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Veículos de comunicação,
não raro, mudam seus aspectos
visuais como quem troca de
roupa. Inserem cores, aplicam
efeitos, recriam seções com nomes
diferentes, realizam verdadeiras
piruetas gráficas e editoriais.
A esse processo chamamos
perfumaria. Talvez renda alguns
novos leitores, mas certamente faz
evaporar outros tantos. Nada a ver
com modernizar-se de fato.
Em nossas andanças e
conversas nos ambientes em que
a advocacia se faz presente, temos
ouvido elogios à Revista da CAASP
- é claro que também críticas,
mas estas têm sido pontuais e
construtivas, o que muito nos
gratifica. Após quatro anos, a Caixa
de Assistência dos Advogados
de São Paulo constatou que o
projeto editorial original de sua
revista deveria ser mantido, mas o
grafismo que lhe dá forma e cores
merecia ser remodelado. Sem
pirotecnias, contudo.
O que o leitor notará a partir
desta edição é que as seções as
quais acostumou-se a ler estão
todas presentes, escritas com o
mesmo rigor jornalístico, nossa
preocupação maior ao lado do
correto trato da língua. Seus olhos,
contudo, acreditamos terão grata
surpresa.
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A reforma gráfica que marca
esta vigésima-terceira edição da
Revista da CAASP pretende nos
tornar mais arejados, donos de
legibilidade mais fácil. Mais bonitos.
E ainda assim identificados com
nossa face original.
O conteúdo abrigado pelo
novo grafismo, de outra parte,
não poderia ser mais oportuno.
Também o Brasil entra numa nova
fase com o governo interino de
Michel Temer, pelo qual torcemos,
mas ao qual, por compromisso
jornalístico, reservamos um olhar
crítico. O Governo Temer é o
assunto da reportagem de capa
desta edição, que traz na seção
Entrevista um dos responsáveis
por sua existência: o jurista
Hélio Bicudo, autor do pedido de
impeachment da presidente Dilma
Rousseff junto com os colegas
Miguel Reale Jr. e Janaína Paschoal.
O Brasil tem problemas
sérios, mas nenhum tão grave
quanto aqueles que afligem as
populações que habitam áreas
de conflito na África e no Oriente
Médio. A terrível realidade dessas
pessoas é compartilhada, e
amenizada, por profissionais de
saúde de organizações como a
Cruz Vermelha e os Médicos Sem
Fronteiras. A Revista da CAASP foi
ouvi-los para a seção Saúde. Os
relatos são estarrecedores.
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Como

procurador

de

Justiça,

nos

anos 1970, auge da ditadura militar,
Hélio Bicudo liderou uma contundente
investigação sobre o Esquadrão da Morte,
envolvendo o mais temível servidor do
regime, o delegado Sérgio Paranhos
Fleury. Por sua coragem e determinação

O
AFASTAMENTO
DE EDUARDO
CUNHA É
MATÉRIA DO
CONGRESSO,
NÃO DO
SUPREMO

contra a repressão, Bicudo foi levado ao
altar da esquerda brasileira, condição
que fez dele um dos principais quadros
do PT, partido que deixaria logo no início
do Governo Lula. O que, precisamente,
o fez deixar o PT? Na entrevista a seguir,
concedida ao editor da Revista da CAASP,
Paulo Henrique Arantes, Hélio Bicudo diz
que a causa de sua saída foi a maneira
“demagógica” pela qual o partido lida
com a coisa pública.
Hoje desafeto de Lula, já afirmou em
várias oportunidades – e o faz mais uma
vez aqui – que o ex-presidente tornouse multimilionário. Cuidadoso com as
palavras, não o acusa abertamente de
nada.
Inimigo declarado do partido que um
dia integrou, o jurista elaborou o pedido

Nas linhas a seguir, Hélio Bicudo diz
temer que o Brasil transforme-se em

de impeachment da presidente Dilma

uma “ditadura do Judiciário”, em face de

Rousseff junto com os colegas Miguel

decisões do Supremo Tribunal Federal

Reale Jr. e Janaína Paschoal. Aberto o

que se sobreporiam às prerrogativas

processo de impedimento, a presidente

do Parlamento. E afirma isso sem meias

está

palavras, como o leitor poderá conferir

afastada

enquanto

julgamento pelo Senado.
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[ Revista da CAASP ] O que o senhor achou do afastamento do deputado Eduardo Cunha,
presidente da Câmara, pelo Supremo Tribunal Federal?
[ Hélio Bicudo ] Eu achei que foi uma interrupção do processo democrático. O Supremo
Tribunal Federal não pode intervir nos outros Poderes como Poder prevalente. Acho que
essa questão teria que ter sido amplamente discutida para se tomar uma decisão. Isso não
compete ao Supremo Tribunal Federal.
Eu acho que estamos partindo para uma ditadura do Poder Judiciário, o que é muito ruim
para o país.
Mas o deputado vinha utilizando vários subterfúgios para impedir o trabalho da Comissão
de Ética da Câmara...
Problema do Congresso Nacional. Isso é matéria do Congresso, não do Poder Judiciário.
Confesso que eu pensei que o senhor fosse
comemorar o afastamento de um político
com o histórico de Eduardo Cunha.
A minha visão é que houve uma intervenção
indevida do Poder Judiciário no Legislativo.
Essa questão tinha que ser resolvida interna
corporis, dentro do Congresso Nacional e
não por intervenção do Judiciário.
Se você justicializar a política, você acaba
com a política.
A Constituição não diz que o STF deve atuar
quando o Legislativo se omite?

SE A POLÍTICA FOR
JUSTICIALIZADA,
ACABA-SE COM ELA

Mas onde está escrito que o Legislativo não
tomaria a medida?
E o que o senhor espera da Comissão de
Ética da Câmara, que vai decidir sobre o
destino do presidente da Casa?
Eu não conheço sua composição, não
participei dessa questão. Sou apenas um
espectador.
O atual Congresso não é por demais conservador?
Pode ser.
Quando o senhor diz “pode ser”, quer na verdade dizer que “é”?
Eu fui deputado federal por dois mandatos. No meu tempo, para você passar um projeto na
Câmara era uma grande dificuldade, porque a coisa ia de uma comissão para outra e a gente
ficava quase que de mãos atadas. Por exemplo, eu briguei muito durante aqueles oito anos
pelo estabelecimento de uma Justiça Militar diferente da que ainda hoje existe.
As Polícias Militares têm um poder financeiro muito grande, então essa minha luta de oito
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anos frutificou pouco. Ela era extensiva no sentido de que todos os crimes praticados pelas
policias militares fossem submetidos à Justiça Comum. Hoje, só os homicídios.
E com as pessoas que compõem hoje o Legislativo, isso está cada vez mais distante...
É, eu acho que sim.
Como o senhor, Janaína Paschoal e Miguel Reale Jr. dividiram o trabalho de elaboração do
pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff?
Não dividimos, fizemos em conjunto. A redação é produto de seis mãos, mas a formulação final
coube a Janaína.
Há muitos juristas afirmando que o impeachment de Dilma Rousseff é um golpe parlamentar.
Eles são todos petistas?
Eu não sei. Acho que há muita vaidade pessoal
envolvida nesse debate.
O impeachment é uma ação rigorosamente
constitucional, e que está sendo operada
dentro dos limites da Constituição. Não há
nenhum motivo para você, do ponto de vista
constitucional, alegar que essa questão não
está sendo conduzida democraticamente.

O IMPEACHMENT
É UMA AÇÃO
RIGOROSAMENTE
CONSTITUCIONAL

De qualquer modo, as declarações de voto
favoráveis ao impeachment na Câmara não
se apegaram a motivos jurídicos, não? Houve
louvores a Deus, saudações a familiares,
inclusive a um marido que foi preso no dia
seguinte...
Essa é uma questão da Câmara que eu não
discuto. Eu posso dissentir, como muitas vezes
dissinto, mas eu acho que é um problema
do nosso metier político. Os nossos políticos
são esses, e nós temos que atuar com esses
políticos que estão aí, que fomos nós que
colocamos no Poder.

