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Cosméticos com ingredientes naturais

Skin Food

Óleo para
massagem de
Arnica

Creme hidratante intensamente
nutritivo desenvolvido para áreas
ressecadas do corpo e do rosto.

Ideal para quem pratica exercícios físicos,
pode ser usado antes das atividades para
aquecer ou após para relaxar e revigorar.

Gripes e Resfriados

Previgrip

Infludo

Rinidon

Sinudoron

Tratamento auxiliar na
prevenção de gripes.¹

Tratamento auxiliar
de gripes e dengue.¹

Tratamento
auxiliar de rinite.¹

Tratamento auxiliar de
sinusite aguda ou crônica.¹

1. Bula
PREVIGRIP: Ferrum sidereum D10, Prunus spinosa D1, Phosphorus D5. Glóbulos 20g - MS 1.0061.0072.002-6. Solução oral 50ml - MS 1.0061.0072.001-8. INFLUDO:
Eucalyptus globulus D3 + Associação. Solução oral 50ml - MS 1.0061.0022.002-3. RINIDON: Hydrastis canadensis D4, Quercus robur TM. Solução Oral 50ml - MS.
1.0061.0093.001-2. SINUDORON: Berberis vulgaris D2 + Associação. Glóbulos 20g - MS 1.0061.0055.002-3. Solução oral 50ml - MS 1.0061.0055.004-1. 80 Comprimidos
- MS 1.0061.0055.005-8
PREVIGRIP, INFLUDO, RINIDON E SINUDORON SÃO MEDICAMENTOS. SEUS USOS PODEM TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO.
LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. OS PRODUTOS SÃO CONTRAINDICADOS PARA PESSOAS COM
HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DAS FÓRMULAS. SAC: 0800 55 32 66. Veiculado em Abril/2016.

Disponíveis na farmácia da CAASP
Local: CAASP sede, Rua Benjamin Constant, 55 – Centro
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Corrupção, maniqueísmo e outras pautas
A bem-vinda onda de combate à corrupção no Brasil derrama-se para além da sua praia. Chega-se
ao ponto em que o sujeito considera corrupto todo aquele que pensa diferente dele. Dentro dos
diversos grupos que se manifestam nas ruas, ninguém admite equivocar-se vez ou outra. Eu estou
sempre certo, você está sempre errado.
Tal clima de rixa futebolística domina a política. Se você me apontar um corrupto aqui, eu lhe aponto
dois aí, e vice-versa.
Neste momento é preciso que o Judiciário funcione como voz serena, que não se deixe contaminar
pelo espírito de contenda, pelo vento maniqueísta que toma conta do país. Infelizmente, não foi
essa maturidade que demonstrou o Supremo Tribunal Federal ao decidir que os réus condenados
em segundo grau devem iniciar o cumprimento da pena, antes de esgotados os recursos. Antes do
trânsito em julgado, portanto.
A reportagem de capa desta edição aborda o retrocesso provocado pela decisão do STF, que
contraria frontalmente a Constituição Federal e vai em direção oposta a todas as convenções no
campo dos direitos humanos. Complementar ao tema, artigo da criminalista Dora Cavalcanti – “A
delação premiada e o réu inocente” – preenche a seção “Opinião”.
De outra parte, a Revista da CAASP tem a honra de trazer às suas páginas o advogado e dramaturgo
Idibal Pivetta, que ocupa a seção “Entrevista”. A história de Pivetta é conhecida de todos que
vasculharam, em algum momento, os subterrâneos da ditadura que afrontou o Brasil por 20 anos,
mas nem todas as histórias que ele tem a contar tornaram-se públicas. Algumas delas estão nesta
edição, repletas da sinceridade de alguém que jamais se acovardou.
Os editores da Revista da CAASP esperamos que o leitor tire boas sugestões da seção “Dicas”, a qual
descreve os avanços pessoais e profissionais proporcionados pelo coaching. Sempre importante,
“Saúde” traz matéria sobre os mais modernos tratamentos alternativos contra o câncer, alguns dos
quais, infelizmente, ainda incipientes, mas que podem gerar um aumento significativo da cura da
doença muito em breve.
Enfim, ler é sempre um bom caminho, e nada melhor do que ler Umberto Eco. Antes, recomendamos
a seção “Cultura” desta edição, em que a obra do genial escritor italiano é esmiuçada.
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“Tínhamos presos políticos,
hoje temos prisioneiros sociais”
Grampos, perseguições, censura, prisões arbitrárias, torturas,
desaparecimentos, assassinatos. Era o Brasil dos Anos de Chumbo,
apogeu da repressão sob a batuta do general Emílio Garrastazu
Médici. A ditadura militar brasileira fez milhares de vítimas e
alguns heróis. Preso e torturado, Idibal Pivetta esteve entre os
primeiros; destemido advogado de perseguidos políticos, foi
alçado ao segundo grupo.
Em entrevista ao editor da Revista da CAASP, Paulo Henrique
Arantes, Pivetta relata alguns dos terríveis momentos pelos quais
passou durante a ditadura, particularmente em 1973, quando
foi preso e torturado no DOI-Codi, masmorra comandada
pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O advogado conta
também como ele e colegas como Belisário dos Santos Júnior,
Luiz Eduardo Greenhalgh, José Carlos Dias e outros driblavam os
órgãos de repressão para defender “subversivos”.
Os militares não se incomodavam apenas com o advogado
Idibal Pivetta. O dramaturgo César Vieira também deixavaos com a pulga atrás da orelha. Pivetta teve de mascarar sua
outra atividade, a teatral, com o pseudônimo, para amenizar a
vigilância da censura. Mas o conteúdo contestador de suas peças
o tornou ainda mais visado pelos órgãos de repressão. Ao ser
indagado, entre uma e outra sessão de tortura, sobre pertencer
ou não a alguma organização de combate ao governo, deu a
significativa resposta: “Sim. Pertenço à Ordem dos Advogados do
Brasil e à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais”.
Aos 85 anos, com sequelas ortopédicas em decorrência dos maus
tratos sofridos no DOI-Codi, Idibal Pivetta/César Vieira conversou
com a Revista da CAASP em sua casa, no bairro de Indianópolis,
Zona Sul paulistana. Na oportunidade, mostrou que conserva a
capacidade de indignação de sempre ao apontar o persistente
quadro de injustiça social no país e disparar frases como esta:
“Os corruptos de hoje não têm medo de mostrar o fruto da sua
corrupção”.

Revista da CAASP - Como você se sente quando vê brasileiros, em meio a um protesto legítimo
e democrático, manifestando-se nas ruas pela volta dos militares ao Poder?
Idibal Pivetta – É chocante, apavorante, mas não vejo como algo representativo da vontade brasileira.
Deve ter uns 50 ou 60 sujeitos, provavelmente a mando de alguém, com alguma colaboração em
dinheiro. Pela pouca densidade, não me assustou muito, não. Não teve a repercussão que os autores
desejavam.
De qualquer modo, esses manifestantes e muitos outros demonstraram revolta contra a
corrupção. Não havia corrupção nos governos militares?
Eu acredito que havia, mas talvez não com tanta ostentação quanto hoje.
Havia grandes subornos. Teve o Mário Andreazza, que fez a ponte Rio-Niterói, e vários outros nomes
envolvidos em escândalos abafados de corrupção. O que ocorre é que os políticos atuais não têm
medo de mostrar o fruto da sua corrupção, algo como “eu tenho tudo isso, e não tenho que justificar
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nada”. É a República da Impunidade, a qual, diga-se, parece que pode mudar a partir de agora.
Como era possível advogar para presos e perseguidos políticos na ditadura militar, quando
nem os direitos mais básicos eram observados?
Naquelas circunstâncias, até que conseguíamos muita coisa. Não existia o habeas corpus, a imprensa
toda estava amordaçada, os sindicatos estavam amordaçados, os centros acadêmicos estavam
amordaçados.

Fotos Ricardo Bastos

No nosso escritório – éramos eu, Airton Soares,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Paulo Gerab, Joaquim
Cerqueira César – muito pouco recebíamos e
tínhamos que trabalhar para sobreviver como
advogados normais, em causas cíveis, criminais
etc. Os militares tinham muito interesse em saber
o quanto ganhávamos. Se tivéssemos cobrado
pouco, éramos tidos como colaboradores
voluntários dos subversivos; se tivéssemos
cobrado muito, era por causa “ouro de Moscou”
que vinha para a gente.
E vinha mesmo o tal “ouro de Moscou”?
Vinha p... nenhuma!

“Os políticos atuais não têm medo de mostrar o fruto da sua
corrupção”.

Nós estávamos fazendo a nossa participação, não de armas na mão, mas era a nossa participação,
ora soltando presos, ora avisando de prisões, evitando mortes, torturas. Por incrível que pareça,
conseguíamos absolvições ou nas Auditorias de Guerra de São Paulo ou no Superior Tribunal Militar.
Nós, advogados, também funcionávamos como informantes ao exterior se determinada pessoa
estava presa, sofrendo tortura ou mesmo risco de ser assassinada.
Éramos sempre seguidos, os telefones eram grampeados, a correspondência era interceptada.
Quando saíamos do escritório, levávamos sempre uma máquina de escrever e papel timbrado no
porta-malas do carro.
Frequentávamos, entre outros, o bar Riviera, na Consolação com a Paulista, e lá não raro recebíamos
o aviso de que determinada pessoa estava presa. Interessava para nós que muitas pessoas, muitos
jornais, mesmo que não publicassem, soubessem o que estava acontecendo. A gente redigia ali
mesmo um pedido de informação sobre a pessoa, que era um habeas corpus disfarçado. Íamos para
a rua Tutoia (sede do DOI-Codi), normalmente à noite, batíamos na porta e dizíamos querer falar com
o oficial; o guarda dizia que não seríamos recebidos, ia lá para dentro, voltava... então pedíamos que
entregasse a petição ao oficial, que comunicava ao seu chefe, que comunicava ao comandante do 2º
Exército, e com isso muitas mortes eram evitadas.
Muitas vezes isso impediu que o preso entrasse andando e saísse morto, como aconteceu com o
Vladimir Herzog.
Como e por que você foi preso?
Eu fui preso umas seis vezes, sendo uma delas antes mesmo do regime militar, porque eu me recusei
a ser mesário numa eleição.
Bem, minha prisão mais importante foi no dia 3 de maio de 1973. Eu era advogado militante e
também escrevia peças de teatro – como faço até hoje – usando o pseudônimo de César Vieira
para escapar da censura. No grupo de teatro União e Olho Vivo tinha uma moça que namorava uma
pessoa diretamente vinculada à luta armada. O DOI-Codi estava procurando a menina para ver onde
ela ia e assim prender seu namorado.
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Fizemos um espetáculo na Vila Santa Catarina
e, na saída, os agentes nos viram e ligaram ao
major Brilhante Ustra dizendo que a moça não
estava lá – ela tinha percebido alguma coisa e fora
embora –, e aproveitaram para dizer ao Ustra que
estávamos fazendo teatro e dizendo horrores do
governo – o que nem era verdade, eles tiravam
conclusões absurdas. A ordem de Ustra foi para
que prendessem “os cabeças” sem alarde.
Eu fui levado preso e preso permaneci mais
de 90 dias. Fiquei uns 40 dias no DOI-Codi, na
rua Tutoia, depois fiquei no Dops e no presídio
do Hipódromo. Fui bastante torturado. Fiquei
incomunicável, até que o José Carlos Dias
quebrou minha incomunicabilidade, e então tive
acesso a advogado, mas não fui solto. Então fui
processado na Brigadeiro Luiz Antônio, onde hoje
está instalado o memorial feito pela OAB-SP.

“Os advogados eram seguidos, seus telefones eram grampeados,
sua correspondência era interceptada”.

