice-presidente da mesma Comissão e presidente da Comissão Anti- 
Drogas da OAB-SP de 2010 a 2015.
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\\
CRISE ECONÔMICA
Não adianta ajuste fiscal, política econômica severa, as empresas ajustando cada vez mais seus 
custos, o povo passando por um arrocho cada vez maior e perdendo emprego. É preciso tirar os 
ratos de esgoto de Brasília, a ilha da fantasia sem crise, um covil de bandidos. Enquanto o Brasil não 
tomar vergonha na cara e tirar essa quadrilha que comanda o nosso país, sem chance. A Argentina e 
a Venezuela já tomaram suas decisões – e o Brasil, quando vai ser? 

João José Gomes Vieira

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Achei emocionante a reportagem “Os fiéis companheiros do bicho homem”, de Joaquim de Carvalho. 
Mostra a importância da adoção consciente e a satisfação de ter ao nosso lado esses companheiros.

Carol Freitas

\\PALAVRA DO LEITOR

Caro leitor,

Envie sua manifestação, opinião, crítica ou elogio para

revista@caasp.org.br
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