Mas com 50% de empresários, boa fatia de grandes proprietários de terra e uma numerosa
bancada evangélica, além de pouquíssimos negros, não se pode afirmar que ali está
representada a Nação brasileira, não? Os parlamentares não vêm sendo eleitos por força do
poder econômico que financia suas campanhas?
Mas nesta questão do impeachment eu não vi, até o presente momento, a intervenção do
poder econômico. Eu acho que é uma questão da cidadania. Eu, como cidadão, a Janaína, como
cidadã, e o Miguel Reale Jr., como cidadão, achamos que havia necessidade de uma intervenção
de cidadãos para que não prosseguisse esse desgoverno que a Dilma preconizava.
O então vice-presidente Michel Temer também assinou “pedaladas” quando assumiu
interinamente a Presidência, durante viagens ao Exterior de Dilma. Ele também merece sofrer
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uma ação de impeachment?
O vice é o vice. Como a presidente assinou, ele assinou, vamos dizer assim, colaborando com
ela. Isso não impede que ele agora assuma uma posição contrária a isso. Ele pode vir a ser
objeto de um pedido de impeachment, mas vamos ver se os mecanismos partidários vão levar
a esse extremo.
E os governadores? As chamadas “pedaladas” não são uma prática corriqueira? O governador
de São Paulo, por exemplo, usou R$ 333 milhões de recursos provenientes das tarifas do Metrô
para pagar outros serviços...
Nesses casos em que os Estados estão
comprometidos, que cada Estado atue no
sentido de apurar as responsabilidades
dos seus governadores.
Mas o senhor enxerga conduta semelhante
entre os casos federal e estadual?
Pode ser.
Essa questão tem muito da oportunidade:
no momento houve uma oportunidade
para se questionar o Governo Federal. O
crime existe, na hora em que a questão for
ressuscitada, a lei deve funcionar.
Como acabar com as práticas de corrupção
entre entes públicos e grandes empresas
sem uma reforma política?
A reforma política é um ideal a ser
atingido, mas não há nenhum partido
político atuante que esteja interessado na
reforma política, embora digam que estão.
O senhor teme pelo que pode acontecer
nas ruas agora, com o impedimento da
presidente Dilma Rousseff?
Eu acho que essa questão de levar pessoas
às ruas envolve duas faces de uma moeda:
uma é o povo que está fazendo, que não
cobra pedágio; e outra não é o povo que
está fazendo, são entidades ligadas a A, B,
C ou D sob pagamento.
Há uma diferença muito grande entre as manifestações dos dias 13 e 18 de março último.
O senhor acha que as 200 mil pessoas que estiveram na manifestação de 18 de março foram
remuneradas para estarem lá?
Não todos, mas os puxadores sim.
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A Fiesp e a Força Sindical também gastaram bastante dinheiro na manifestação de 13 de março.
Pode ser.
O senhor disse em várias ocasiões que o PT contaminou o Judiciário e o Ministério Público.
Ainda pensa assim, mesmo com as condenações e prisões de tantos membros do partido?
Penso. Eu acho que essa última decisão do Judiciário (afastamento do presidente da Câmara,
deputado Eduardo Cunha) é uma decisão do PT.
Mesmo tendo se dado por unanimidade no plenário do STF?
A unanimidade muitas vezes se faz por
um problema de gostar ou não gostar,
nunca é tipicamente jurídica.
O senhor acha, então, que até o ministro
Gilmar Mendes, inimigo declarado do PT,
votou de modo a favorecê-lo?
Às vezes é solidariedade a outro membro
do tribunal... eu acho que essa questão
veio à baila muito mais por causa
impeachment da Dilma do que pelo
próprio caso do Eduardo Cunha.
Há quem diga que se Eduardo Cunha
tivesse sido afastando mais cedo o
impeachment não emplacaria.
Eu acho que não, eu acho que teria
emplacado. Ele (Cunha) não fez nada além
de exercitar um ato de ofício. O pedido foi
entregue a ele, ele encaminhou de acordo
com o regimento interno da Câmara, com
o que a democracia determina. Eu acho
que ele agiu normalmente.
Eu não conheço o Cunha, o nosso pedido
não foi ao Cunha. Nosso pedido foi ao
deputado presidente da Câmara dos
Deputados.
Os ministros nomeados pelo presidente
interino Michel Temer, ao menos os do
seu núcleo próximo, não são exatamente as
pessoas mais indicadas para renovar o Brasil, pois muitas delas participaram de governos
anteriores, algumas até participaram de todos os governos desde a redemocratização. Há
vários investigados na Operação Lava Jato. Como o Governo Temer fará o Brasil andar para
frente com essas pessoas?
É uma coisa que eu quero ver.
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Tem-se uma oportunidade única para atuar
no sentido de realmente concordar o Poder
Público no exercício das suas funções e
atribuições. Se isso acontecer, ótimo. Se não
acontecer, é porque não houve o necessário
policiamento por parte dos membros dos
partidos.

A CORRUPÇÃO E
A DESIGUALDADE
ESTÃO
RELACIONADAS

Operação Lava Jato. O senhor acha, como
acham muitos advogados e juristas, que a
delação premiada tem sido usada de forma
abusiva?
Vale muito mais a avaliação das pessoas que
atuam dentro desse sistema da Lava Jato.
Eu acho que as coisas não estão carimbadas
como sendo isto ou aquilo. A delação é uma
maneira de se procurar trazer a realidade
política para a realidade do dia a dia do Brasil.
O maior problema do Brasil é a corrupção ou
a desigualdade?
As duas coisas, e elas têm relação.
Qual sua opinião sobre a recente decisão
do STF autorizando o cumprimento de pena
após a condenação em segunda instância,
portanto antes do trânsito em julgado?
É um retrocesso, sem dúvida.

É como a decisão sobre o afastamento de Eduardo Cunha: é a determinação de um Poder
maior. E eu não acho que o Supremo seja um Poder maior. Estão achando isso, e nós vamos
chegar daqui a muito pouco tempo a uma ditadura do Poder Judiciário, se isso continuar.
Vamos voltar ao passado. Qual a verdadeira razão de sua saída do PT?
Especificamente, eu prefiro não dizer. Mas eu digo que a maneira pela qual o partido conduzia
os problemas públicos me levou a sair do PT, que me pareceu muito mais um partido de
atuação demagógica.
Nos anos 1990, o senhor integrou uma comissão de sindicância interna do PT, ao lado de
nomes como José Eduardo Martins Cardoso, Paul Singer, Paulo de Tarso Venceslau e César
Benjamin, cujos trabalhos chegaram a conclusões tais que o assunto foi encerrado e nada foi
divulgado. O que aquela comissão apurava?
A comissão apurava exatamente o uso indevido do poder para enriquecer o partido. Fui eu,
praticamente, quem fez a sindicância. Eu não coloquei conclusões definitivas, não me lembro
bem ao certo, mas acho que lá estão todos os elementos para mostrar a atuação do partido e
dos seu próceres, como Lula.
Onde está o resultado dessa sindicância?
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Deve estar nos arquivos do PT.
O senhor era deputado federal pelo PT quando foi indicado pelo Governo Fernando Henrique
para representa-lo na Comissão de Direitos Humanos da OEA. Como o PT reagiu a isso na época?
Era uma questão burocrática. Você só pode integrar a Comissão de Direitos Humanos se for
indicado pela Assembleia Geral da OEA, e para você ser indicado pela Assembleia é preciso que
o presidente da República faça a indicação.
E Fernando Henrique fez?
Fez.
E o PT ficou enciumado?
Eu não cogitei do PT nisso, porque era uma questão que não tinha nada a ver com partido
político.
É verdade que durante o primeiro Governo Lula, antes do Mensalão, o senhor pleiteava uma
embaixada em Genebra, ou Roma, e o cargo lhe foi negado por Lula?
Não, não é verdade.
A verdade é que o Lula me perguntou o que
eu queria ser dentro do governo, e eu disse
que queria estar onde pudesse trabalhar pelo
engrandecimento do Brasil. A partir daí não
tive nenhuma resposta.
O senhor já afirmou que Lula é um homem
multimilionário. É mesmo?
Eu acho que é. Não era, mas é.
O senhor tem como provar?
Não. O que eu sei é que hoje ele e a família
dele gozam de uma posição financeira muito
boa, estão todos muito ricos.
E como eles teriam ficado ricos?
Não sei. Isso é uma questão interna da família.
O senhor foi filiado à UDN nos anos 1960?
Não, nunca fui filiado à UDN.
Dizem que o senhor foi simpatizante dela.
Não, nunca fui.
O senhor foi secretário dos Negócios
Jurídicos da prefeita Luiza Erundina e viceprefeito na gestão Marta Suplicy. Ambas são
pré-candidatas a prefeita de São Paulo nas
eleições deste ano. Com qual delas o senhor
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O QUE EU SEI
É QUE LULA E
SUA FAMÍLIA
ESTÃO TODOS
MUITO RICOS

se identifica mais atualmente?
Luiza Erundina foi prefeita numa fase em que a Prefeitura
lutava contra a penúria. Mais tarde, com a Marta, a Prefeitura
já tinha subido alguns degraus, então era mais fácil atuar. A
Erundina foi sufocada pelos partidos políticos.
Eu não analisei as candidaturas de hoje, mas, pelas pessoas,
elas se equivalem.
O que o senhor acha da gestão Haddad em São Paulo?
Fraca. Por exemplo, a questão da movimentação dentro do
município foi relegada ao espaço.
Quando procurador da Justiça, durante a ditadura militar, o senhor se destacou no combate
ao Esquadrão da Morte, liderado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Como foi aquela luta?
Diante do panorama que a imprensa mostrava, pessoas mortas – os “presuntos” –, eu pedi,
como procurador, que o Ministério Público atuasse, o que não aconteceu. Então, eu reiterei o
pedido, e me foi dito na ocasião que eu estava cutucando a fera com vara curta e que então eu
mesmo iria assumir o caso. Eu assumi, fiz as investigações com muita dificuldade, mas cheguei
a conclusões que levaram a processo criminal, mas não contra todos os elementos, porque o
próprio Fleury já havia falecido.
O senhor recebeu muitas ameaças?
Eu nunca dei muita atenção a isso. Pode ter havido ameaças, mas eu sempre as ignorei. Eu fui
promotor público, e a vida de promotor público é complicada. Eu nunca pus em juízo minha
atuação por causa de uma ameaça.
E a polícia de hoje, ainda mata daquela forma?
Há muito tempo em venho debatendo a hipótese de termos uma só polícia, fundindo as Polícias
Militar e Civil, mas existem alguns problemas. Não se pode, por exemplo, haver um policial que
não seja distinguido dentro da população – então, é preciso existir a polícia uniformizada. E é
preciso haver a polícia investigativa, que não é uniformizada. Então, temos que trabalhar com
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essas questões.
Como o senhor avalia a polícia do Estado de
São Paulo?
Fraca.
Fraca ou forte demais?
Eu acho que ela tem feito mais intervenções
em problemas na faixa das escolas do que em
relação à criminalidade.
Por favor, fale sobre a figura do delegado
Sérgio Paranhos Fleury, que o senhor
conheceu e combateu.
O Fleury era um homem do sistema político
existente. Era um homem da ditadura militar,
e ele atuava como tal muito mais do que
como delegado de polícia – ele estava acima
disso. Ele atuava dentro do esquema militar
e ditatorial, e com isso ele nadou de braçada
aqui em São Paulo e fez o que fez. Também
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FLEURY
ANDAVA
BEBENDO
MUITO E
FALANDO
O QUE NÃO
DEVIA. TANTO
QUE FOI
ELIMINADO