Depois de solto voltei a advogar, não por heroísmo, mas porque era minha contribuição pela volta
de um sistema de direito e de justiça.
Você pertencia a alguma organização de luta contra o regime?
Os militares me perguntavam isso, e eu respondia com a verdade: pertenço a duas – a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais.
Você foi presidente em exercício da UNE (União Nacional dos Estudantes). Esteve no famoso
Congresso de Ibiúna, quando foram presos cerca de mil estudantes?
No caso de Ibiúna eu atuei como advogado. Mais de 300 dentre os estudantes presos foram clientes
do meu escritório. Fomos também advogados do (dramaturgo) Augusto Boal, do Teatro de Arena,
que foi preso por participar de uma forma ou de outra da luta pela libertação.
O Boal, que estava em Buenos Aires, teve seu passaporte vencido e o governo brasileiro se recusou
a renovar. Daí, em plena ditadura, nós entramos com mandado de segurança no Supremo Tribunal
Federal pedindo o passaporte. Por incrível que pareça, o Supremo, que naquela época era bastante
acovardado, deu o mandado de segurança e mandou renovar o passaporte do Boal.
Isso foi uma abertura muito grande, pois permitiu que 600 brasileiros espalhados pelo mundo todo
readquirissem seus passaportes.
Como funcionava a Justiça Militar?
Antes, era exercida principalmente quanto a crimes militares, regida pelo Código Militar, o qual,
depois, iria reger a defesa dos atos da dita “revolução”. Em1968, vem a parte mais dura do golpe, com
o Ato Institucional número 5, o famigerado A.I.5. Isso fez com que poucos advogados continuassem
trabalhando nesse campo. Havia um trabalho muito forte na Auditoria Militar, principalmente no
sentido de evitar procuras e mortes. Muita gente foi embora do país porque foi avisada por advogados
de que iria ser presa. E tivemos muitos advogados presos também.
Você acha a Lei da Anistia positiva ou a enxerga como um acordo para salvar a pele de
torturadores?
É uma questão bastante interessante.
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A campanha pela anistia falava em “anistia ampla, geral e irrestrita”. Era importante avançar um
passo ao invés de se tentar avançar três e não conseguir nada. A gente avançou bastante, e
discutimos muito.
No julgamento do Lula e dos líderes sindicais, por exemplo, em 1978, com vários advogados presentes,
a Lei da Anistia foi muito importante, e depois também em casos no Superior Tribunal Militar, onde a
gente conseguiu muita coisa, muitos mandados de segurança, muitas absolvições.
De qualquer forma, a anistia não pode servir para apagar da história o que foi a ditadura brasileira,
o que foram as torturas, os assassinatos. Nesse aspecto, o Brasil está muito longe, por exemplo, da
Argentina e do Uruguai.
Esses países estão julgando e condenando agentes da ditadura.
Sim. Eles fizeram leis dando direito de defesa aos acusados de tortura, e não procuraram vendetas
nem vinganças. Eles fazem justiça, porque se trata de crimes de lesa-humanidade.
Então você é favor da revisão da Lei da Anistia brasileira?
Sem dúvida. Mas é importante ressaltar que na época da lei a gente buscava com a lei avançar em
algum sentido, e conseguimos.
Vivemos hoje numa democracia de verdade?
Se naquela época tínhamos prisioneiros políticos, hoje temos prisioneiros sociais.
Se você entrar num presídio, por exemplo, vai encontrar as condições mais terríveis em que um ser
humano possa viver. Numa sala onde caberiam 20 pessoas, há 300. Presos dormem em pé.
Hoje, parece que há um alvará para prender, e uma busca pela pena de morte por parte de alguns.
Temos que lutar contra isso, o que já foi percebido pelos sindicatos e por movimentos como o dos
trabalhadores sem teto. A própria OAB, de uma forma ou de outra, tem agido corretamente ao tomar
posições.
Pode-se dizer que hoje as prerrogativas dos advogados são respeitadas?
O que acontece é a entrega de muita liberdade para atitudes do juiz. Também tem muito poder na
mão do promotor. Há que se conversar sobre isso.
Como era ser dramaturgo na ditadura?
Sofríamos perseguições terríveis. Toda peça minha era censurada sem sequer ser lida, por isso
optei pelo subterfúgio de usar o nome artístico de César Vieira. Hoje, em determinados lugares me
conhecem como Idibal e não sabem quem é César Vieira, e vice-versa.
Numa das minhas prisões, fui muito interrogado sobre duas coisas: quanto ganhávamos, como já
disse, e também sobre o movimento teatral brasileiro. Eles queriam saber se fazíamos teatro para
ganhar dinheiro ou para “comer” as atrizes. Veja que mentes doentias! Eles queriam saber quem
transava com quem entre os artistas.
Qual era o conteúdo predominante nas peças de sua autoria?
Minha peça “Morte aos brancos”, por exemplo, conta a história de Sete Povos das Missões, em 1750,
quando os índios e os padres jesuítas construíram a cidade. Os índios elegiam seus caciques, os
jesuítas tentavam montar uma civilização aberta.
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Quando eu escrevo, coloco no texto marcações
em pontos que considero importantes. E assim
assinalei um trecho que dizia “15 mil índios se
preparavam em São Borja”. Minha nossa! Os
militares queriam que eu desse o endereço dos
índios. Então eu disse que se contasse com 15 mil
índios armados, não estaria sendo interrogado
naquele momento.
Quando os militares invadiram esta casa
em que estamos, levaram livros sobre Santo
Agostinho, que chamavam de “santo comunista”,
e São Francisco de Assis, de quem eles tinham
verdadeiro ódio.

“Os torturadores perguntavam quem transava com quem entre
os artistas”.

A repressão política acaba sendo motivadora de uma arte engajada de qualidade, não?
Sim. Nessa peça dos índios, por exemplo, tem um interrogatório e um julgamento de padres jesuítas.
Outra peça de minha autoria, “O Evangelho segundo Zebedeu”, passa-se num circo, com pessoas
imaginárias que transmitem ideias que seriam subversivas. Essa peça foi proibida durante cinco
anos. Depois, quando encenada, teve entre os atores meus amigos advogados Belisário dos
Santos Júnior (que seria secretário de Justiça do Estado de São Paulo de 1995 a 2000) e Luiz Eduardo
Greenhalgh (que seria deputado federal). O grupo denominava-se Teatro Popular União e Olho Vivo
(até hoje em atividade). Belisário era um ótimo ator: ela fazia o Manuel Quadrado, um líder de
guerrilheiros jagunços.
Você foi advogado do sindicalista Lula. O que achou dele como presidente da República e o
que acha dele hoje?
Eu fui um dos advogados do Lula quando ele foi preso, no fim da ditadura. Atuei ao lado do
Greenhalgh, do Iberê Bandeira de Mello, da Rosa Cardoso. O Lula era um sujeito que se colocou como
uma bandeira dos trabalhadores e assim foi aceito. Alguns acham que seus governos poderiam ter
ido mais longe em termos de avanços sociais. Isso vai ser julgado pela posteridade.
Acho que se esperava mais do Lula. De qualquer forma, no governo dele tivemos avanços importantes.
De outra parte, não se sabe o que se passa nos bastidores dos governos, e por isso volto a dizer que
às vezes é melhor avançar um passo do que tentar avançar três e ter de retroceder.
Eu acho que as nossas bandeiras devem ser recolocadas. Não há nenhuma vergonha em se trazer a
bandeira do Movimento Sem-Terra, por exemplo, ou de qualquer bandeira por melhores condições
de estudo, de vida, de segurança. O Brasil precisa de reformas. A reforma agrária, que é tema desde
os meus tempos de faculdade, nunca aconteceu.
Os resultados da Comissão da Verdade foram satisfatórios?
O ministro dos Direitos Humanos era o Paulo Vannuchi quando se instaurou a comissão. Ele teve um
posicionamento muito forte pelo nascimento da comissão. O grupo contou muito com o trabalho da
Rosa Cardoso, advogada militante durante a repressão. Os trabalhos avançaram até onde deu. Neste
momento, eu acho que não avançaria mais.
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Talvez tenha se calculado mal a correlação de forças para
avançar, como na anistia, que foi até determinado ponto e
não se passou dele. De todo modo, eu acho que foi uma
boa coisa.
Temos que parar e pensar. Com esses movimentos de
rua... eu acho que as próximas eleições serão um divisor
de águas. Há toda uma onda direitista na América Latina,
tendo por objetivo não só a Venezuela, mas a Argentina,
a Bolívia. Isso é muito fechado, porém latente, e cabe a
nós buscar caminhos para que os processos eleitorais no
continente se façam dentro da legalidade.

“Há uma onda direitista na América Latina”.

O que você acha da Operação Lava Jato?
Eu acho importantíssima.
No passado se falava muito do Adhemar de Barros, o do slogan “rouba mas faz”. Hoje, salvo injustiças
que possam estar ocorrendo, somos um país em que pela primeira vez se coloca corruptos poderosos
no banco dos réus. Espera-se, é claro, que todos os réus tenham amplo e completo direito à defesa.

Televendas 2081-6617

Direto
da
Fábrica

até

15% de desconto

Lançamento Sony Store
O sistema operacional mais usado no mundo
agora na sua TV, Android TV.

Acesse o site store.sony.com.br/parceiros e utilize
o código promocional: CAASPOAB para garantir seu desconto!
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Um perigoso ato contra a cidadania

O Supremo Tribunal Federal, que nos últimos tempos vinha sendo responsável
por uma série de avanços no sentido da democracia plena, volveu-se na direção
oposta. Talvez o clamor popular pela punição dos corruptos que infestam a cena
política e empresarial configure, neste caso, uma má influência, a despeito de
os magistrados jamais assumirem sua suscetibilidade à voz das ruas, aquela que
confunde justiça com justiçamento.

Reportagem de Paulo Henrique Arantes*

P

or sete votos a quatro, o plenário do STF negou o habeas corpus 126.292 no último dia 17
de fevereiro, uma quarta-feira negra para a democracia, permitindo a execução de pena
condenatória após a confirmação de sentença em segundo grau – antes do trânsito em julgado,
portanto. Na prática, o que a corte fez foi acabar com a presunção de inocência, violando frontalmente
o Artigo 5º (Inciso LVII) da Constituição Federal. Detalhe: a medida contradiz entendimento do
próprio Supremo, de 2009, quando do julgamento do habeas corpus 84.078.
O relator, ministro Teori Zavascki, foi acompanhado pelos colegas Luiz Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux, José Antonio Dias Toffoli, Carmem Lúcia e Gilmar Mendes. Foram vencidos os
ministros Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.
STF

Celso de Mello: voto contundente em defesa
dos direitos humanos

Em seu voto, Zavascki afirmou que se deve presumir a
inocência do réu até que seja prolatada e confirmada a
sentença penal em segundo grau, exaurindo-se, a partir
desse momento, o princípio da não-culpabilidade, porque
os recursos cabíveis da decisão de segundo grau, tanto ao
Superior Tribunal de Justiça quanto ao Supremo Tribunal
Federal, não se prestariam a discutir fatos e provas, apenas
matéria de Direito. “Ressalvada a estreita via da revisão
criminal, é no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure
a possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob esse
aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do
acusado”, defendeu o ministro.

Tecnicalidades à parte, o voto de Teori Zavascki desprezou,
além da Constituição brasileira, princípios contidos na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, como apontado no voto contrário do ministro Celso
de Mello: “A presunção de inocência, legitimada pela ideia democrática – não obstante golpes
desferidos por mentes autoritárias ou por regimes autocráticos que absurdamente preconizam o
primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário –, tem prevalecido, ao longo de
seu virtuoso itinerário histórico, no contexto das sociedades civilizadas, como valor fundamental e
exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
O decano foi além: “A repulsa à presunção de inocência – com todas as consequências e limitações
jurídicas ao poder estatal que dessa prerrogativa básica emanam – mergulha suas raízes em uma
visão incompatível com os padrões ortodoxos do regime democrático, impondo, indevidamente, à
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esfera jurídica dos cidadãos restrições não autorizadas pelo sistema constitucional”. Oportunamente,
Celso de Mello lembrou que o Decreto-lei número 88 de 1937, baixado sob as trevas do Estado Novo,
“impunha ao acusado o dever de provar, em sede penal, que não era culpado”.
À lembrança do decano pode-se acrescentar outra: também os códigos de processo penal da Itália
no período de 1913 a 1930, que nortearam o fascismo de Benito Mussolini, estabeleciam a presunção
de culpa.
Importante destacar que a “presunção de não-culpabilidade”, para vários juristas um termo mais
adequado que “presunção de inocência”, não está contemplada, em nível internacional, apenas na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também na Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem (Bogotá, 1948), na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (São José da
Costa Rica, 1969), na Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais (Roma, 1950), na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Nice, 2000),
na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Nairóbi, 1981), na Declaração Islâmica sobre
Direitos Humanos (Cairo, 1990) e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, este adotado
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966.
Os que compartilham do entendimento do ministro Teori Zavascki argumentam que a medida está
em sintonia com as regras de países desenvolvidos. Em sua sanha punitiva, o jornal O Globo trouxe
raciocínios como este em editorial: “O cumprimento da sentença a partir da decisão em segundo
instância, a exemplo do que ocorre em outras nações, não fere o princípio da presunção de inocência,
como querem fazer crer os críticos da decisão do STF. O pressuposto do direito a recursos até que se
chegue a decisão transitada em julgado permanece preservado. O que o Supremo fez foi trazer para
a realidade dos tribunais a eficácia do primado da lei”.
Não se compreende, entretanto, por que o primado da lei estaria vinculado ao encarceramento
precoce.
O diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena Vieira, disse em entrevista à
Folha de S. Paulo que “o Supremo seguiu o padrão internacional, que é a dupla jurisdição”. Observou,
ainda, que nos Estados Unidos o encarceramento ocorre logo após a condenação de primeira
instância.
Em artigo na revista Carta Capital, o desembargador aposentado Wálter Fanganiello Maierovitch,
presidente do Instituto Giovanni Falcone, derrubou a tese do bom exemplo externo. “Não é correto
afirmar que, em diversos países comprometidos com a proteção a direitos humanos fundamentais,
até condenações de primeiro grau geram imediatas privações de liberdade. Na maioria dos países
europeus, em primeira instância da Justiça criminal funcionam órgãos colegiados, enquanto entre
nós, como regra, temos em primeira instância decisão judicial monocrática. Mais ainda, os referidos
órgãos colegiados europeus analisam e deliberam sobre a exigência de se manter ou impor a prisão
preventiva e fundada no princípio da necessidade: podem deliberar também por medidas cautelares
alternativas à prisão fechada”.