andou pela Europa e pela América do Sul, financiado pelo Governo Federal, pelos militares.
Em certo momento, os militares verificaram que o Fleury não era exatamente aquilo que eles
queriam. Eu me lembro que tive uma entrevista com um coronel do Exército. Esse coronel, de
sobrenome Restel, queria saber o que realmente estava acontecendo, pois o Exército tinha na
cabeça que eu era metido na subversão e que a minha atuação se devia a essa raiz.
A conversa foi no 2º Exército. Nós ficamos uma noite inteira conversando sobre o que era o
Esquadrão da Morte. Ele ficou convencido de que o que eu estava fazendo era apenas uma
atuação do Ministério Público relativa a uma pessoa que estava furando as normas de Direito
Privado e Público. Eu conversei com o coronel Restel e acho que o convenci.
Em determinado momento, Fleury se tornou perigoso para o governo militar, não?
Tanto que foi eliminado.
Mas isso não foi provado.
Por que ele foi enterrado sem autópsia, em caixão fechado? Isso é conversa mole. O Fleury,
nessa época, andava bebendo muito e falando o que não devia falar.
O que o senhor sente quando vê um deputado enaltecer o coronel Brilhante Ustra em plenário?
É um absurdo.
Dentro da democracia, temos que suportar, mas não podemos deixar passar em brancas
nuvens. É preciso combater isso.
Na sua opinião, a Lei da Anistia deveria ser revista para que houvesse julgamentos e punições
por torturas e assassinatos?
Eu não mexeria mais nisso. Acho que a Lei da Anistia tem muitos defeitos, apesar de hoje não
me recordar bem dos seus termos. Mas eu acho que a Lei, do modo com que ela foi editada,
ela mais atendeu aos reclamos do pessoal que cometeu crimes durante a ditadura do que às
pessoas que combateram esse crimes.
Mesmo assim, o senhor acha que ela não deve ser revista?
Acho que não. O que passou... passou.
Procede a informação de que o senhor prestou serviços de consultoria à empresa Cogelex,
ligada à Alston?
Tive um contrato de trabalho com eles, mas não me lembro a data.
O senhor foi chamado ao Ministério Público para falar sobre isso, no âmbito das investigações
sobre o cartel de trens em São Paulo?
Não me lembro. Eu fiz um depoimento no Ministério Público, mas não era exatamente focado
nessa questão, porque eu nem estava dentro dessa questão.
O senhor era procurador de Justiça quando prestou consultoria à Cogelex?
Não, eu não era mais procurador. |
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esquemas de Eduardo Cunha, presidente
afastado da Casa que, contudo, desfruta
ainda de inacreditável poder. Moura é réu
em três ações penais no STF, acusado de
desviar dinheiro público, e investigado em
outros inquéritos, um dos quais por suposta
participação em tentativa de homicídio.
No Congresso, reavivou-se o termo
Centrão para denominar parte da base
de apoio ao governo, rememorando o
agrupamento da era Sarney liderado pelo
deputado Roberto Cardoso Alves, que
exercia, como definida pelo próprio, a
política “franciscana”, pela qual “é dando
que se recebe”.

Ricardo Bastos

A dificuldade de vencer as artimanhas
desse modelo é tanta que o Governo
Temer teve que nomear como seu líder na
Câmara o deputado André Moura, do PSC
sergipano, um dos pontas-de-lança dos

“O fisiologismo é uma característica do
sistema político brasileiro que não mudou
com a troca de governo. É o combustível do
nosso sistema político”, afirma o cientista
político Cláudio Gonçalves Couto, professor
do Departamento de Gestão Pública da
Fundação Getúlio Vargas. Para Couto,
contudo, há uma diferença na atual quadra.
“Agora não há mais intermediários: o poder
foi entregue diretamente aos partidos de
adesão, essencialmente fisiológicos. O PT e
o PSDB, de alguma forma, tinham espinha
dorsal. Os demais são invertebrados, estão
em busca de verbas, não têm grande
preocupação com políticas públicas, a não
ser em casos pontuais”, avalia.
Nessa seara, criticou-se num primeiro
momento a ausência de mulheres no
Ministério, que não teriam sido indicadas
pelos partidos aliados. Não que o
presidente Temer deixasse a questão de
lado. A ex-presidente do STF, Ellen Gracie,
por exemplo, foi sondada, mas acabou não
aceitando o convite.

O presidente interino tem de usar sua
habilidade política para não deixar o fisiologismo
comprometer o governo.

“Faltou ao presidente dizer aos partidos:
‘eu preciso de tantas mulheres no governo’.
Se ele coloca isso de cara, as siglas iriam
buscar suas mulheres para indicar. Embora
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O início do Governo Temer encontra-se
submetido a uma prática da qual nenhum
presidente da República conseguiu se
livrar desde a redemocratização do país – o
fisiologismo. A chamada governabilidade, a
capacidade de implementar reformas nos
mais diversos campos da administração
pública e a urgência de reorganizar
a economia só caminharão, ao que
parece, se estiverem em sintonia com
nosso “presidencialismo de coalizão”,
que se resume a acomodar 30 partidos
na máquina estatal, sem o que nada se
aprova no Congresso Nacional. Note-se
que a ideia de reduzir drasticamente o
número de ministérios foi abrandada:
ante 32 pastas legadas por Dilma, haverá
24 na administração Temer, contados
ministérios e outras cadeiras que detêm
status ministerial, como a Advocacia-geral
da União e a Secretaria de Governo.

as agremiações sejam verdadeiros Clubes
do Bolinha, sempre dá para arrumar
alguém”, ironiza Cláudio Couto.
A questão feminina, no entanto, acabou
sendo bem resolvida por Temer, com a

Flávia Piovesan no governo: ponto para os
Direitos Humanos

nomeação de perfis técnicos do porte de
Maria Silvia Bastos Marques para presidir
o BNDES, de Maria Helena Castro para
comandar a Secretaria-executiva do
Ministério da Educação, de Maria Inês Fini
para conduzir o Inep (Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais), órgão responsável
pelo Enem, de Ana Paula Vescovi para
estar à frente da Secretaria do Tesouro
Nacional, e de Flávia Piovesan para chefiar
a Secretaria Nacional de Direitos Humanos,
do âmbito do Ministério da Justiça – esta
última, personalidade que conta com
apreço absoluto da advocacia.
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Conselheira secional da OAB-SP,
professora da Faculdade de Direito da
PUC-SP, Flávia Piovesan já foi cotada
para o Supremo Tribunal Federal. Suas
posições afastam alguns receios de que
a
gestão
Temer
daria uma guinada
conservadora
no
campo
dos
direitos
humanos
e
constitucionais.
“Sou
devota
da
Constituição. Temos
de
fortalecer
o
culto
ao
Direito
Constitucional
porque fora dele o
que há é o arbítrio”,
ressaltou Piovesan
em
entrevista
recente do Jornal do
Advogado, editado
pela Seção de São
Paulo da OAB.
Além
disso,
a
presença
de
Flávia Piovesan no governo ameniza a
desconfiança de certos setores em relação
ao ministro da Justiça, Alexandre de
Moraes, que, como secretário de Justiça do
Estado de São Paulo, não foi exatamente
um primor de competência na garantia
de manifestações populares e, por último,
deflagrou ações policiais truculentas contra
estudantes
secundaristas
indignados
com a qualidade da merenda servida em
escolas técnicas. E foi Moraes o autor da
primeira declaração infeliz proferida por
um componente do Governo Temer, ao
dizer, em entrevista à Folha de S. Paulo,
que não existe obrigação governamental
de se nomear quaisquer dos nomes da
listra tríplice tradicionalmente apresentada
pela Procuradoria Geral da República

para o comando do órgão. Foi de pronto
desautorizado por Michel Temer.
Lava Jato - Aos 19 dias de vida, o
governo do presidente interino Michel
Temer registrava duas baixas no Ministério.
A primeira fora o ministro do Planejamento,
também articulador político de reconhecida
eficiência, Romero Jucá. Depois foi a vez
do ministro da Transparência, Fiscalização
e Controle, Fabiano Silveira. Em ambos

os casos, razões semelhantes: conversas
gravadas e vazadas a sugerir ações de
contenção da Operação Lava Jato. As
gravações foram feitas pelo ex-presidente
da Transpetro Sérgio Machado, delator da
hora. Os vazamentos direcionam o foco da
Lava Jato para caciques do PMDB, como o
presidente do Senado, Renan Calheiros, e o
ex-presidente da República José Sarney. O
receio é de que isso possa criar embaraços
ao novo governo.