Punições-espetáculo
Os paladinos da moralidade, que enxergaram na decisão do STF um progresso, ganharam de presente
uma peça que, por suposto, justifica seu apego ao encarceramento de plano. Foi preso no último dia
8 de março, com base na medida do Supremo, o ex-senador Luiz Estevão, condenado a 31 anos de
prisão por desvio de verbas das obras de construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. A sentença
foi proferida em 2006 pelo Tribunal Regional da 3ª Região, condenando-o por peculato, estelionato,
formação de quadrilha e uso de documentos falsos. Ao longo dos últimos 10 anos, Estevão entrou
com 34 recursos e estava em liberdade. Ele pertence àquela linhagem de políticos-empresários que,
pelo conjunto da obra, a população quer ver atrás das grades.
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Exemplos como o do ex-senador, contudo, não comovem
o advogado Pedro Estevam Serrano, professor de
Direito Constitucional da PUC-SP. “Casos individuais que
podemos transformar em espetáculo há dos dois lados.
Eu posso apontar que, estatisticamente, existem cerca
de 15 mil pessoas consideradas inocentes que teriam
permanecido presas irregularmente durante anos por
conta de prisão em segundo grau”, argumenta Serrano.
“Pegar o caso de uma dessas pessoas e botar na televisão
também vai emocionar. Não se resolverão problemas da
sociedade com emoção barata e nem com novela”, avisa.

Serrano: “não se resolverão problemas da sociedade com
emoção barata”.

Segundo Serrano, a decisão do STF, além de afrontar a Constituição, contraria o Código de Processo
Penal, o qual determina claramente que só pode ocorrer execução de pena após decisão transitada
em julgado ou por medida de prisão cautelar. “O Supremo inobservou o Código Penal sem declará-lo
inconstitucional. Isso representa uma afronta relativamente grave à ordem jurídica”, assinala.
A lentidão processual brasileira é outro argumento usado em apoio ao novo legado do Supremo
Tribunal Federal. O professor da PUC-SP discorda. “O que poderia acelerar a Justiça é termos uma
estrutura administrativa mais eficiente, informatizada, termos mais juízes, mais funcionários e
funcionários mais treinados. Não se pode tentar acelerar a Justiça, por exemplo, cortando direito a
recursos”, adverte Serrano. E acrescenta: “Eu creio que não são os recursos que atrasam os processos
no Brasil. Quanto tempo os processos ficam parados dormitando em cartórios? O advogado que faz
o dia a dia do Fórum sabe disso”.
Ex-presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, Márcia Semer diz que a
decisão do STF foi equivocada, “precarizando o conceito de liberdade”. A procuradora pondera que,
neste caso, “o Supremo não andou bem, mormente num momento em que as tensões sociais estão
tão acirradas”.
Cerca de um quarto (25%) das decisões de segunda instância são reformadas, conforme estatísticas.
Diante desse dado, Márcia Semer prevê que o afrouxamento constitucional promovido pela Alta
Corte pode acarretar um surto de indenizações com consequências patrimoniais para o Estado.
“Sopesando todas as questões envolvidas, a decisão do Supremo preocupa, e preocupa tanto
advogados quanto juízes e promotores que militam na área criminal, porque na verdade essa
precarização vai atingir um número significativo de pessoas que são, talvez, as mais despossuídas”,
alerta, e protesta: “Não se pode permitir nenhum retrocesso democrático. Que nós processemos,
julguemos e punamos todas as pessoas que pratiquem malfeitos, sejam esses malfeitos de
qualquer área, na criminal, na civil, na área da probidade administrativa, mas que tudo isso seja
feito na legalidade democrática, que é o principal”.

A opinião de Dalmo Dallari
“Eu me dispus a reexaminar a doutrina, a legislação, para ver se encontrava algum fundamento,
alguma base jurídica aceitável para essa negação da presunção de inocência. Não encontrei”. O
relato é do jurista Dalmo Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, para quem está
havendo no Brasil “uma teatralização da vida política, que atingiu também o Judiciário”.
Dallari considera positivo que o STF supere a mera postura de “boca da lei”, formalista, tradicional, que
ele diz ser herdada da teoria francesa que derivou para “um legalismo exagerado”. Porém, pondera,
“ultimamente tem ocorrido o oposto, que é também muito ruim”.
“O Supremo, hoje, vai buscar a justiça, mas deve lembrar que existe uma Constituição”, ironiza.
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Ricardo Bastos

Decisões judiciais têm sido fruto de “um certo
deslumbramento dos juízes com o tratamento espetacular
dado pela imprensa”, acredita Dalmo Dallari, e explica:
“Juízes decretam prisões sem absoluta necessidade,
chegam a julgar sem ter competência, buscando
aparecerem bem perante a imprensa, muito felizes com a
imagem de ‘salvadores da Pátria’. Isso é muito ruim para o
Judiciário, para o Direito e para o povo brasileiro”.

Não se veja a argumentação de Dalmo Dallari como uma
crítica frontal à Operação Lava Jato. Se por um lado ele
não deixa de apontar a exploração política da midiática Dallari: “Supremo deveria lembrar que existe uma
força-tarefa, por outro a enaltece: “Pessoas muito ricas, Constituição”.
grandes empresários que até há pouco estavam imunes
à qualquer responsabilidade jurídico-penal, passaram a ser responsabilizados. Há uma caminhada
no sentido da igualdade jurídica, e esse é um aspecto positivo”.

OAB-SP

O jurista marca posição firme contra aqueles que focam o Direito Penal na prisão pura e simples, e
mais uma vez estende sua crítica à mídia: “Ainda hoje persiste no Brasil a mentalidade, estimulada
pela chamada Grande Imprensa, de que se não houver encarceramento não há punição, o que é
um equívoco. Se houve crime, é preciso que haja punição, mas que se preserve a dignidade da
pessoa humana. É sabido que as prisões brasileiras estão superlotadas e funcionam como núcleos
de comando de grupos criminosos, onde acontece o envolvimento de criminosos mais jovens
desprotegidos. Por tudo isso, nós deveríamos pensar seriamente em opções ao encarceramento”.

OAB-SP na linha de frente
A sede da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil esteve lotada no último dia 25 de fevereiro, quando
a entidade lançou o manifesto “Em Defesa da Constituição
e da Cidadania”, em repúdio ao fim da presunção de nãoculpabilidade promovido pelo Supremo Tribunal Federal.
“Vivemos 28 anos de democracia no Brasil e boa parte dessa
conquista se deve ao STF, que, em diversas oportunidades,
impediu avanços contra direitos e garantias individuais para
fazer consolidar no país o tão caro Estado Democrático de
Direito. Surpreende, portanto, a mudança radical de visão
da nossa Suprema Corte, cuja atuação sempre ocorreu a
Marcos da Costa, em ato contra a decisão do STF.
favor da cidadania e da Constituição”, discursou o presidente
da OAB-SP, Marcos da Costa. Ele observou que, além de não poder ser alterada, a cláusula pétrea
constitucional da presunção de inocência não permite outra interpretação que não seja aquela que
suas palavras exatas evidenciam.
Luiz Flávio Borges D’Urso, conselheiro federal da OAB por São Paulo e ex-presidente da secional
paulista da Ordem, referiu-se à decisão do Supremo como um “desastre humanitário”, e foi além:
“Enquanto o mundo busca caminhos para punir sem encarcerar, essa decisão privilegia a prisão
antecipada, na contramão da evolução do Direito Penal mundial”.
Para o ex-presidente do Conselho Federal e da Seção de São Paulo da OAB José Roberto Batochio,
o Supremo atuou como legislador, usurpando atribuições constitucionais do Congresso Nacional.
“Não é mais a norma esculpida na Constituição, nem a lei processual, nem o regimento interno da
própria corte que embasa suas decisões. É uma atividade que se informa no raciocínio político e não
no jurídico-constitucional”, sentenciou Batochio.
“É incabível que o guardião da Constituição Federal faça essa tentativa de desrespeitá-la, obrigando
a que nós nos mobilizemos em sua defesa”, assinalou o presidente da Comissão de Justiça e Paz da
Arquidiocese de São Paulo, Antonio Funari Filho.
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Na opinião do presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Leonardo Sica, a decisão da
corte suprema mostra que “o sistema de justiça absorve a instabilidade política, julga conforme o
clima e produz insegurança jurídica”. Já o presidente do Sindicado dos Advogados de São Paulo,
Aldimar de Assis, defendeu que as entidades signatárias do manifesto empenhem-se por reverter a
medida, mesmo que seja necessário recorrer a tribunais internacionais.
Ao lado da OAB-SP, assinaram o manifesto “Em Defesa da Constituição e da Cidadania” o Instituto
dos Advogados Brasileiros, o Instituto dos Advogados de São Paulo, o Colégio de Presidentes dos
Institutos dos Advogados do Brasil, a Associação dos Advogados de São Paulo, a Associação Brasileira
dos Advogados Criminalistas, a Academia Paulista de Letras Jurídicas, a Academia Paulista de Direito,
o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Movimento de Defesa da Advocacia, o Sindicato dos
Advogados de São Paulo, o Centro de Estudo das Sociedades de Advogados, a Associação dos
Advogados Trabalhistas de São Paulo, o Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas e a Comissão de Justiça e Paz da
Arquidiocese de São Paulo.
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// Fim do sigilo bancário

N

ão é apenas o afrouxamento
constitucional representado pelo
fim, na prática, da presunção
de não-culpabilidade que estremece
o Estado Democrático. Outra decisão
do Supremo Tribunal Federal, esta de
24 de fevereiro último, torna o Estado
assemelhado ao Grande Irmão de George
Orwell. Por 9 votos 2, o STF considerou
constitucional uma lei complementar
de 2001 que permite à Receita Federal
acessar dados bancários de quem quer
que seja, pessoas físicas e jurídicas,
sem autorização judicial. A medida, no Heloísa Estellita: “quadro de retrocesso em termos de direitos e garantias”.
entender da maioria dos ministros, não
fere o princípio constitucional da privacidade e faz prevalecer o interesse público. Mais uma vez,
parece ter pesado sobre a corte a necessidade de combate duro à corrupção, em suas faces de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

FGV

Ressaltem-se os votos contrários dos ministros Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, para quem
a medida pode abrir brecha para devassa de dados sigilosos por outros órgãos.
“A medida fere frontalmente o Artigo 5º, Inciso XII, da Constituição Federal. No entendimento do
STF, da Receita e do Ministério Público, não há violação de sigilo, mas sim uso da informação. Isso
é um jogo de palavras, uma maneira de relativizar a quebra de sigilo”, afirma o advogado Rodrigo
Forcenette, professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários.
Forcenette contradiz, também, o argumento de que os bancos já têm o direito de acesso aos
dados dos clientes e de que a Receita o tem via Declaração de Imposto de Renda. “Ora, o que
ocorre na Declaração e na relação cliente-banco são atos de vontade do particular. Está sendo
usado um jogo de palavras para violar uma cláusula pétrea da Constituição”, salienta.
Para Heloísa Estellita, professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, “a decisão se
coloca dentro do quadro de retrocesso em termos de direitos e garantias individuais”. Ela pondera
que a Receita pode até ter acesso a movimentações bancárias, porém de modo restrito. “Um
exemplo seria a autorização para conhecimento de movimentação mensal global, sem revelação
de dados que impliquem restrição de privacidade, como fontes de pagamentos, destinação de
gastos etc. As autoridades públicas não precisam, para o exercício de suas funções, de todos
os dados de movimentação bancária, mas apenas daqueles que permitam desempenhar suas
funções – qualquer coisa além disso é limitação indevida do direito á privacidade”, explica.
*Colaboraram Joaquim de Carvalho e Karol Pinheiro
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Tratamentos alternativos
contra o câncer ainda são
questionados
O câncer persiste como uma ameaça à vida a ser vencida. Cada vez mais os pacientes buscam
tratamentos alternativos, e os custos dos procedimentos não param de crescer

Reportagem de Karol Pinheiro

A

s neoplasias malignas – cânceres – são responsáveis por mais de 15% de todas as mortes
no Brasil, constituindo a segunda causa de óbito na população ao ceifar a vida de 225 mil
brasileiros a cada ano. Era de se esperar que o surgimento de uma cápsula de formato cilíndrico,
branca e azul, que supostamente faz com que o sistema imunológico identifique células cancerosas
e combata-as, rapidamente ganhasse destaque nacional.
Fruto de pesquisas conduzidas por duas décadas pelo professor, agora aposentado, Gilberto
Chierice, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a fosfoetanolamina
sintética é um composto químico que imita uma substância existente no organismo. Durante anos,
mesmo sem o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a pílula foi entregue
gratuitamente pela universidade em São Carlos, até que em 2014 a distribuição acabou. Pacientes
passaram a conseguir a liberação na Justiça, por meio de liminares.
Divulgação Hospital Sírio Libanês

Entusiastas da“pílula do câncer”apontam relatos de regressão e cura do
câncer pela substância. Os mais cautelosos, no entanto, argumentam
que até o momento não existem estudos que comprovem eficácia
e segurança no uso dessa substância, itens indispensáveis para seu
reconhecimento científico.
Neste segundo grupo está um dos mais respeitados oncologistas do
país, Paulo Hoff, diretor de Oncologia do Hospital Sírio Libanês. “Nem
todas as terapias promissoras acabam se revelando um verdadeiro
sucesso, uma vez que o script científico se cumpre”, afirma Hoff.
Testada em camundongos, a fosfoetanolamina obteve resultados
positivos no tratamento do câncer de pele, mas ainda não passou
oficialmente pelas etapas de pesquisa exigidas pela legislação, que
prevê uma série de estudos antes de um medicamento ser autorizado
para uso dos seres humanos.
Paulo Hoff: “nem todas as terapias
promissoras dão certo”.
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Em março, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 03/2016,
que permite a produção e o uso da fosfoetanolamina sintética, decisão

OAB-SP

referendada pelo Senado em 21 de março, e que aguarda
sanção da presidente Dilma Rousseff. Os Ministérios da
Ciência e Tecnologia e da Saúde começaram a promover
a realização de estudos em instituições nacionais para
verificar a segurança e eficácia da fosfoetalonamina.
“Eu entendo que a população, especialmente aquela para
a qual nós não temos na ciência um tratamento adequado
a oferecer, procura qualquer coisa que lhe dê esperança,
mas é improvável que uma única medicação possa ser a
cura de todos os cânceres”, salienta Hoff. O oncologista
explica que câncer é um termo genérico usado para Martim Sampaio: “USP não tem condições de
designar um grupo de doenças que pode afetar qualquer fornecer a fosfoetanolamina”.
parte do corpo: “O que chamamos de câncer é, na verdade,
um conjunto de mais de cem doenças distintas, que em comum apresentam apenas o fato de serem
resultados de uma transformação desordenada de uma célula saudável em maligna”.
A OAB-SP envolveu-se no debate e realizará audiências públicas para discutir a fosfoetanolamina. A
primeira delas, em 17 de março, contou com a participação de médicos especialistas e profissionais
do campo jurídico. “A vitória de hoje foi compreender os principais obstáculos. Creio que houve
unanimidade, por exemplo, sobre o fato de que a USP não tem condições de seguir com o fornecimento
da droga e essa é uma obrigação que o Estado deve assumir”, salientou Martim Sampaio, diretor da
Comissão de Direitos Humanos da Secional.

Oncologia molecular
Cada vez mais ganha campo no Brasil a oncologia molecular. A avaliação molecular consiste em
identificar os biomarcadores genéticos e moleculares de um tumor, criando um perfil específico do
câncer de cada paciente. “Nem toda medicação serve para todos os pacientes de câncer, ainda que o
tipo da doença seja o mesmo. O estudo molecular do câncer do paciente permite entendermos melhor
esse tumor, suas especificidades, o que leva a uma prescrição de terapêutica eficaz e individualizada”,
explica o oncologista pediátrico Sidnei Epelman, coordenador do grupo de Diagnóstico e Tratamento
dos Tumores Cerebrais da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope).
Epelman participou recentemente do 4º Congresso Latino-americano de Neurocirurgia Pediátrica,
realizado, no Guarujá, litoral de São Paulo, quando destacou à comunidade médica internacional ali
reunida a importância da oncologia molecular no direcionamento terapêutico. “Hoje, esse tipo de
avaliação é fundamental para diagnosticar e tratar câncer”, frisou à Revista da CAASP.
Divulgação Age Imagem

Outra tecnologia que tem tudo para modificar de forma dramática o
diagnóstico de câncer, o seu acompanhamento e, consequentemente,
o tratamento doença e que vem sendo investigada há alguns anos
por vários laboratórios ao redor do mundo, é a biópsia líquida.
Atualmente prevalece o seguinte: o diagnóstico é feito por meio
do histórico clínico, da ressonância magnética, do ultrassom, da
cintilografia, do pet-scanning, da biópsia e de uma série de outras
técnicas. Em seguida, o médico recomenda o tratamento terapêutico.
Por meio da biópsia líquida, aposta-se, os diagnósticos serão menos
invasivos ou complexos. Bastará um exame de sangue para que
um câncer, ainda que em estágio inicial - quando muitas vezes não
gera sintomas e pode não aparecer em alguns exames de imagem
-, seja detectado, ou mesmo para que o médico monitore a possível
ocorrência de metástase (quando células cancerígenas se espalham
para outros órgãos) ou o surgimento de mutações que possam
tornar o tumor mais agressivo ou resistente às terapêuticas.
Epelman: “o estudo molecular
permite entender o tumor”.
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Os estudos publicados nas principais revistas científicas mostram que células tumorais “vazam” para
a corrente sanguínea, daí a provável eficácia da biópsia líquida. A análise dos fragmentos de DNA
sanguíneo permite identificar características genéticas do tumor e monitorar a evolução da doença
no decorrer do tratamento.

// Os custos do câncer
O custo mundial exato do câncer é desconhecido, mas encontra-se, sem dúvida, na casa das
centenas de bilhões de dólares por ano. O preço do tratamento do câncer disparou nos últimos
anos, em parte como resultado do desenvolvimento de técnicas de imagem, equipamentos de
radioterapia e medicamentos anticancerígenos de alto custo, incluindo as análises moleculares
de tumores.
Segundo dados do “Atlas do Câncer”, segunda edição, feito por meio de uma parceria entre a ACS
(Sociedade Americana de Câncer) e o Hospital do Câncer de Barretos, apenas nos Estados Unidos,
o gasto estimado com câncer em 2009, incluindo os custos médicos diretos, bem como o custo
da perda de produtividade devido à morte prematura, foi de US$ 216,6 bilhões. Na mesma época,
a União Europeia registrou um custo total
de câncer de €126,2 bilhões anuais.
“A curva de tratamento do câncer é
insustentável. Não é possível que os
avanços venham com os preços que estão
sendo cobrados”, critica o oncologista
Paulo Hoff. “Nós diagnosticamos e
tratamos muito mais casos de câncer
hoje do que no passado. Exames como a
colonoscopia, endoscopia, mamografia,
papanicolaou, que apesar de não serem
exames novos só passaram a ser utilizados
por uma fatia maior da população na
última década”, adverte, preocupado com
a possível estagnação ou mesmo com a
reversão desse dado positivo nacional.
No caso de pacientes com câncer
diagnosticado já em estágio avançado,
muitos, ainda que beneficiários de
planos de saúde, buscam o SUS (Sistema
Único de Saúde), uma vez que, muitas
vezes, não conseguem ter a demanda
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atendida pelos convênios. E quando o convênio ou o governo não fornecem o tratamento ou o
medicamento, os pacientes entram na Justiça. Muitos ganham a causa e conseguem o tratamento.
Todo esse custo global deverá aumentar devido ao crescimento do número de novos casos
e da elevação dos preços das novas tecnologias. Estima-se que, somente levando em conta o
crescimento e o envelhecimento da população, o número de novos casos de câncer aumente
de mais de 14 milhões (estimativa referente a 2012) para aproximadamente 22 milhões em 2030
em todo o mundo. No Brasil, só para este ano, 596 mil novos casos são estimados pelo Instituto
Nacional do Câncer (Inca). A estimativa por aqui é que, até os 75 anos de idade, um em cada cinco
brasileiros desenvolva algum tipo de câncer.
Baseado nas estatísticas mundiais, a Organização Mundial da Saúde tem alertado para a
necessidade urgente de implementação de estratégias de prevenção eficientes. O câncer pode
ser decorrente de uma variedade de fatores de risco. Frequentemente, cerca de 80% das vezes,
pelo estilo de vida e o ambiente em que uma pessoa vive do que por sua biologia inata. Os
principais fatores de risco do câncer incluem o tabagismo, as infecções (Helicobacter pylori,
HPV, Hepatite B e C), dieta pouco saudável juntamente com baixos níveis de atividade física e
exposição constante a radiação ultravioleta.
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Os benefícios do coaching
para os advogados
Reportagem de Joaquim de Carvalho
Eles são mencionados em obras eternas, de Proust a Machado de Assis, de Engels e Eça de Queirós
a João do Rio. Os coches, finas carruagens assentadas sobre uma suspensão de molas de aço,
conduziam confortavelmente nobres e ilustres dos Séculos XVIII e XIX por caminhos difíceis, em
meio ao lusco-fusco de noites pouco iluminadas por lampiões a gás.
O mundo mudou muito, e o nome coche (coach, em inglês) ganhou novos significados. Na Inglaterra
vitoriana, passou a ser uma espécie de tutor - lançando mão de uma metáfora, alguém que conduz
a novos campos do conhecimento, como uma carruagem que transporta pessoas a lugares
desconhecidos.
WEB

A imagem da carruagem rasgando a escuridão é
perfeita para o novo uso da palavra e também para
se entender o que se conhece hoje como coaching,
que é o processo de assessoria que utiliza técnicas
e ferramentas de autoconhecimento que visam a
atingir metas e objetivos definidos.

O termo “coach” vem de “coche”, ou “carruagem”.

O coach Douglas Maluf conta qual é o objetivo
desse processo nas organizações corporativas, aí
incluídos os escritórios de advocacia: “Imagine como
seria se você pudesse alcançar mais resultados
positivos, conquistas, vitalidade, prosperidade, bons
relacionamentos e um profundo sentimento de
realização em todas as áreas da sua vida. Visualize uma
vida plena, bem-sucedida e feliz. Este é o resultado de
um bom processo de coaching”.

Maluf lembra que “a vida de todo advogado é recheada de momentos difíceis e desafios. O sucesso e
o reconhecimento são troféus a serem conquistados, e para trilhar esse caminho o advogado precisa
desenvolver diversos ganhos na área emocional”.
O coaching, segundo ele, pode ajudar sensivelmente advogados e escritórios em questões como
autocontrole, capacidade de liderança, performance profissional, administração de tempo,
cumprimento de prazos, foco em metas e objetivos, capacidade de decisão, capacidade de assumir
responsabilidades, tudo resultando em uma maior satisfação no trabalho.
A coach e advogada Fabiana Junqueira tem opinião semelhante com relação à importância no
coaching no desempenho da profissão.
“Os profissionais do Direito saem das faculdades com um conhecimento técnico, entretanto, sem noções
sobre autoconhecimento, autoliderança, gestão e empreendedorismo, tão importantes para o exercício
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efetivo da profissão”, diz.
“Sendo assim, o
coaching, associado a outras ferramentas, como
a Programação Neurolinguística e a Análise de
Perfil Comportamental, tem sido muito eficiente
em
facilitar
mudanças
comportamentais,
reconhecimento de potenciais e pontos de melhorias
que aumentem a comunicação, a liderança, a marca
pessoal, a gestão do tempo e o relacionamento com
clientes e colegas”.