PRESIDENCIÁVEIS
FORA DA ROTA
DE CONFLITO
Governar bem é saber delegar funções,
asseguram especialistas, sempre citando
a regra como algo jamais praticado pela
presidente afastada Dilma Rousseff. É
também administrar vaidades e conjuminar
projetos pessoais. Nesse sentido, Michel
Temer conta em seu governo com
duas figuras de altíssimo potencial de
colisão, dois pré-candidatos – ainda não

oficialmente declarados – a presidente da
República, dois engenheiros que migraram
para a economia e que, nesse campo, não
rezam pela mesma cartilha. Um é convicto
liberal, totalmente afeito à ortodoxia
econômica; outro, como é característica
dos quadros da Unicamp, é dono de perfil
desenvolvimentista.
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ministro

da

Fazenda,

Henrique

Alexandre Campbell - FWE

O

Meirelles, e o ministro das Relações
Exteriores, José Serra, vão se chocar em
algum momento?
“Temer é muito esperto, e tomou
uma

cautela:

não

colocou

Serra

na

área econômica. Se Serra estivesse no
Planejamento,

talvez

o

conflito

fosse

inevitável”, observa o cientista político
Cláudio Gonçalves Couto. Recorde-se que
Serra, quando ministro do Planejamento
no Governo Fernando Henrique Cardoso,
confrontou o então titular da Fazenda,
Pedro Malan, e por isso foi realocado
no Ministério da Saúde. “Eles tinham
concepções distintas”, lembra Couto.
“Na política externa, embora algumas
questões envolvam acordos comerciais,
Jessica Lima - AIG

Serra seguirá uma agenda própria que não
compete diretamente com a de Meirelles”,
pondera o professor da FGV. E completa:
“Não há problema que um governo reúna
pessoas com ambições. O que não dá é
quando essas pessoas estão colocadas
em conflito direto. Estando em campos
opostos, as coisas ficam mais fáceis”.
Tanto Serra quanto Meirelles deram
a largada nos respectivos cargos com
força total. O primeiro, respondendo com
vigor aos governos latino-americanos que
questionaram a legitimidade do governo
brasileiro interino e anunciando nova
diretriz para as relações comerciais do
Brasil – “sem partidarismo”, apregoou o
tucano.

O segundo, apresentando um

pacote econômico calcado em algumas
propostas consensuais, e em outras um
tanto polêmicas.
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Meirelles e Serra: presidenciáveis afastados
da zona de conflito.

OS RUMOS
DA ECONOMIA
O fisiologismo ficou de fora da
composição da equipe econômica do
Governo Temer. Todos os companheiros do
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
são economistas de indiscutível qualificação
técnica. Isso vale para presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, ex-economistachefe do Itaú e ex-diretor do próprio BC no
Governo FHC e início do Governo Lula, e
para os secretários de Política Econômica,
Carlos Hamilton, e de Acompanhamento
Econômico, Mansueto de Almeida, ambos
também ex-diretores do BC. Ninguém
questiona a competência de Ana Paula
Vescovi, ex-secretária da Fazenda do
Espírito Santo que assume a Secretaria do
Tesouro Nacional, tampouco a capacidade
de Marcos Caetano, que ocupará o cargo
de secretário da Previdência, área que
perdeu o status de Ministério.
Com esses economistas, todos de perfil

liberal, Michel Temer tentará reverter uma
queda 6% do PIB entre o primeiro trimestre
de 2015 e o primeiro trimestre de 2016,
um cenário de desemprego que atinge 11
milhões de brasileiros e um aumento de
52% para 67% na relação dívida pública/
PIB.
O ex-ministro da Fazenda (e da
Agricultura, e do Planejamento) Antonio
Delfim Netto foi consultor informal de
Lula em seus oito anos de governo, e há
40 anos é o economista mais influente do
Brasil. Professor emérito da Faculdade de
Economia e Administração da USP, escreve
colunas regulares para os jornais Folha de
S. Paulo e Valor Econômico, e também para
a revista Carta Capital. Não há empresário
brasileiro de grande porte que não tenha
passado por seu escritório no Pacaembu,
em São Paulo, ao menos uma vez, nem que
fosse só para um breve aconselhamento.
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É amigo de Michel Temer, com quem se
reuniu, ao lado de Henrique Meirelles,
pouco antes de o governo interino assumir.
Delfim aposta na dupla Temer-Meirelles. À
Revista da CAASP, ele mostrou-se otimista.
“O Brasil tem hoje quase uma
unanimidade quanto ao diagnóstico
da economia, quanto às reformas que
precisam ser feitas se quisermos recuperar
o crescimento. E não sofremos de escassez
de talentos. O que falta?”, indaga, para em
seguida responder: “Receita de economista
aceita tudo. Mas como transferir a receita
para a prática? Como se transfere a receita
de pudim para o pudim? São necessários
ingredientes e um forno, pelo menos. Da
mesma forma, é preciso ter poder político
para entregar as coisas que devem ser
feitas – essa é a diferença do Temer”.
Segundo Delfim, a economia entrará nos
trilhos se o chamado “presidencialismo de
coalizão” funcionar e o governo conseguir
aprovar as medidas que propõe. “Se forem
aprovadas três ou quatro medidas, que
são óbvias, necessárias, se reverterá a
expectativa de crescimento. E não tem
maldade nenhuma nessas medidas”,
salienta, dizendo que quem as critica é
“uma esquerda infantil, que esconde um
corporativismo terrível”.
Para o economista, o acatamento
pelo Congresso das medidas propostas
por Temer, Meirelles e equipe mudará
de pronto a expectativa de crescimento
da economia. “O governo volta a fazer
concessões, o setor privado volta a
investir – esta é a linha, na verdade quase
nada diferente do que propunham os exministros Joaquim Levy e Nelson Barbosa,
só que a agora pelas mãos do Temer, um
dos poucos políticos brasileiros da velha
estirpe, que faz tricô com quatro agulhas”,
metaforiza.
Importante recordar que Delfim Netto já

REVISTA DA CAASP

27

ESPECIAL

Dos quadros do BC saíram os principais
nomes da equipe econômica.

elogiou Dilma Rousseff. Para a Revista da
CAASP, ele o fez em abril de 2013. Ainda
hoje, o economista reconhece que “a Dilma
fez uma administração primorosa em 2011,
o Brasil cresceu 3,9% e reduziu-se a relação
dívida/PIB”. E quando se deu a inflexão
negativa?
“Em 2012 ela começou a errar, quando
pôs a mão na energia elétrica. Ela estava
no auge do seu prestígio ao mesmo tempo
em que estava no auge dos seus erros”,
recorda. “Eu acredito piamente que a Dilma
é uma pessoa honesta e merece nosso
respeito, mas ela tem um voluntarismo,
um desejo de intervir, uma convicção de
sapiência que é extremamente prejudicial
para a administração pública. Baixou a
energia em 20%? Maravilha, mas todos

sabiam que depois a energia ia subir 40%.
Baixou os juros mas não aumentou o
superávit primário? Era só esperar pelos
juros voltarem como uma vingança.”
O Planalto, com um déficit orçamentário
aprovado de R$ 170 bilhões para 2016,
está propondo ao Congresso um teto
para todas as despesas públicas, a serem
reajustadas conforme a inflação do ano
anterior, o que reduzirá certamente os
gastos do governo, que nas últimas duas
décadas vinham sendo corrigidos acima
da inflação. A isso soma-se a possível
desvinculação das despesas com saúde
e educação, que desde a Constituição de
1988 contam com percentual mínimo de
destinação orçamentária. Não se pode
deixar de mencionar que a situação nada
tranquila da saúde pública poderia estar
bem pior se os gastos com o setor não
tivessem aumentado 47% de 2011 a 2015,
de R$ 63,8 bilhões para R$ 93,8 bilhões,
em progressões acima do percentual
obrigatório.

deflagrar-se o debate sobre uma tributação
progressiva, modelo defendido, com mais
ou menos ênfase, por economistas de
matizes diversos. Delfim Netto concorda
que a tributação no Brasil “precisa ser mais
justa”. Porém, na opinião do economista
isso só será viável a partir de uma reforma
política, algo impensável face aos partidos
hoje existentes no país.
E o que fazer agora? “O problema não
está na receita, que é muito ruim, mas
não é ela quem produz o desequilíbrio. É
a despesa. Não tem orçamento. Por que
um programa está no orçamento de 2016?
Porque estava no de 2015. Por que razão
estava no de 2015? Porque constava do
de 2014, e assim por diante até D. João VI.
Nada sai do orçamento, só entra”, responde
Delfim Netto.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros,
afirmou ser necessário rever a universalidade
do SUS, e, ao fazê-lo, espalhou medo entre
a população dependente da rede pública.
No dia seguinte, ele próprio negou que haja
intenção por parte do governo de mexer
nesse item constitucional.
“É possível até gastar mais com saúde,
se quiser. O que não se pode é fixar em
1988 o gasto com saúde de 2016. Esse
tipo de vinculação reduz a capacidade
do administrador. É a mesma coisa que
subir num avião, ligar o piloto automático
e esperar acabar a gasolina”, compara,
e sentencia: “Existe um limite físico a ser
obedecido”.
A criação de um novo imposto – tipo
CPMF ou congênere – foi por ora descartada
por Henrique Meirelles, ou adiada. O
momento talvez seja propício para

Delfim Netto: “Não existe nenhuma maldade
nas medidas econômicas”.
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Ricardo Bastos

O CONSULTOR
SOCIAL
Ricardo Paes de Barros é economista,
formado pela Universidade de Chicago, a
mesma de onde saíram os responsáveis
pela formulação da política econômica
de Ronald Reagan, nos Estados Unidos,
e Margareth Tatcher, no Reino Unido,
na década de 1980. Discípulos de Milton
Friedman, o guru dos neoliberais. Mas Paes
de Barros não é considerado um “Chicago
Boy”, como ficaram conhecidos os filhos
daquela escola. Ao contrário deles, seu
foco é a área social.
Professor do Insper e economista-chefe
do Instituto Ayrton Senna, Paes de Barros
trabalhou com o ministro Moreira Franco
na Secretaria de Assuntos Estratégicos
durante o governo Dilma Rousseff e,
antes disso, participou do governo Lula.
Seus estudos serviram de base para o
documento “Travessia Social”, um conjunto
de propostas de governo que o PMDB
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apresentou ainda antes do fim do Governo
Dilma.
Paes de Barros diz que nunca conversou
pessoalmente com Michel Temer, mas
afirma que seus estudos foram, sim,
usados para integrar o que pode ser
considerado o programa social do atual
governo. “Aproveitaram minhas ideias num
documento do partido e é super-honesto
dizer, portanto, que eu participei. Estou
muito orgulhoso de terem aproveitado
parte do que eu tinha feito”, disse Paes de
Barros em entrevista ao jornal El País, diário
espanhol que conta com edição brasileira
na internet.
Com autorização da assessoria do
Instituto Ayrton Senna, o áudio da
entrevista chegou à reportagem da Revista
da CAASP antes de ser publicada pelo El
País. Nas palavras de Paes de Barros, um
resumo do que pode vir a ser o Governo

Temer na área social.
“O Governo brasileiro gasta mais que
40% do PIB. Vai ter que cortar, ele não
tem esse dinheiro. A primeira coisa é
mexer na Previdência. Vai ter que cortar
gastos dramaticamente. Os idosos que
recebem os benefícios estão entre os 50%
mais ricos do país. Você não vai tocar nos
50% mais pobres, portanto, mexendo na
Previdência”, raciona o economista.

Ele também critica os salários no setor
público: “A desigualdade no Brasil caiu nos
últimos 15 anos no setor privado, mas no
público ficou parada. Isso quer dizer que
os salários no setor público continuam tão
altos como nunca. Você quer cortar gasto
que não vai ter nenhum impacto sobre
pobreza e só vai reduzir desigualdade?
Corta salário do setor público. Como? Não
ajusta pela inflação”.
Área sensibilíssima, pelo impacto que

Paes de Barros: “O governo gasta mais de 40% do PIB. Vai ter que cortar”.
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políticas equivocadas podem causar nas
gerações futuras, a educação pública
também é abordada por Paes de Barros:
“Ninguém consegue explicar por que
a universidade pública é gratuita. Uma
universidade que atende somente 25%
dos alunos? 75% dos alunos estão em
universidades privadas e pagam, exceto
pelos que estão no Pro-Uni”. Quando ao
sistema de financiamento, ele reserva a
seguinte proposição: “A gente abriu 15

universidades federais em oito ou 10 anos.
Não seria mais barato fazer um Pro-Uni
mais amplo e aproveitar a estrutura que
você tem das universidades privadas?
Não seria uma forma de atingir melhor os
pobres?”.
Ricardo Paes de Barros, em linhas
gerais, defende a manutenção dos atuais
programas sociais, com ressalvas: “Quando

Bruno Polengo _ Instituto Ayrton Senna

você pergunta se o governo deve tocar nos
programas sociais, não, ele não pode, não
deve e espero que não faça. Acho que não
tem nenhuma declaração direta de Temer
de que irá fazer isso, pois os programas
têm sido importantíssimos para os pobres.
Claro, tudo na vida precisa ser melhorado”.
Sua opinião sobre o Bolsa Família, do
qual foi um dos formuladores, é conhecida.
Ele o aprimoraria da seguinte maneira: “O
cadastro único é um documento enorme
que faz mais de cem perguntas para as
pessoas. Você descobre quem vai receber
e quanto vai receber com base em uma
única variável, que é a renda declarada. Por
quê? Por que eu não uso todo o resto das
informações que eu tenho, para garantir
que aquela renda declarada é fidedigna?
Várias informações que aquela família
me dá me dão indícios de que aquela
renda pode estar um pouco para cima
ou um pouco para baixo. E há estudos
que mostram que isso pode ter um efeito
enorme. Você tem a informação na sua
mão. Pode começar a fazer isso amanhã. E
isso vai fazer com que mais dinheiro chegue
à mão do pobre e que menos dinheiro seja
desperdiçado”.
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OAB-SP
MARCA
POSIÇÃO
O debate sobre a legalidade do
impeachment da presidente Dilma Rousseff
não acabou. Acabou, é verdade, nos níveis
parlamentar e jurídico no Brasil, onde
o rito que levou ao impedimento está
plenamente consagrado na Constituição,
restando o julgamento final pelo Senado.
Persiste, porém, em nível de imprensa,
notadamente a internacional.
Jornais como o britânico The Guardian,
o espanhol El País e o americano New
York Times, entre outros, publicaram
matérias, artigos ou editoriais em que
questionavam se a presidente teria de fato
praticado crime de responsabilidade ou
outro ato que justificasse seu afastamento.
Nenhum deles afirmou em claras letras
que o afastamento de Dilma decorreu
de um golpe de Estado, como pregam os
defensores da tese.
No Brasil, a chamada Grande Imprensa

já abandonou essa discussão. Folha de S.
Paulo, O Estado de S. Paulo, Globo (jornal e
TV), revistas semanais (Veja, IstoÉ e Época,
exceto Carta Capital) e demais veículos de
grande porte tratam o tema do impeachment
como um processo constitucional regular
em curso. Aqueles que consideram o
afastamento da presidente um “golpe”
estão na internet, em sites e blogs afinados
com discursos de esquerda.
Entre as instituições da cidadania
brasileira, destaca-se a firmeza e a clareza
da OAB-SP, como atesta o seguinte trecho
de artigo publicado no site da entidade
pelo seu presidente, Marcos da Costa: “A
legitimidade de um presidente depende
de dois fatores: da sua investidura e do
exercício do cargo. A investidura é a voz
das urnas, todos sabemos, mas não é
fator suficiente para manter o cargo. Há o
exercício da função e, aí, a presidente tem
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Assim Marcos da Costa encerra seu
artigo: “As lutas da OAB pelo combate
à corrupção e o devido cumprimento
das normas constitucionais coincidem
com a luta pelo exercício do direito à
ampla defesa, só alcançado quando as
prerrogativas profissionais de todos os
advogados são respeitadas. Então fica a
pergunta: de que golpe está se falando? De
um golpe coletivo que vai dar guarida ao
devido processo legal?”.
O combate
à corrupção a
que Marcos se
refere ganhou
mais
uma
ferramenta
no
âmbito
da
Secional
São Paulo da
OAB. Um novo
grupo foi criado
para
tratar
do tema: uma
força-tarefa
composta por
cinco comissões
reavaliará
o pacote de
sugestões
i n i c i a i s
anticorrupção
já elaboradas
pela
Ordem.
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Com isso, a lista original com 12 propostas
pode ser ampliada.
As comissões envolvidas são as
seguintes: Controle Social dos Gastos
Públicos (presidida pelo diretor-tesoureiro
da CAASP, Jorge Eluf Neto, responsável
pelos estudos iniciais), Ética Pública, Ética
Empresarial, Combate à Corrupção e
Improbidade Administrativa e Contra o
Caixa Dois nas Campanhas Eleitorais. |
*Colaborou Joaquim de Carvalho

Novo grupo na Ordem: combate à corrupção
aglutina comissões.
OAB SP

de se legitimar o tempo todo. Se houver
prática de crime de responsabilidade,
se imporá a extinção do mandato, como
está previsto no artigo 85 da Constituição
brasileira. Tudo se processa no Congresso
eleito pelo povo, respeitando-se o
contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal. A OAB se norteia pelas
normas estabelecidas. É uma instituição
apartidária, plural e democrática. Não se
movimenta por paixões ideológicas”.

AFP/Karam Al-Masri
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Al-Quds Hospital, em Aleppo, destruído por ataque aéreo em abril.

SAÚDE

34

REVISTA DA CAASP

MÉDICOS
E PACIENTES
SOB FOGO
CERRADO
No final de abril, quando esta
reportagem começava a ser escrita,
o Al-Quds Hospital, apoiado pelos
Médicos Sem Fronteiras (MSF)
e pelo Comitê Internacional da
Cruz Vermelha (CICV) foi destruído
em um ataque aéreo na cidade
de Aleppo, na Síria. Pacientes e
médicos morreram. Nem o acordo
de cessar-fogo que estava em vigor
na região e o Direito Internacional
Humanitário foram suficientes para
impedir o ato destruidor. Tamanha
hostilidade é só a ponta do iceberg
de violência que instituições e
profissionais de saúde têm sofrido
nos conflitos armados em todo o
mundo. Trata-se de uma questão
humanitária crucial da atualidade,
e uma das mais negligenciadas.

reportagem | KAROL PINHEIRO
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“Foi como se aquela comunidade
tivesse perdido seu coração.
Eles perderam o único lugar seguro
a que podiam ter acesso”.