Arquivo D.M.

“No meu ponto de vista, o lado pessoal e o lado profissional de um advogado não podem ser
separados. Eu acho que o advogado não é somente advogado nas
oito horas diárias que ele supostamente passa no escritório, mas o
tempo todo. Ele utiliza a sua oratória, capacidade de argumentação,
capacidade de negociação, só para dar um exemplo, em todos
os seus relacionamentos, com amigos e família principalmente”,
compara.
Sven von Hauenschild lembra que buscou melhorar, por meio
do coaching, sua oratória, pois considera uma área bastante
demandada no segmento administrativo da área jurídica, muito
embora ele, pessoalmente, não tivesse um problema muito grande
com comunicação.
Outro ponto, diz ele, foi a oportunidade que o curso lhe ofereceu
para que percebesse a sua dificuldade em delegar tarefas. “Eu me
Fabiana: método propicia
confrontei sendo extremamente centralizador quando participei
autoconhecimento.
de uma dinâmica de grupo em que foi necessário atribuir tarefas,
esperando um resultado final, a pessoas que não conhecia”, conta.
Arquivo S. H.

Arquivo F. J.

O advogado Sven von Hauenschild, que fez um Treinamento ajuda a melhorar a perfomance profissional.
curso de coaching há cerca de um ano, conta
que achou o programa qualificado e sério e que o ajudou a entender tanto suas dificuldades e
limites quanto os pontos fortes de seus comportamentos mais usuais. Ele diz acreditar ter sido um
investimento de extremo valor, tanto para sua vida profissional quanto para sua vida pessoal.

O advogado afirma que, ao identificar essa questão, vista como uma
fragilidade, melhorou bastante e já não é tão centralizador quanto
antes. “Foi ótimo porque o meu escritório cresceu e hoje seria impossível
centralizar tudo em mim”, pondera Hauenschild.
Danilo Froldi Carrozza é outro profissional do Direito que só viu
vantagens no coaching, que conheceu um ano e meio atrás em um curso
de liderança e motivação, feito por imersão em um final de semana.
“O curso me trouxe muitos benefícios, principalmente no aspecto
pessoal, me levando a me posicionar de maneira mais confiante e
saudável nas minhas relações e me mostrando a importância de

Sven: aprendendo a delegar tarefas.
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nós, seres humanos, lidarmos com nossos medos e dificuldades, até com os que não imaginamos
ter”, conta.
Carrozza afirma ter sido tão fortemente impactado no curso que decidiu fazer sessões de coaching
individuais, já que necessitava aprofundar em si o questionamento se deveria continuar trabalhando
como empregado ou começar a advogar em escritório próprio. Na época, ele ainda atuava como
analista jurídico da Redecard, quando o banco Itaú adquiriu a empresa e passou a fazer um rearranjo
do antigo quadro de funcionários.
“Trabalhar por conta própria era uma perspectiva”, diz ele, “porém eu tinha certeza de que montar
um negócio não era o modelo mais adequado para mim”. Tudo porque, entre 2008 e 2011, Carrozza
havia montado um escritório com outros dois sócios, mas o empreendimento não prosperou. “O
coaching quebrou esse paradigma”, diz Carrozza. Os resultados foram tão expressivos, que não foi
necessário fazer mais que cinco sessões.
“O coaching, nesse período de transição, me encorajou a tomar decisão de montar meu escritório
próprio e me deu base para que eu me estruturasse numa vida financeira completamente diferente,
de um empreendedor de sucesso, e me deu uma nova perspectiva no lado psicológico que, claro,
fica suscetível por questões financeiras.”
A advogada Renata Ferraioli é uma entusiasta
dos resultados do coaching. Ela também passou
por um curso de final de semana que, conta, tem
como objetivo harmonizar todas as áreas da vida,
equilibrando os cinco pilares de autoconfiança.
O coach desperta questionamentos sobre
essas diversas áreas e o participante é levado
a identificar déficits, dificuldades, e o que
individualmente pode fazer para alinhar vida
familiar, profissional e os relacionamentos de
amizade e amorosos, entre outros.

Arquivo D. F. C.

“O curso me mostrou que eu era muito insegura Carrozza: “coaching me motivou a montar escritório
com a minha própria pessoa e por isso eu acabava próprio”
sendo reativa em todos os meus relacionamentos. Não se tratava de uma ansiedade, mas de um
grande medo de encarar pessoas e de me posicionar. Ao término do final de semana, por incrível
que possa parecer, eu identifiquei as minhas falhas e já me sentia bem mais autoconfiante. Sai dali
outra pessoa”, diz.
Renata lembra ter gostado tanto desse resultado que se sentiu madura o suficiente para “enfrentar” a
etapa seguinte. Sessões individuais de coaching, fez seis. “As sessões trataram de questões pontuais
de como ter uma vida mais feliz e equilibrada. O coach me ajudou a repensar a minha postura em
certas circunstâncias, me levando a questionar o seguinte: ‘Eu posso? Eu quero? Eu consigo? Isso me
fará feliz? O quanto isso me fará feliz?’”.
Para Renata, uma das dinâmicas de coaching mais produtivas é propor tarefas de curto prazo e
avaliar os resultados já na sessão seguinte. Isso torna ver a dificuldade de maneira mais objetiva e os
problemas, passíveis de serem solucionados ou descontruídos. “Esse tipo de coisa muda o seu jeito
de pensar e de enxergar a vida”, afirma.
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Arquivo R. F.

“Hoje sou uma pessoa mais ponderada. Os problemas não
me desestabilizam, eu os vejo de frente, vejo de uma forma
mais tranquila. Essa serenidade é extremamente benéfica
nos meus relacionamentos atuais, com meus colegas de
trabalho, clientes, chefes e, claro, a felicidade que eu tenho
no trabalho acaba refletindo nos relacionamentos da minha
vida particular”, conta.
Em outras palavras, quem passa pelo coaching descobre
que os problemas existem - sempre existirão -, mas nenhum
deles é maior do que a capacidade humana para resolvê-los.
Por mais densa que seja a escuridão, com um condutor bem
treinado, o coche o levará a um lugar seguro e muita luz.

Renata: ganhando autossuficiência.

Em apoio ao desenvolvimento profissional dos advogados, a CAASP firmou parceria com
profissionais de coaching através do Clube de Serviços (confira a relação dos conveniados e
respectivos descontos nos serviços oferecidos no site www.caasp.org.br). Os serviços mais
procurados pelos advogados são treinamentos In company, coaching pessoal e de carreira,
treinamento de inteligência emocional e atendimentos individuais, principalmente para técnicas
de oratória, vendas e negociação e medo de falar em público.
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Refúgio literário

Ricardo Bastos

Advogado que sofre do Mal de Parkinson
conforta-se com a literatura. E conta com o
apoio da CAASP

A

pós uma curta travessia, Ulisses e
seus companheiros descobrem uma
caverna e ali se instalam. À noite, o
dono daquele antro, um ciclope - gigante
imenso, com um olho só, bem no meio da
testa - retorna. O monstro fecha a entrada
com uma pedra enorme e em seguida nota
a presença dos gregos. Ele os ataca. Ulisses, Alexandre, advogado socorrido pela Caixa de Assistência.
furioso, prepara-se para matar o monstro,
mas lembra-se de que só ele tem força para afastar a pedra gigantesca que fecha a entrada. Oferecelhe, então, um vinho trazido do navio, o qual o ciclope esvazia de um só gole. “Como se chama?”,
pergunta o monstro. Ulisses, esperto, responde: “Meu nome é Ninguém”. De tanto beber o ciclope
cai no sono. Os gregos enfiam no único olho do gigante um galho de oliveira. O gigante dá um
berro. Todos os ciclopes das redondezas acorrem para ver o que aconteceu. “Que foi?”, perguntam.
“Furaram meu olho”, ele responde. “Quem fez isso?”, “Ninguém! Ninguém é o culpado!”. Os ciclopes
entreolham-se, e então se afastam, dizendo que o amigo enlouqueceu.
O advogado Alexandre José de Oliveira, de 41 anos, fez questão de narrar à Revista da CAASP o trecho
da “Odisseia”, de Homero, seu livro favorito. “Ulisses era um estrategista”, define Alexandre, que
desde 2012, quando teve de interromper sua atividade profissional devido a problemas de saúde,
encontrou na leitura um refúgio.
Alexandre nasceu na cidade de Guaxupé, município no sul do Estado de Minas Gerais. É o caçula de
uma família de 10 irmãos. Veio para São Paulo em 1995. Como muitos, carregava o sonho de uma
vida melhor na cidade grande.
Em 2003 tornou-se o primeiro da família a conquistar um diploma de curso superior. Formou-se
em Direito, pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, hoje Universidade
Municipal de São Caetano do Sul. A Carteira de OAB veio um ano depois, em 2004. Durante anos,
atuou nas áreas cível e de família. Também trabalhou na Assistência Judiciária. “O Direito é uma área
bem difícil, tem que gostar muito. E eu gosto”, afirma.
A carreira, no entanto, foi interrompida pelo diagnóstico de Mal de Parkinson - doença neurológica,
crônica e progressiva, sem causa conhecida, que atinge o sistema nervoso central e que compromete
os movimentos. “O susto do diagnóstico foi grande”, lembra. Na maioria dos casos o Parkinson surge
partir dos 55-60 anos, tendo sua prevalência aumentada a partir dos 70. Na época em que os sintomas
começaram, em 2012, o advogado tinha apenas 38 anos.
“Eu cheguei a trabalhar um período após o diagnóstico, mas depois percebi que não dava mais.
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É uma doença difícil de conviver. Um advogado precisa estar bem com seu emocional e com sua
capacidade motora para trabalhar, e ambos ficam comprometidos pela doença”, descreve.
A perda da capacidade laborativa levou Alexandre a uma forte depressão, que até hoje o obriga
a acompanhamento psicológico. A progressão do Parkinson forçou-o a mudar para a casa da
irmã Benedita.
Sem rendimentos, ele recorreu ao INSS. Teve seu pedido de benefício negado. Um sobrinho, também
advogado, sugeriu que procurasse a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a quem
recorreu e foi atendido após entrevistas com assistente social e confirmação de sua incapacidade
laborativa e precariedade econômica. Com seu pedido deferido pela CAASP, Alexandre recebe auxílio
mensal em dinheiro, cartão-alimentação e auxílio-medicamento.
“A ajuda da Caixa é muito importante para mim, principalmente em relação aos remédios”, conta,
enquanto mostra uma caixa repleta de medicamentos indispensáveis ao seu tratamento. “Eu
costumo pegar a maioria no SUS, mas tem mês que falta e o auxílio da CAASP, mais os descontos que
a farmácia da entidade oferece, ajuda e torna a compra mais acessível para mim”, salienta. O dinheiro
da Caixa ajuda nas despesas da casa e também no pagamento do convênio médico do advogado.
Dentro de suas limitações, Alexandre procura manter-se ativo. Quase que diariamente caminha pelo
bairro monde mora, além de se manter em boa companhia literária. “A leitura é uma coisa que me faz
desligar um pouco”, observa. O último livro que leu foi “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell,
clássica fábula sobre os regimes totalitários.
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A multiplicidade intelectual
de Umberto Eco

Considerado um dos maiores escritores italianos do Século XX, Umberto Eco, antes de aventurar-se pela
literatura, desenvolveu uma ampla e diversificada carreira cadêmica.
Andrew Cowley - Telegraph

Por Luiz Barros*

Fotos WEB

Academia Sueca, templo do Prêmio Nobel

Escritor, professor, semiologo, filósofo.