É assim que a enfermeira neozelandesa
Rebecca Barrell descreve o impacto que
os diversos atos de violência ao Malakal
Teaching Hospital, no Sudão do Sul, gerou
na população da região. Aos 41 anos,
Rebecca está em sua quinta missão pela
Cruz Vermelha. No dia 29 de fevereiro,
às 17h de Gaza (12h no horário de verão
de Brasília), ela pausou sua intensa rotina
como gestora do projeto de saúde do
Comitê Internacional da Cruz Vermelha em
Gaza para dar uma entrevista à Revista da
CAASP via Skype. Ela relatou seu esforço
e de sua equipe para encontrar espaço
a práticas humanitárias num cenário de
guerra e extrema pobreza.
“Nós estávamos fazendo um bom
trabalho. Se não estivéssemos lá, os
números de mortalidade seriam maiores,
a equipe local deixaria o hospital e fugiria.
Nós melhoramos as qualificações do
pessoal de saúde e elevamos o padrão
de atendimento que eles conheciam e
ofertavam aos pacientes”, relata Rebecca,
que na época era responsável por uma
equipe de nove expatriados do CICV e
outras dezenas de profissionais de saúde
local.
A entrega de cuidados de saúde aos sulsudaneses é vital. O país criado em 2011,
após referendo de separação do Sudão,
já nasceu com um dos piores índices de
qualidade de vida do mundo. A expectativa
de vida não passa dos 42 anos. Falta quase
tudo para sobreviver. A escassez de recursos
financeiros aliados à guerra enfraqueceu
a capacidade das instalações médicas

para fornecer atendimento confiável. No
Malakal Teaching Hospital, por exemplo,
que é referência na região, quando Rebecca
chegou a instalação, em 2012, não havia
água corrente nem camas suficientes para
todos os pacientes. Animais circulavam
pelos quartos e corredores, enquanto o
teto era dominado por morcegos. Às vezes,
a energia elétrica faltava e a enfermeira
fazia uso da lanterna de seu celular para
proceder ao atendimento dos pacientes.
Assim como aconteceu com o Malakal,
inúmeras clínicas e farmácias também
foram saqueadas ou danificadas, e
suprimentos médicos foram roubados ou
destruídos. A intensificação dos confrontos
e os repetidos atos de violência levaram o
Comitê Internacional da Cruz Vermelha e
também os Médicos Sem Fronteiras, que
realizavam serviço humanitário na região,
a deixarem o local. “No Sudão do Sul, eu
realmente percebi o que os conflitos
armados fazem com a saúde”, afirma
Rebecca.
“Os conflitos atuais criaram a situação
mais intensa e mais grave já vivida pelas
organizações humanitárias”, avalia o chefeadjunto da Delegação Regional do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha no Brasil,
José Antonio Delgado, ao apresentar o

Rebecca Barrell: “Se não estivéssemos lá, a
mortalidade seria maior”
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A médica anestesiologista
brasileira Liliana Andrade, de
40 anos, é frequentemente
escalada pelos Médicos Sem
Fronteiras para ir a áreas de
conflito armado ou atingidas
desastres
naturais.
Ela
contabiliza no currículo nove
missões. A mais perigosa,
segundo ela, em Gaza, no ano
de 2014, em plena retomada
das hostilidades entre Israel e
o Hamas.

“A gente ouvia explosões o tempo todo.
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Pacientes a espera de atendimento
no Malakal Teaching Hospital

Eu dava anestesia ao som de explosões,
entre paredes tremendo”, descreveu
Liliana à Revista da CAASP, poucos dias
depois de retornar ao Brasil de missão no
Afeganistão.
Em Gaza, Liliana trabalhou no Al Shifa
Hospital, o maior complexo hospitalar da
região, localizado bem no centro da cidade.
A escalada de violência que começou em
junho de 2014 entre Israel e Hamas na Faixa
de Gaza foi o terceiro conflito do tipo desde
que o grupo islâmico passou a controlar a
região, em 2007. Era extremamente difícil e
perigoso para civis e médicos locomoveremse pela cidade. A distância entre a
residência dos profissionais e o hospital foi
diminuída. Ainda assim, houve momentos
em que a equipe se viu sitiada na unidade

CICR/Bruno Radicchi

ICRC/Marco Di Lauro

Entre 2012 e 2014 foram registrados ao
menos 2.398 incidentes de violência contra
serviços de saúde, nos quais mais de 4,2 mil
profissionais foram atacados, agredidos,
torturados, alvejados ou mortos enquanto
realizavam o seu trabalho. É como se mais
de três incidentes ocorressem por dia.
“Contrariamente ao que se poderia achar,
os profissionais de saúde mais afetados
por essa problemática são os atores locais
e nem tanto as grandes organizações
humanitárias, como nós”, ressalta Delgado.
Ele explica que isso ocorre pela credibilidade
que organismos como a Cruz Vermelha e
os Médicos Sem Fronteiras conseguiram
construir ao longo do tempo. “Ainda assim,
o nosso diálogo e aceitação têm se tornado
mais complicados, já que os conflitos de
hoje contam com diversos grupos que nem
sempre tem uma estrutura de comando
clara”, ressalva.

ICRC/Marco Di Lauro

relatório da iniciativa Assistência à Saúde em
Perigo, que reúne uma breve amostragem
do número e a gravidade dos ataques
contra profissionais, estabelecimentos e
veículos de saúde de 2012 a 2014 em 11
países. “Temos procurado encontrar um
equilíbrio entre aliviar o sofrimento das
vítimas nos conflitos e não arriscar a vida
dos nossos colaboradores”, salienta.

SAÚDE

Delgado, da Cruz Vermelha: “Os profissionais de
saúde locais são os mais afetados”

de saúde. O medo também tomou conta
dos pacientes. “As pessoas começaram a
se refugiar no estacionamento do hospital.
Era o único local seguro”, conta.

ESCALADA
VIOLENTA

Como
outras
dezenas
de
estabelecimentos de saúde na Faixa de
Gaza, o Al Shifa Hospital também foi
alvo de bombardeios. Na ocasião, todo
cuidado que não fosse de emergência
ficou interrompido. Ao deixar Gaza, Liliana
foi encaminhada a consultas psicológicas
devido ao estresse provocado pelo que
viveu.

O aumento dramático da violência
contra hospitais e profissionais de saúde
acompanha a escalada dos conflitos
armados no mundo. Os últimos dados do
Uppsala Conflict Data Program (UCDP), um
programa do Departamento de Estudos
para a Paz nos Conflitos da Universidade de
Uppsala, da Suécia, mostram que 2014 teve
o maior número de conflitos registrados
desde 1999 - eram 40 conflitos ativos.
O UCDP, que há anos tem registrado
informações sobre a violência armada
organizada ocorrida ou atualmente em
curso no mundo, mostra ainda um aumento
no número de mortes relacionadas aos
conflitos – mais de 100 mil mortos em 2014,
o maior número de mortes anuais desde o
fim da Guerra Fria (sem levar em conta o
genocídio ocorrido em Ruanda em 1994).
Um fenômeno que vem se intensificando
neste início de século - o envolvimento
de tropas estrangeiras em confrontos
internos - tem tornado os conflitos mais
longos e sangrentos. A razão é simples:
quanto maior o número de atores com
participações nas negociações, mais difícil
se torna encontrar uma
solução definitiva
que agrade a todos.
Ainda assim, houve
um aumento no
número de acordos
de paz assinados em
2014. Dez acordos
foram concluídos,
quatro a mais que
em 2013.
Arquivo Pessoal L. A.

“Quando a gente olha para os conflitos,
o que se percebe é que os países
permanentes do Conselho de Segurança
da ONU (Organização das Nações Unidas),
que são os que mais deveriam respeitar as
instalações médicas, atuam nos conflitos
e muitas vezes são os responsáveis
pelos ataques”, declara a advogada e
coordenadora de Relações Internacionais
dos Médicos Sem Fronteira, Renata Reis.
De janeiro a dezembro de 2015, os MSF
monitoraram as 70 instalações médicas
que apoiam na Síria, e constataram a
média de um ataque violento por dia a
elas. “Temos nos esforçado para por sobre
a pauta da comunidade internacional esse
dramático cenário humanitário”, completa.

Liliana, dos Médicos Sem Fronteiras: “Eu dava
anestesia ao som de explosões, com as paredes
tremendo”.
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Uppsala Conflict Data Program
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MORTES EM CONFLITOS ARMADOS
1989 - 2014*

CONFLITOS ESTATAIS | conflitos entre dois governos ou entre governo e grupo rebeldes
CONFLITOS NÃO-ESTATAIS | conflitos entre grupos organizados que não pertencem aos Estados
CONFLITOS DE UM LADO | um grupo organizado ou um governo mata civis

[ * ] excluíndo o genocídio em Ruanda em 1994

ESTRATÉGIA
CRUEL
A destruição de estações e veículos de
saúde é comumente relatada como “dano
colateral” aos conflitos, ou seja, aquele não
ocorre por intenção direta. Os confrontos
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na Líbia, no Sri Lanka, na Somália, na
Palestina, no Líbano, no Iêmen, em Ruanda
e na Síria foram responsáveis por graves
estragos a estabelecimentos de saúde que
acabaram relatados como “erros”. A lógica
por trás dos ataques, no entanto, é mais
cruel. Trata-se de obter vantagens militares
impedindo os oponentes e seus apoiadores
de buscar ajuda médica.
Algumas interrupções e obstruções
à assistência de saúde são menos
visíveis, menos noticiadas nos veículos

outras, negada. Fouad tem só nove anos e
sua autorização já foi negada três vezes”,
conta indignado Amer, no documentário
“Assistência à Saúde em Perigo: O Custo
Humano”, de 2013, produzido pela
Cruz Vermelha como parte do projeto
Assistência à Saúde em Perigo (disponível
em http://migre.me/u3h64).
A violência pode acionar o deslocamento
de civis, incluindo profissionais de saúde
e suas famílias, para áreas mais seguras.
Um balanço do Ministério de Saúde do
Iraque informa que 18 mil dos seus 34 mil
médicos abandonaram o país entre 2003 e
2006, período compreendido entre invasão
americana e britânica ao Iraque e morte de
Saddam Hussein.

Dia sim, dia não, Fouad precisa passar
por diálise, procedimento indicado a
indivíduos que tem a função renal bastante
reduzida. O menino palestino vive com o tio
Amer Qafeshah, na Cisjordânia. O hospital
mais próximo de sua casa que oferece
o tratamento fica na parte oriental de
Jerusalém. Para chegar ao hospital, Fouad
e seu tio passam por postos de controle
israelenses, onde devem apresentar uma
autorização fornecida pelas autoridades
israelenses e torcer para que ela seja aceita
pelos soldados. “Algumas vezes é aceita,
ICRC

Aqueles que não fogem, como Mohamed
Yusuf, diretor do Hospital de Medina, na
Somália, têm que conviver com constantes
ameaças. “Quando você esta atendendo, e
os soldados aparecem, eles dizem: ‘deixa
esse aí pra lá e vem tratar este aqui’. E se
você não fizer isso, enfrenta problemas”,
conta o médico.

SOLENEMENTE
IGNORADAS

O menino Fouad: percurso em área conflagrada
para fazer diálise.

Era final de tarde no dia 3 de outubro de
2015 em Kunduz, no Afeganistão. O centro
de trauma da organização humanitária
Médicos Sem Fronteiras estava em pleno
funcionamento quando os Estados Unidos
destruíram, por meio de um ataque
aéreo, essa que era a única instalação
em todo o nordeste do Afeganistão a
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Victor J. Blue

de comunicação e mais difíceis de serem
mensuradas de imediato, ao contrário
dos grandes ataques aéreos. Suas
consequências, porém, são igualmente
letais. A erradicação da poliomielite, por
exemplo, sofreu revés em países como o
Afeganistão, a República Democrática do
Congo e o Paquistão nos últimos anos em
decorrência da dificuldade de se garantir
a segurança de equipes de vacinação. Há
também casos como o do pequeno Fouad,
de 9 anos.

Nos
primórdios,
as
guerras
caracterizavam-se pela ausência de
qualquer regra além da lei do mais forte.
Os vencidos eram mortos ou escravizados.
Desde meados do Século XIX tudo isso
mudou, graças às ideias de Henry Dunant
- o primeiro Nobel da Paz -, que desejava
a proteção das vítimas de guerra. Poupar
de maior sofrimento os combatentes
feridos e os civis que nada têm a ver com
os conflitos é norma vinculante do Direito
Internacional Humanitário (DIH), fruto das
Convenções de Genebra (1863, 1907, 1929
e 1949) e de seus protocolos adicionais
(1977 e 2005). A capacidade de manter

Centro de trauma do MSF, em Kuduz: buraco de
míssil e destruição total.

oferecer cuidados cirúrgicos gratuitos e
de qualidade. Quarenta e duas pessoas,
incluindo 14 profissionais dos MSF, 24
pacientes e quatro acompanhantes
morreram, outras dezenas ficaram feridas.

Evangeline deixou o Afeganistão depois
disso. Participou de reuniões de trabalho,
consultas com psiquiatras, aprendeu
técnicas de meditação e escreveu páginas
e páginas de um diário para descarregar
todo horror daquela noite. Uma cicatriz
no joelho e a memória do horror, contudo,
não se apagarão.
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MSF-Brasil

Em carta publicada no site dos MSF,
a cirurgiã filipina Evangeline Cua conta
que, quando o bombardeio ocorreu, ela
terminara a sexta cirurgia consecutiva e
então ouviu tiros e explosões. Logo depois,
a unidade já estava em chamas. “O teto
começou a desabar sobre nós e as últimas
luzes ainda acesas foram apagadas, o que
nos submeteu a total escuridão. Eu gritei
de medo, cabos me prendiam ao chão”.

Renata Reis: “É preciso aplicar sanções
aos infratores do Direito Internacional
Humanitário”.

hospitais e equipes em zonas de conflito
atualmente depende do cumprimento dos
princípios previamente constituídos.
Mas o panorama real não é nada
animador. Em abril, por exemplo, o
conselheiro especial da ONU enviado
à Síria, Jan Egeland, declarou que a
organização teme que negociações sobre
ajuda humanitária “percam o fôlego”.
Todos os entrevistados pela Revista
da CAASP para esta reportagem frisaram
que a base jurídica estabelecida é
suficiente. Então, o que fazer? Como
reafirmar a relevância da proteção e do
respeito aos profissionais de saúde, seus
estabelecimentos e veículos, assim como
aos doentes?
“É preciso que os Estados estabeleçam
mecanismos que levem à verdadeira
implementação das normas do DIH. Ou

seja, esse tratado internacional deve
servir para que sejam criadas legislações
nacionais, específicas e adaptadas à
realidade de cada país”, acredita o chefeadjunto da Delegação Regional do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha no Brasil,
José Antonio Delgado.
“É preciso que investigações sejam
conduzidas por órgãos independentes
dos atores dos conflitos, para que se
possam estabelecer os fatos de modo
imparcial e, então, aplicar as devidas
sanções aos infratores do DIH”, salienta
a advogada e coordenadora de Relações
Internacionais dos Médicos Sem Fronteira,
Renata Reis, enfatizando a bandeira que a
organização tem levantado desde o ataque
ao seu hospital de trauma em Kunduz, no
Afeganistão, no final de 2015. O pedido, até
o momento, permanece não atendido. |

mdsinsure.com.br
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VINHO,
UM BEM
CULTURAL
reportagem | JOAQUIM DE CARVALHO

Nicole Batista se formou em Química e
foi para a Inglaterra, onde morou durante
seis meses. No retorno, se candidatou a uma
vaga numa das maiores empresas de bebida
no comércio da internet do mundo, com
sede em Vitória, no Espírito Santo. Quando
terminou a entrevista de emprego, ela estava
contratada, mas para outra função: sommelièr.
Seu trabalho seria provar vinhos e sugerir
harmonizações. Hoje, Nicole é uma das mais
conceituadas profissionais de sua área e, para
desenvolver suas habilidades, conheceu as
maiores e melhores vinícolas do mundo.
“Vinho é uma bebida milenar, aproxima
pessoas e todo produto tem uma história,
que merece ser conhecida”, diz a Nicole. A
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Nicole: “O vinho aproxima as pessoas”.

transformação de Nicole numa bem
sucedida sommelièr é uma evidência de
que o vinho vai muito além do seu teor
alcoólico. “O vinho não é um produto para
ser consumido por quem tem o objetivo
de se embebedar”, afirma o advogado
Sérgio Mafra, gerente jurídico de uma
grande empresa, que descobriu o vinho
depois que a abertura econômica, iniciada
no início dos anos 90, chegou até a adega
e o Brasil começou a receber produtos
mais sofisticados. “O vinho faz parte das
boas coisas da vida, como a comida e uma
roda de conversa. No fundo, tudo isso é a
mesma coisa”, afirma.
Antes de se tornar especialista em
vinho, Nicole tinha um único vínculo

com a bebida, de caráter teórico. Para se
formar química, com a credencial para
lecionar, ela fez um trabalho de conclusão
de curso em que analisou algumas
propriedades que produziam uva própria
para a transformação em vinho. Seu foco
principal foram os aspectos minerais da
terra, de forma a definir a importância
deles na qualidade da uva. A empresa
queria um profissional assim, capaz de
identificar no vinho o sabor da natureza.
“Definitivamente, não é uma bebida
alcoólica, é um bem cultural, da forma
como os europeus definem”, afirma Nicole.
Essas características naturais da área
onde se planta a uva, combinadas com
a cultura do manejo, são chamadas da
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Mafra: “Um vinho de 50 reais pode ser maravilhoso”.

terroir, uma palavra francesa,
de conceito tão amplo como
é o gosto da bebida. Um
vinho pode remeter a um leve
sabor de maresia, outro pode
despertar levemente o mesmo
efeito da pimenta. Há quem
sinta um toque de baunilha, outro de
cravo ou, o que é mais comum, o gosto da
madeira. Não é só a terra que produz essas
nuances de sabor. O barril de carvalho,
onde fica armazenada a bebida, tem uma
interação perfeita com a uva fermentada e
passa para ela algumas de suas mais ricas
propriedades aromáticas.

tributado como alimento, assim como a
fruta, a carne ou o arroz, praticamente livres
de impostos. Quem já foi para a França ou
a Espanha sabe que, nos restaurantes, é
mais fácil encontrar uma garrafa de vinho
do que um suco de frutas. “No almoço,
bebe-se uma taça de vinho e volta-se para
o trabalho”, conta Nicole.

Na Europa, ao contrário do Brasil, vinho
não é considerado bebida alcoólica e é

“É um erro imaginar que o preço está
associado à qualidade do vinho. Um vinho
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Vinícolas contam com guias para mostrar os diversos tipos de uvas.

de duzentos reais pode agradar a alguns
e desagradar a outros, dependendo do
paladar. Já um vinho de 50 reais pode ser
maravilhoso para alguns tipos de pessoas”,
afirma Sérgio Mafra. Um dos vinhos de que
Sérgio mais gosta é o Six Flowers, da África
do Sul, safra 2014, com preço de R$ 139,00.
O vinho é considerado de bom corpo,
com acidez equilibrada, notas frutadas e
herbáceas com longo final. É um vinho que
combina com moqueca de peixe, sushi,
linguado com crosta de cream cheese,
carne suína assada com molho cítrico,
salada de lula com folhas verdes, filé de
badejo com cebolas e batatas. Nicole
explica que o vinho deve ser sempre um
ponto em comum com a comida, para que
um gosto não anule o outro.
Por exemplo, para quem gosta de carnes

vermelhas ou massas com molho ou recheio
de carne, Nicole recomenda o espanhol
Toro Loco Tempranillo 2014, com garrafa
vendida a R$ 33 num dos maiores sites de
comércio de bebida do mundo, o maior do
Brasil. O Tempranillo é recomendado para
pratos como pernil assado com batatas,
contra-filé grelhado, panquecas de carne,
espetinho de carne com legumes, penne
ao sugo, pizzas variadas.
Para quem está em dúvida sobre que
tipo de vinho consumir para dar harmonia
a um prato de qualidade, a sugestão é
recorrer aos espumantes. As bolinhas
deixam o gosto mais equilibrado e, por ser
consumido gelado, o espumante tem um
efeito parecido com o refrigerante. Não vai
atrapalhar a comida. Na área de espumante,
o Brasil faz bonito. Espumantes produzidos
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na Serra Gaúcha são bem conceituados
no mundo. Se alguém pergunta por que,
deve-se agradecer a Deus, que criou o
mundo e deu o clima perfeito e habilidade
ao imigrante italiano ou alemão que foi
morar no Rio Grande do Sul.
Para os que não creem, foi o
movimento glacial e a evolução humana
que resultaram na uva ideal para o
espumante. Numa taça de vinho ou
espumante, pode estar contida a essência
da vida. Eis aí um assunto que pode
acompanhar uma garrafa da bebida. Ou
seria o contrário. |
O Clube de Serviços da CAASP
reúne várias empresas de comércio e
consultoria sobre vinhos.
Veja em www.caasp.org.br

Degustação orientada, para melhor diferenciar
sabores e texturas.