U

mberto Eco tornou-se internacionalmente conhecido a partir da
publicação de O Nome da Rosa (1980), novela literária que nasceu
como best-seller, com vendagem de 14 milhões de exemplares; e
serviu de argumento ao filme homônimo estrelado por Sean Connery
(1986; direção de Jean-Jacques Annaud).
Recheado de mistério e erudição, O Nome da Rosa tem por fio condutor a
visita de dois monges franciscanos, Guilherme de Baskerville – no cinema
vivido por Sean Connery –, e seu discípulo, Adso de Melk – Christian
Slater –, a uma longínqua abadia beneditina situada ao norte da Itália,
onde, no início do Século XIV, vivem monges supersticiosos.
Com o decorrer dos dias, Baskerville e Adso se veem desviados do
propósito inicial de sua visita, a partir de situações inusitadas e misteriosas
que ocorrem na abadia, resultando algumas delas em mortes horrendas.
Um terrível segredo guardavam os muros daquela abadia e a morte era
certa àqueles que se aproximavam de desvendá-lo.
Baskerville, com o auxílio de seu fiel discípulo, dedica-se à elucidação dos fatos. A narrativa conta, ainda,
com recursos fortemente envolventes, cenas de sexo, julgamentos e execuções.
O Nome da Rosa gerou polêmica entre os religiosos, em especial entre os papistas, que se dedicaram a
campanhas de difamação do autor e sua obra. E, no meio acadêmico, de onde se originara Umberto Eco,
não faltaram os que a partir de então, e até hoje, atribuem ao escritor falta de precisão histórica.
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Umberto Eco faleceu recentemente, no dia 19 de fevereiro de 2016,
em Milão, tendo nascido em 1932, em Alexandria, na região do
Piemonte, no norte da Itália. Sua morte despertou novo interesse
sobre sua vida e suas obras de cunho literário e acadêmico.
Da lavra literária de Umberto Eco ainda brotaram O Pêndulo
de Foucault (1989), tendo por pano de fundo a leitura reiterada
de infindáveis manuscritos, feita por três personagens que
trabalham em uma editora, e acreditam ter descoberto indícios
O nome da rosa, levado ao cinema. de um complô, cujo início se deu em 1312, vindo desaguar no
final do Século XX. Essa obra mescla ciências ocultas, cavaleiros
templários, segredos históricos que atravessam séculos e a predisposição de alguns à crença em
histórias fantasiosas.
A Ilha do Dia Anterior (1995) e Baudolino (2002) são outros dois dos romances do autor; ao meio
de outras obras, como Mouse ou rato (2004); Os mistérios da Rainha Loana (2005); Sobre a Beleza –
História da Beleza (2004); O Cemitério de Praga (2011), Número Zero (2015).
A respeito de sua obra História da Feiura – Sobre a Feiura (2007), Eco,
em entrevista a uma emissora de televisão brasileira, lembra-nos de
que a feiura era execrada, assim como as bruxas, motivo pelo qual
muitas delas feneciam desaparecidas sob as chamas flamejantes da
fogueira.
Para Eco, há dois problemas no que diz respeito à atribuição de feiura
ao outro: “vamos tornar feio o inimigo”; e, “quem é feio é inimigo”.
Entretanto, nos dias de hoje, há confusão entre a beleza e a feiura.
Ao mesmo tempo em que uma pessoa decora uma casa em estilo
renascentista, pode incluir ali uma obra de pintor famoso, retratando
uma mulher feia.
Em outro exemplo, uma adolescente pode gostar tanto de um ator
belo, esteticamente falando, e, ao mesmo tempo, cultuar um outro,
cheio de acessórios que lhe enfeiam as feições.
Além de escritor premiado, Eco foi também semiólogo, ensaísta, filósofo, bibliófilo, linguista, além de
ter lecionado semiótica na Universidade de Bolonha e de ter dirigido a Escola Superior de Ciências
Humanas na mesma instituição.
Laureado com o grau de Doutor Honoris Causa por mais de 20 universidades ao redor do mundo,
Umberto Eco disseminou seu conhecimento pela Europa, EUA, Canadá, Oriente Médio e América
do Sul. Detentor de vasta cultura e erudição, Eco, ao passear por diversas áreas, deixou aos leitores
contumazes e aos que estão por vir um legado extraordinário.
Ainda que o autor não goze de unanimidade, sua importância é inegável àqueles que desejam
adentrar o mundo da comunicação, seja por meio da linguagem escrita, da música, da pintura, dos
sinais, ou por meio dos bastidores da comunicação, onde está em foco a feitura de teses; assim como
para refletir sobre a existência e a permanência do livro, sim ou não.

Degravação 20 minutos
de Áudio
GRATUITOS
Av. das Nações Unidas, 12551, São Paulo/SP

Por que passar áudio para texto?
Ganhar tempo em suas ações
Facilitar a compreensão pelo juiz
Aumentar chances de sucesso
Saiba mais em audiotext.com.br/adv

(11) 3443-7696

falecom@audiotext.com.br
Abril
2016 / Revista da CAASP // 29

\\
Insere-se aqui a participação do leitor como elemento para a efetivação
da obra. São envolventes as histórias mirabolantes de Eco, presentes em
seus romances e novelas. Sua inteligência para o enredo e seu espírito
investigativo permeiam áreas díspares e, ao mesmo tempo, afins.

Em entrevista concedida à revista Época, em julho de 2013, Eco relata
que se rendeu ao uso do tablet ao fazer uma viagem pelos EUA, em que
precisava carregar diversos livros, mas seu braço não permitia tal esforço
físico. Ainda assim, perdurou sua opinião de que essas ferramentas são
mais indicadas para entretenimento do que para estudo. Eco gostava
de riscar, fazer anotações e interferir com as páginas do livro. Sobre o uso da internet para aquisição
de conhecimento, Eco pontua não haver uma hierarquia do conhecimento disponível em tal sítio,
sendo necessário o uso de um filtro para o próprio bem deste.
O escritor sugere que as universidades desenvolvam uma teoria e uma ferramenta que possibilitem
a filtragem do conhecimento, uma vez que a internet oferece um excesso de informação, o que pode
ser mais prejudicial do que sua falta.
Umberto Eco foi velado em Milão, em cerimônia realizada no Castello Sforzesco, principal ponto
turístico da cidade e de onde ele conseguia avistar da janela de sua casa.
*Luiz Barros é escritor e jornalista. Colaborou Neuza Maria de Oliveira

“Acusados”

A

Filme estrelado por Jodie Foster ilustra as formas
como nos casos de estupro a mulher pode
igualmente estar sujeita à violência institucional e
legal do sistema estatal destinado a protegê-la.

cusados, filme de 1988 dirigido por Jonathan Kaplan, prende
a atenção do espectador. Contando com duas grandes atrizes,
Kelly McGillis, em plena maturidade profissional, no papel de
procuradora-adjunta, e Jodie Foster, como a vítima da violência
sexual, praticada em um bar de beira de estrada no interior dos EUA, o
diretor dispôs ainda de um bom elenco coadjuvante masculino e um
excelente argumento para retratar o tema.
De um modo geral o que se aborda, quando se trata de violência contra a mulher, é o contexto
em que se passa o episódio. As atitudes adotadas pelas mulheres, especialmente em redutos
considerados essencialmente masculinos ainda no Século XXI, como no exemplo do filme – um bar
de beira de estrada –; ou até mesmo em um ambiente familiar, no sentido de ser a casa que abriga a
família. A vulnerabilidade feminina aumenta, potencialmente, a depender de quem ali esteja e com
que propósito. E essa vulnerabilidade pode se alastrar por inúmeras instâncias ou diminuir até o
desaparecimento, na medida em que ela vai precisando da tutela do Estado para o seu acolhimento
e também para a defesa e o resgate da sua dignidade como ser humano, até a efetiva reparação da
lesão causada à sua pessoa. É disso que trata o filme.
Já nos quesitos jurídicos, o filme retrata inúmeras situações que seriam inadmissíveis aos olhos do
Direito brasileiro. Uma das situações estranhas ao nosso Direito refere-se ao fato de a procuradoraadjunta, representante da vítima, ter liberdade para fazer acordos com a defesa, inclusive quanto à
tipificação da conduta ilícita e a sugestão de pena a ser aplicada aos acusados.
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Gracenote

Em Não contem com o fim do livro (2010), Umberto Eco, juntamente
com Jean-Claude Carrière, defendeu a permanência do livro físico,
segundo ele, “por motivos estéticos e gnoseológicos” (relativos ao
conhecimento).

Ainda que a primeira fosse aceitável, a segunda estaria violando
a lei penal brasileira, em seu artigo 1º, em que se estabelece que
não haverá crime sem lei anterior que o defina e nem, tampouco,
pena sem a prévia cominação legal. Ainda que condenáveis os
atos dos acusados, vale a lembrança de uma outra discrepância
em relação ao que acontece no filme, se comparada ao Direito
brasileiro: a Constituição Brasileira determina, em seu artigo 5º,
a individualização da pena e no filme os acusados são julgados
de baciada, sem que haja a individualização dos atos, ainda que
todos semelhantes entre si e condenáveis aos olhos da Justiça.

Reprodução

Foster e McGillis, em grandes interpretações.

No acordo entre a procuradora e os advogados de defesa, a tipificação ficou na linha de colocar
outro em perigo, onde a vítima (sempre tratada por testemunha) nem sequer foi ouvida em juízo. Em
uma segunda ocasião, após o reconhecimento do erro ou arrependimento por parte da procuradora
perante a vítima, esta pôde relatar a agressão coletiva sofrida no bar, mas ainda na condição de
testemunha. Tudo muito estranho.

Kaplan fez um filme forte e real.

Vale a pena assistir ao filme, primeiro por se tratar de um assunto
que merece respeito e atenção: a violência contra a mulher, em
todos os sentidos possíveis e inimagináveis; segundo, porque Jodie
Foster será sempre Jodie Foster, independentemente do papel que
desempenhe, sempre brilhantemente; terceiro, porque o filme é
envolvente e, quarto, porque vale a pena pontuar as inconsistências
do ponto de vista jurídico ou para uma análise comparativa entre o
Direito de uma e outra nação. Mas, há algo que não nos permite,
de jeito nenhum, qualquer margem de dúvidas. O de que o
cumprimento do respeito à dignidade humana ultrapassa todas as
fronteiras e ali não há distinção entre gêneros. Ela é universal.
(Luiz Barros e Neuza Maria de Oliveira)
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Advocacia perde Tereza Dóro

OAB-SP

aleceu no último dia 1º de abril, vítima de parada
cardíaca, a advogada Tereza Nascimento Rocha
Dóro, aos 75 anos de idade. Tereza Dóro exerceu a
advocacia durante 40 anos, tendo presidido a Subseção
de Campinas da OAB-SP por duas gestões (2007-2009
e 2010-2012). Nas eleições de 2015, concorreu à VicePresidência da OAB-SP para o triênio 2016-2018 –
sua chapa ficou em segundo lugar no pleito. Na área
acadêmica, atuou por 24 anos como professora de
Direito Processual Penal e de Prática Forense Penal na
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas. Foi autora de vários livros jurídicos, entre
eles “Os Princípios no Processo Penal” e “Resumo de Direito Processual Penal”. Ocupou também cargos
junto à administração pública, foi presidente da Setec (Serviços Técnicos Gerais) em Campinas de
janeiro a setembro de 2011 e presidente da Fundação José Pedro de Oliveira (Mata Santa Genebra)
de fevereiro e dezembro de 2012.
“Tereza Dóro foi uma grande liderança da advocacia paulista, uma profissional combativa e
intransigente na defesa das prerrogativas dos advogados. De personalidade forte, deixa um legado
de coragem e dedicação ao Direito”, afirmou o presidente da CAASP, Braz Martins Neto.
O presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, também lamentou o falecimento de Tereza Dóro, e declarou:
“Tereza Dóro pautou sua carreira pela dedicação às causas do Direito e por defender a advocacia e
os advogados com determinação”. Já Daniel Blikstein, presidente da OAB Campinas, disse: “Tereza
Dóro é uma grande perda para todos nós. Foi uma mulher à frente de seu tempo, entre outras ações
por ser a primeira a dirigir a Subseção de Campinas e, como professora, permanecer como fonte de
inspiração para os seus alunos”.

Campanha de Vacinação contra Gripe começa em 18 de abril

C

omeça em 18 de abril a Campanha CAASP de Vacinação contra Gripe
2016. Trata-se de uma ação itinerante que percorre todas as subseções
da OAB-SP. O cronograma de imunização pode ser consultado em
www.caasp.org.br. Mais de 30 mil pessoas têm sido imunizadas por ano,
entre advogados, estagiários, cônjuges e dependentes.
O preço é R$ 50,00. Para os que têm mais de 60 anos, no entanto, a vacina
é gratuita.
Por ser produzida com vírus inativo, a vacina pode ser ministrada com
segurança. A vacina contra gripe só não pode ser aplicada em indivíduos com histórico de reação
alérgica a qualquer dos componentes do imunobiológico ou a ovo. De modo geral, podem surgir
reações locais como dor leve, vermelhidão ou endurecimento no local da aplicação e, na pior das
hipóteses, febre baixa. Como ocorre com todas as vacinas, o início da proteção dá-se entre o décimo
e o décimo-quarto dia após a aplicação.
A gripe, causada pelo vírus Influenza, é uma doença altamente contagiosa, transmitida por gotículas
respiratórias que facilmente se disseminam no meio ambiente. Como muitas vezes não se pode
evitar o contato com pessoas infectadas, a solução mais eficaz é tomar a vacina, indicada pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) como maneira efetiva de se prevenir contra a doença. “Mesmo a
gripe comum – e não apenas a H1N1, chamada de gripe suína - apresenta taxa de mortalidade. Além
disso, é uma doença determinante da ausência ao trabalho”, alerta Sizenando Ernesto de Lima Júnior,
consultor- médico da CAASP.
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Hospital São Camilo passa a integrar a rede referenciada da CAASP
WEB

O

Hospital São Camilo, complexo médico de excelência da
capital paulista, agora compõe a rede referenciada da Caixa
de Assistência dos Advogados de São Paulo. Nas unidades do
Ipiranga, da Pompéia e de Santana os advogados podem passar por
consulta médica por R$ 80,00 e submeter-se a exames complementares
por valores abaixo dos praticados normalmente no estabelecimento
em caráter particular, sem que para isso tenham de retirar guia de
atendimento – basta apresentar a Carteira da OAB.
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 Ministério da Educação, por meio da Comissão Nacional de Residência Médica,
ou pela sociedade científica representativa da sua especialidade.

Livraria central da CAASP terá Saldão Jurídico o ano inteiro

Q

uem já visitou a sede da Caixa de Assistência dos Advogados de São
Paulo em agosto conhece o Saldão Jurídico CAASP. Trata-se de uma
oferta especial de obras antigas de todas as áreas do Direito, mas
que se mantêm como importantes fontes de estudo para a advocacia. A
iniciativa agora extrapola o Mês do Advogado: a partir de agora, gôndolas
estarão afixadas na livraria central da Caixa de Assistência reproduzindo,
durante o ano todo, sem interrupção, o consagrado Saldão.

CAASP

“A intenção da Caixa é dar oportunidade aos colegas de adquirirem
obras jurídicas que não são mais encontradas nas prateleiras, mas que
permanecem como valorosos instrumentos de estudo e aprimoramento profissional”, afirma o
secretário-geral da CAASP, Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra.
No Saldão Jurídico CAASP o preço de cada volume estará identificado pela cor da etiqueta: vermelho
– R$ 5,00; azul – R$ 10,00; verde – R$ 20,00; amarelo – R$ 30,00; rosa – R$ 40,00.
“Achei uma ideia ótima, fantástica”, elogiou a advogada Adriana de Carvalho, ao ser abordada
pelo Jornal do Advogado enquanto comprava obras das áreas cível e trabalhista. “O advogado que
pesquisa, que está sempre estudando, precisa do livro – a internet não é suficiente”, observou. “Achei
a iniciativa bem interessante”, registrou Fernando Aqualo, professor de Direito.
Aluna de pós-graduação em Direito Ambiental da PUC-SP, Camila Feltrin dos Santos, comprou três
livros do Saldão por R$ 60,00. “Achei a ideia bastante convidativa. Os preços são bem acessíveis”,
observou.
A sede da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, onde está instalada a livraria central da
entidade, fica na Rua Benjamin Constant, 75, Centro, São Paulo (SP). A loja está aberta à advocacia de
segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
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- 3 anos de pilhas grátis

24x

Sem Juros *
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- 10 sessões de reabilitação auditiva - Atendimento gratuito e permanente
Moema - Av. Divino Salvador, 320
Tel: (11) 2337-7908
*Pagamento em até 24 vezes sem juros com cheques pré-datados e sujeito à análise de crédito.
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Advogados têm descontos em colégios e universidades
da rede Cruzeiro do Sul

A

Cruzeiro do Sul Educacional, organização que engloba
diversas instituições de ensino na Capital e no Interior,
renovou convênio com o Clube de Serviços da CAASP, o
qual assegura aos profissionais inscritos na OAB-SP descontos
nas mensalidades. O benefício é válido para as escolas do
grupo que atuam desde a Educação Infantil até Ensino Médio
e Técnico, a graduação e a pós-graduação (MBA, mestrado e
doutorado). Os abatimentos estendem-se a cônjuges e filhos
de advogados. Os descontos não são cumulativos com outros
benefícios e não valem para o curso de graduação em Medicina.
Por intermédio da CAASP, os advogados ficam isentos da taxa de inscrição no vestibular das instituições
de Ensino Superior da Cruzeiro do Sul Educacional, o mesmo valendo para os cursos a distância. Os
descontos não são aplicados sobre valores de matrícula e taxas de emissão de documentos escolares.
Para se inscrever, o advogado deve acessar o portal da CAASP (www.caasp.org.br), buscar pela
instituição do complexo Cruzeiro do Sul Educacional ao qual pretenda se matricular. Em seguida,
deve acessar o site da instituição educacional escolhida e utilizar o código promocional: EMPRESASP,
para ser isento da taxa de inscrição.
Aprovado, o advogado deve enviar um e-mail para fabio.tavares@cruzeirodosul.edu.br com o nome
completo, CPF, curso e unidade Cruzeiro do Sul educacional que pretende estudar, anexando imagem
digitalizada de sua Carteira de Ordem. Para matrícula de dependente, o procedimento deve ser feito
por meio de uma carta, assinada pelo inscrito na OAB, informando seus dados principais e o número
de registro da Carteira de Ordem.
Informações para matrículas nos colégios da rede Cruzeiro do Sul Educacional devem ser solicitadas
pelo telefone (11) 2178-1580 a Fabio Bezerra Tavares, ou enviada por e-mail para fabio.tavares@
cruzeirodosul.edu.br. Integram a rede de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Cursos Técnicos os colégios Cruzeiro do Sul, o Colégio Alto Padrão e o Ctec (Colégio Técnico de Franca).

TV CAASP: para o advogado e sua família

E

streou na TV Aberta (canal 9 da NET) o programa TV CAASP,
produzido pela equipe de jornalistas da Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo para levar aos operadores do
Direito – e ao público em geral – temas relacionados aos serviços
prestados pelo braço assistencial da OAB-SP.
No TV CAASP o telespectador obterá valiosas informações
de saúde, pautadas conforme o andamento das campanhas
preventivas realizadas pela Caixa de Assistência, e saberá das
promoções nas 40 livrarias que instituição mantém em todo o
Estado, abrangendo mais 60 mil títulos jurídicos.
Os eventos esportivos da advocacia têm ampla cobertura no TV CAASP: campeonatos de futebol que
constituem o maior evento desportivo corporativo do Brasil, circuito de tênis, torneios de xadrez,
passeios ciclísticos, copas de vôlei masculino e feminino e outros.
Não faltarão reportagens sobre os benefícios proporcionados pelas parcerias que a CAASP mantém
por meio do Clube de Serviços: são mais de 3 mil empresas dos mais diversos segmentos a oferecer
descontos e condições diferenciadas aos profissionais inscritos na OAB-SP e aos seus familiares.
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O telespectador também encontrará no TV CAASP pautas especiais sobre os mais diversos assuntos
relacionados com o Direito e sua aplicação prática no dia a dia.
O TV CAASP vai ao ar na TV Aberta às quintas-feiras, às 21h30, e pode ser assistido no site da Caixa de
Assistência (www.caasp.org.br) a qualquer tempo.

Começam os campeonatos de futebol da advocacia 2016
Foi dada a largada para a maior jornada futebolística amadora
do Brasil: os campeonatos de futebol da advocacia paulista,
organizados pela CAASP, a reunir profissionais do Direito
inscritos nas subseções da OAB-SP de todo o Estado. “As copas
de futebol são eventos tradicionais dos advogados paulistas,
que se unem em equipes formadas no âmbito das subseções,
treinam e se empenham ao longo do ano em busca do título.
Contudo, o mais importante é a grande confraternização que
a jornada proporciona aos colegas, além do benefício à saúde
que significa a prática esportiva”, afirma o diretor da Caixa de
Assistência Célio Luiz Bitencourt, responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade.

CAASP

A temporada foi aberta no dia 12 de março, com a primeira rodada da XXI Copa Master, que reúne
advogados com mais de 40 anos. Na edição passada, o título ficou com o time de Lapa/Pinheiros,
com o Centro em segundo lugar. Em 19 de março começou a XXXIV Copa Principal, cujo título em
2015 ficou com a equipe da Lapa, tendo igualmente o Centro como vice-campeão.
Também em 19 de março teve início V Campeonato Veteraníssimo, que congrega advogados com
mais de 50 anos. No ano passado, Lapa/Osasco foi a campeã, e Itaquera/Penha ficou em segundo
lugar.
Já o XVII Campeonato Estadual, a reunir os times do Interior, começou no dia 2 de abril. Jundiaí/
Franco da Rocha conquistou o título em 2015, ao derrotar na final o time de Campinas.
O advogado que queira participar das competições, mas que ainda não tenha se inscrito junto à
respectiva subseção, pode procurar o Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, pelos telefones
(11) 3292-4574 ou 3292-4576.
CAASP

Círcuito de tênis estará em 10 cidades de abril a novembro
As cidades de Sorocaba (16 e 17 de abril), Bauru (14 e 15 de maio),
Florianópolis (26 a 29 de maio), Campinas (18 e 19 de junho),
Santos (23 e 24 de julho), Ribeirão Preto (27 e 28 de agosto), Matão
(10 e 11 de setembro), São Bernardo do Campo (8, 9, 15 e 16 de
outubro), São José dos Campos (5 e 6 de novembro) e Itirapina
(26 e 27 de novembro) abrigarão as próximas edições do Torneio
Aberto de Tênis OAB-CAASP em 2016, que agora contam com
apoio da instituição de ensino jurídico Damásio Educacional. As
duas primeiras etapas aconteceram em Catanduva e São Paulo.
As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas no site de esportes da CAASP (www.caasp.org.br/
Esportes).
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Inscrições abertas para os torneios de vôlei da advocacia 2016
Estão abertas as inscrições para os Torneios de Voleibol
Feminino e Masculino OAB-CAASP 2016. As inscrições são
individuais e podem ser feitas gratuitamente no site de
Esportes da CAASP (www.caaspr.org.br/Esportes). Após
receber os dados, o Departamento de Esportes e Lazer da
Caixa, por meio de um software especial, formará as equipes
aleatoriamente. Os jogos serão realizados sempre aos
sábados, em local a ser definido.

CAASP

Na última edição do Campeonato Feminino de Voleibol,
realizado em 2015, as meninas da Magister faturaram seu sexto título no campeonato de vôlei das
advogadas, o quinto consecutivo. Já na última versão masculina, também realizada em 2015, a
equipe VMasc foi a campeã, conquistando seu primeiro título no torneio.
Mais informações, no Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, pelos telefones (11) 32924573 ou 3292-4574

“A Caixa continuará priorizando a assistência aos
colegas vitimados pelos infortúnios da vida”

M

ilhares de advogados e lideranças do
Direito – de São Paulo e de outros Estados
– lotaram o auditório Celso Furtado do
Palácio das Convenções do Anhembi, no dia 3 de
março, para a solenidade de posse dos dirigentes
que estarão à frente da OAB-SP e da CAASP (Caixa
de Assistência dos Advogados de São Paulo)
até 31 de dezembro de 2018. Também foram
empossados os novos conselheiros secionais da
Ordem. Em seu pronunciamento, o presidente
da CAASP, Braz Martins Neto, resumiu a linha
da gestão que se inicia: “A Caixa continuará
priorizando a assistência dos colegas vitimados
pelos infortúnios da vida, que lhes subtraem a
capacidade de trabalho”.
Martins Neto enalteceu o trabalho de seu antecessor, Fábio Romeu Canton Filho, hoje vice-presidente
da OAB-SP, e, ao nominar os integrantes da nova diretoria, sentenciou: “Eles dividirão comigo a
administração, sob a premissa de estarmos de mãos dadas no cumprimento da nossa missão”.
O presidente fez uma rápida descrição dos serviços da Caixa de Assistência, “os quais serão mantidos
e mesmo ampliados”, destacando os preços praticados nas farmácias e nas livrarias da entidade, a
amplitude da rede médica referenciada e a excelência dos serviços odontológicos. “Tudo isso requer
gestão profissional, amparada por corpo técnico de alto nível, como o que integra o quadro funcional
da CAASP”, observou Martins Neto.
“É com essa disposição e essa capacitação que trabalharemos na Caixa de Assistência nos próximos
três anos, em sintonia com a Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e para o bemestar do advogado e de sua família. Não economizaremos esforços e nem perderemos de vista o
rigor contábil, racionalizando as despesas nos estritos limites dos nossos recursos”, finalizou.
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A delação
premiada
e o réu inocente

Arquivo D. C.

Por Dora Cavalcanti*

A

lógica da acusação enxerga na colaboração premiada a
última das maravilhas, um dos mais importantes meios
de prova, aquele que permite que as investigações, em
especial aquelas tidas como de alta complexidade, avancem
com celeridade e eficiência. Nada mais distante da verdade.
Lamentavelmente, a exaltação da delação premiada no Brasil
é construída sob a perspectiva de que o acusado no mais das
vezes é culpado, e como tal deve confessar seus crimes para
expiar sua culpa. Essa fórmula mágica, todavia, representa o
ápice da crueldade para quem é acusado injustamente e acaba atingido por seus reflexos - quer
queira quer não.
Destaco dois aspectos relacionados à crescente aplicação do instituto que vejo com especial
preocupação: (i) o tratamento não isonômico em matéria de tutela da liberdade dispensado a
acusados que aderem e aos que não aderem à delação, e (ii) a obrigação de desistir de eventuais
recursos quando dessa adesão à colaboração, exigência que, embora não tenha previsão legal, vem
sendo implementada nos acordos celebrados no bojo da vultuosa operação Lava Jato.
Antes de abordá-los diretamente, cabe fazer uma ressalva fundamental. Independentemente da
visão crítica que o advogado possa (e deva) ter do uso massificado da delação premiada como
solução para causas penais, nenhum julgamento moral pode ser feito em desfavor da pessoa do
acusado que decide aderir à colaboração para conquistar sua liberdade. Do ponto de vista humano,
não há nenhum exagero em afirmar que exigir do inocente que resista bravamente a meses sem fim
de espera para o julgamento de um habeas corpus equivaleria, sem nenhum exagero, a exigir que o
torturado não confessasse aquilo que fez e mesmo o que não fez, “dando o nome” de inimigos e de
amigos indistintamente.
Quem se atreve a apontar que há nisso cerceamento do sagrado direito de defesa encontra pela frente
um sem número de inquisidores, prontos a pontificar que o que está em jogo é a moralidade do país.
É certo que nunca foi divertido ser réu em uma ação penal. Hoje, porém, até o acusado mais
destemido fica dividido entre trilhar o arriscado e sofrido caminho de demonstrar sua inocência e o
pragmatismo total consistente em admitir, resignado, um delito, que acredite em seu íntimo não ter
cometido. Consideremos a hipótese de uma pessoa injustamente acusada que está privada de sua
liberdade, entregue às agruras do sistema carcerário brasileiro. Como suportar os horrores da cadeia,
lutando nos tribunais para reverter uma prisão preventiva, e não sucumbir à tentação de dizer o que
for preciso para retornar rapidamente ao conforto do lar? A depender da situação física e psicológica
em que se encontra o preso, a “opção” pela delação é desde logo irresistível, inclusive reforçada pelo
pedido dos familiares que não suportam conviver com situação de ilegalidade tão flagrante.
O que será feito então do inocente postado estoicamente no cárcere? Está flechado por todos os
lados, acusado pelo Ministério Público e pelos corréus que tentam salvar a própria pele por ordem
de chegada. O preso, fragilizado pela situação, já não confia que delatores “pegos” na mentira terão
seus benefícios cancelados, é visto por todos como um Dom Quixote, solitário, guiado pela ilusão de
rebater o que os outros já admitiram.
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Daí porque é essencial que a aferição da presença ou não dos requisitos de uma prisão preventiva passe
ao largo do que disse ou deixou de dizer o acusado em relação ao mérito da acusação a que responde.
Para efeito de restrição antecipada da liberdade, a versão do réu deve ser sempre um fator neutro.
Ao contrário disso, em franca violação tanto ao direito ao silêncio quanto ao pressuposto de que
ninguém está obrigado a se autoincriminar, o que se tem observado é uma relação direta entre
confessar, delatar e preservar a liberdade, ainda que sob a forma de uma cautela antecipada para
evitar a prisão. Assim é que, diante de tão flagrantes ilegalidades, de nada adianta argumentar que
muitos investigados se tornaram delatores sem jamais terem sido presos. Ora, sabedores do que
acontece com os demais investigados, enxergaram (com razão) na adesão ao “benefício” um salvoconduto que nenhum habeas corpus preventivo conseguiria assegurar. A verdade nua e crua é que
ninguém que fez delação foi preso no bojo da Operação Lava Jato, e todos os presos que fizeram
delação retornaram num piscar de olhos ao lar!
Outra consequência inexorável da progressão geométrica da celebração de acordos com a
autodenominada “força tarefa” no âmbito da Lava-Jato está associada à máxima de que as decisões
de primeiro grau são justas já que não foram reformadas pelas Cortes Superiores. Pois é certo que
não. A cada delação premiada fechada desistem-se de TODOS os recursos em tramitação. Em outras
palavras, o acusado inocente (senão de tudo aquilo do que é acusado, ao menos de uma parte)
assimila também outro golpe, sendo provável que também fique sozinho em sua luta para combater
eventuais ilegalidades.
A ideia clássica de que a busca da verdade real seria o pressuposto de nosso modelo jurisdicional
está sendo gradativamente substituída pela busca da verdade mais conveniente para cada um dos
interessados, custe o que custar. Em uma palavra, não passa de sofismo.
Com a desistência compulsória dos recursos intentados pela defesa, abre-se o caminho para a lógica
de que os fins justificam os meios – já não é possível exigir da investigação e da acusação que andem
nos trilhos sob pena de uma futura anulação do processo. Teses relevantíssimas sobre incompetência
do juízo, usurpação de competência dos tribunais superiores, ilegalidade na interceptação telefônica
ou de meios telemáticos, uso de provas obtidas por meios ilegais, enfim, arbitrariedades de toda
sorte, são abandonadas a meio caminho – quedando sem julgamento revisional.
É preciso questionar qual o sentido de tal descabida exigência. Afinal, se o acordo de colaboração
premiada tiver sido celebrado em ambiente de respeito às garantias constitucionais e de processo
penal, não restaria afetado pelo julgamento final dos recursos interpostos. A busca verdadeira da
Justiça não deve nunca impor limites ao direito de defesa.
Por outro lado, se o réu convertido a delator tiver feito esta opção duramente constrangido pelas
circunstâncias, não é certo que lhe roubem inclusive o direito de ver reconhecida nulidade processual
que o liberasse das amarras do acordo.
Independentemente do quanto se fala em combater a certeza da impunidade, a disseminação
descontrolada da colaboração premiada, e sobretudo a oferta de recompensas extraordinárias ao
réu colaborador que equivalem a liberá-lo praticamente de qualquer consequência pelos ilícitos que
admite, funciona, a meu ver, como um retrocesso em termos de certeza da impunidade.
Hoje, quem está na berlinda, com receio de ser pego com a mão na botija, já se prepara de antemão
para livrar-se das penas da lei anunciando o quanto antes sua colaboração. A utilização que tem sido
dada por parte de algumas autoridades ao instituto tem servido para consagrar uma espécie de
“seguro-delação”. Assim, a mesma certeza da impunidade antes associada à demorada tramitação
do processo penal e ao modelo garantista do processo penal brasileiro renasce sobre a forma da
traição dirigida, mais eficaz e rápida do que a atuação de qualquer advogado de defesa.
Pobres réus inocentes!
*Dora Marzo de Albuquerque Cavalcanti Cordani, advogada criminalista, foi presidente do
Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) de 2003 a 2007, entidade da qual hoje é conselheira.
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BRASIL, PAÍS DOS PESTICIDAS
O fato de um produto ser banido na União Europeia não significa que deva ser banido no Brasil.
Da mesma forma que um produto registrado lá não pode ser utilizado aqui sem ser avaliado pelas
autoridades brasileiras. A ausência de registro de determinados produtos em outros países está
ligada – na maioria dos casos - à baixa e/ou inexistente demanda por sua utilização, que pode se
dar por questões climáticas e também pela não incidência de algumas pragas/doenças para as
quais as tecnologias são voltadas, conforme as culturas comumente plantadas em alguns países.
É equivocada a conclusão no sentido de que a inexistência de permissão para utilização de um
produto no respectivo país de origem estaria relacionada com problemas na sua qualidade ou em
um suposto risco ao meio ambiente e/ou à saúde por ele oferecida. O fato do produto importado
não ter seu uso autorizado no respectivo país de origem não implica na conclusão de ausência de
qualidade ou risco ao meio ambiente e/ou à saúde para o Brasil.
Sobre os resultados do Para divulgados em 2014 - referentes a coletas de 2012 (abordado na pág.21),
dos alimentos pesquisados, coletados em 2012, 25% apresentaram irregularidades; deste total, 1,9%
apresentaram defensivos agrícolas acima dos limites permitidos e a maioria por uso de substâncias
aprovadas, mas utilizadas em outras culturas.
Não julgamos a legislação que regulamenta o uso de defensivos agrícolas seja “caduca”, pois apesar
de a Lei ser de 1989, o Decreto que a regulamenta é de 2002 e ela ainda é considerada a mais restritiva
do mundo. A falta de prazo de validade do registro não impede que eles sejam reavaliados a todo o
momento. Não é apenas a ANVISA que pode iniciar um procedimento de reavaliação. Isso está sendo
feito pelo IBAMA também. Além do registro no MAPA, ANVISA e IBAMA, os defensivos precisam ser
cadastrados em todos os Estados.
Sindicato Nacional de Defesa da Indústria Vegetal
Comentário da Redação - As fontes consultadas para a reportagem “O país dos pesticidas”
são especializadas no assunto, confiáveis e de prestígio. O Sindiveg levanta a questão de que
“a ausência de registro de determinados produtos em outros países está ligada à baixa e/ou
inexistente demanda por sua utilização”. Isto é verdade. No entanto, a matéria não toca nestes
casos. Nossa abordagem trata dos produtos proibidos na Comunidade Europeia - por serem
comprovadamente considerado perigosos à saúde - que podem ser utilizados aqui.
A respeito do Para (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos), cabe observar
que o programa foi criado para constituir-se como um dos principais indicadores da qualidade
dos alimentos adquiridos no mercado varejista e consumidos pela população. A Anvisa assegura
que os benefícios de consumir alimentos in natura superam os riscos da ingestão de resíduos de
agrotóxicos, no entanto, sublinha que “não é possível descartar totalmente o risco à saúde” dos
alimentos que tiveram seus resultados considerados insatisfatórios nas análises.
É verdade também que a falta de prazo de validade do registro não impede que eles sejam
reavaliados a todo o momento. E como bem lembrou o Sindiveg, não apenas a Anvisa, mas
também o Ibama podem iniciar um procedimento de reavaliação. Ocorre que, como descrito na
reportagem, há anos algumas substâncias aguardam a avaliação da Agência, ao passo que se a
reavaliação fosse prevista sistematicamente, como acontece em outros países que também são
citados na matéria, isto não aconteceria.
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LEITOR POETA
As consequências da irresponsabilidade política
Mais uma estrela ofuscada,
quando não apagada,
neste céu que sumiu.
Mais um sonho morreu,
sem saber que nasceu,
nesta incongruência senil.
Mais um parte no escuro,
um neonato sem futuro,
neste hoje, inglório Brasil.
Orlando Farinelli
BRASIL, PÁTRIA (DES) EDUCADORA
Precisamos pressionar a população para exigir educação de qualidade. Estamos perdendo tempo
reclamando para as autoridades.
Fernando Souza Filho

ENTREVISTA COM CARLOS AYRES BRITTO
O Supremo Tribunal do PT não errou, apenas chancelou o que o partido queria.
Robinson A. Silva
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