Ricardo Bastos

PERFIL

RECOMEÇAR
DO ZERO.
E VENCER

Há 10 anos, precisamente
em 30 de maio de 2006,
Marcelo Panico deixava de ser
um dos assistidos da CAASP
para retomar plenamente sua
carreira de advogado. “Eu não
conhecia de fato o trabalho da
Caixa de Assistência. Hoje eu
sei e digo que ela desempenha
um trabalho imprescindível”,
afirma Panico. Durante um ano
e meio em que esteve afastado
do trabalho, ele recebeu
apoio da entidade enquanto
aprendia a conviver com uma
nova e dura realidade.
Em 2003, aos 33 anos,
Marcelo foi diagnosticado com
pseudoxantoma elástico, uma
desordem genética que leva a
uma hemorragia na retina e,
consequentemente, à perda
da visão. Trata-se de uma
doença incurável e impossível
de ser diagnosticada antes de
sua manifestação. Até então,
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ninguém na família havia apresentado algo
parecido. “Eu dormi e quando acordei às
imagens estavam todas embaralhadas. Foi
como mergulhar numa piscina”, conta. O
advogado foi submetido a uma batelada de
exames e passou por cirurgia para estancar
o sangramento dos vasos da retina. A visão,
contudo, não voltou.
A degeneração das retinas de Marcelo
significou-lhe a perda total da visão do
olho esquerdo. No direito, restaram-lhe
menos de 5% da capacidade de enxergar.
“Vejo vultos. Sei que você está aí, mas a que
distância, qual a cor da sua roupa, do seu
cabelo, os detalhes do seu rosto, eu não
enxergo”, descreveu à Revista da CAASP.
A partir daquele dia de 2003, Marcelo
enfrentou momentos angustiantes. Pela
impossibilidade de trabalhar, as despesas
começaram a se acumular. Ele teve de
fechar o escritório e procurou a OABSP para suspender sua Carteira. “Eu não
conseguia chegar ao banheiro, que fica
dentro do meu quarto. Como poderia
advogar?”, questionava-se. Por intermédio
da Ordem, chegou à CAASP. “No setor de
Benefícios da Caixa de Assistência me
apresentaram uma série de alternativas”,
afirma. Recebeu da Caixa o Auxílio
Mensal, em dinheiro, além de isenção de
pagamento na retirada de guias médicas
para consultas e exames, uma cesta
básica por mês, auxílio odontológico e
medicamentos. “O tratamento psicológico
que recebi e a recomendação de instituições
que poderiam ajudar na minha reabilitação
foram partes fundamentais para a minha
virada”, lembra.
“A CAASP não resolve todos os nossos
problemas, mas é fundamental que no
momento mais sensível, aquele em que
mais precisamos de ajuda, tenhamos
alguém que nos oriente, nos direcione para
a vida, como fez comigo a CAASP”, salienta.
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Por sugestão dos assistentes sociais da
CAASP, Marcelo chegou à Fundação Dorina
Nowil, antiga Fundação do Livro para Cegos,
onde reaprendeu a se vestir, fazer a barba,
ir ao banheiro, cozinhar e, principalmente,
a ler, utilizando um software de voz. “Foi
então que eu percebi que poderia usar a
tecnologia como minha aliada para voltar
a trabalhar”. Hoje, ele digita sem direcionar
os olhos para o teclado. A destreza que
alcançou é fruto da datilografia que quando
menino aprendeu. “Quando erro uma tecla,
o software me avisa”, explica.
Ultrapassadas
algumas
barreiras,
persistiam dúvidas com relação ao
mercado de trabalho. “O preconceito é
grande. Qual empresa vai propiciar um
emprego para um deficiente visual?”,
questionava-se. Graças à Lei de Cotas para
Deficientes, Marcelo conseguiu emprego
de auxiliar jurídico na Mobitel - hoje Vivo
-, em que juntava documentos, lia-os por
meio de um software de voz e montava
os processos. Competente e persistente,
mostrou resultados e logo foi promovido
a advogado da empresa. “A maioria das
pessoas que contratam focam muito na
deficiência e não no profissional, quando
deveria ser o contrário”, afirma. Hoje,
Marcelo atua como advogado da Nextel.
Auxiliado por um cão-guia chamado
Harley, da raça labrador, o advogado,
residente na Mooca, em São Paulo, vai de
metrô até o bairro do Morumbi em pleno
horário de pico. Sobre o cão, ele comenta:
“O cachorro me traz independência e me
inclui na sociedade, pois ele aproxima
as pessoas de mim. Há juízes do TRT,
por exemplo, que chegam a interromper
a audiência para perguntar o nome do
animal”, conta. Harley jamais se manifesta
enquanto o dono está trabalhando – é
como se estivesse ali apenas a observar
um profissional lutador - e vencedor - na
prática do seu ofício.

CINEMA

Fotos WEB

Stewart, Marvin e Waine: trinca de ícones do Western num filme
em que o protagonista é um advogado

CLIQUE AQUI PARA VER O TRAILER DESTE FILME
idioma: inglês
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QUANDO
A LENDA
É MAIOR
QUE O FATO
Em O Homem que Matou
o Facínora, western de
1962, John Ford discorre
sobre o poder da lenda.
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A lei e a ordem, quando não a ética,
são temas de todos os filmes de faroeste.
Xerifes são personagens frequentes de tal
gênero de cinema, e muita vez também
juízes, não faltando em muitos casos cenas
de julgamentos.
Mas em O Homem que Matou o Facinora,
de forma rara, o protagonista é um
advogado, Ranson Stoddard, vivido por
James Stewart, amigo, e rival pelo amor de

uma mulher, do vaqueiro Tom Doniphon
(John Wayne).
A película, rodada em branco e preto,
o que acentua sua dramaticidade, é a
adaptação cinematográfica de um conto
de Dorothy M. Johnson, autora cuja obra
mais conhecida, e também levada às telas,
é Um Homem Chamado Cavalo. Johnson é
uma escritora representativa de uma fase
moderna do faroeste, em que os valores

do velho oeste, após a Segunda Guerra,
passam por transformações no imaginário
americano.
Se, a partir de sua obra Um Homem
Chamado Cavalo, os índios inicialmente
descritos na literatura e no cinema como
selvagens desprezíveis passaram a receber
tratamento diferente, em O Homem que
Matou o Facínora, Dorothy M. Johnson
retratou de forma a um tempo lírica e

irônica a transição da lei do mais forte,
ou do mais rápido no gatilho, ao tempo
das liberdades cívicas conferidas pela
civilização e pela democracia a todos os
cidadãos.
Esse momento, em que o território em
que se passa a ação alça-se à condição de
estado, exige representação política, que
será exercida por homens letrados e não
por cowboys, hora em que, dentre todos, o
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mais habilitado é o advogado.

mataria o advogado.

As mudanças sociais e históricas
subjacentes à narrativa são determinadas
pela chegada da ferrovia e, com ela, das
cidades, encerrando-se o tempo dos
grandes ranchos de criação de gado, sem
cercas e sem limites, em defesa dos quais,
a soldo dos rancheiros, reinava na região
Liberty Valance (Lee Marvin), um pistoleiro
implacável e temido por todos, menos pelo
vaqueiro Tom Doniphon e pelo advogado
Ranson Stoddard.

No fim da vida, tendo voltado à
cidadezinha onde a história se passou,
para o enterro do velho amigo cowboy
cuja história ninguém mais conhecia, o
advogado e senador acaba por concordar
em dar uma entrevista ao jornal local em
que, pela primeira vez, desvenda o segredo
que o atormentava: não fora ele quem
matara o facínora.

John Ford, ele mesmo um mito
insuperável do cinema de faroeste, reuniu
três artistas mitológicos no gênero: os
mocinhos John Wayne e James Stewart
como protagonistas, e Lee Marvin, que se
alinha entre os maiores bandoleiros do
cinema, como antagonista.

Debalde. Ao fim da história, o editor
do jornal simplesmente rasga os seus
apontamentos, e, interpelado pelo senador
se então nada seria publicado sobre a
verdade, ouve talvez a mais famosa frase
do cinema de John Ford: “Aqui é o Oeste,
senhor. Quando a lenda é maior que o fato,
publique-se a lenda”. (Luiz Barros). |

Desde sua chegado ao oeste, o advogado
defende que todos os problemas devem ser
resolvidos pacificamente pela lei, enquanto
o vaqueiro e os demais somente acreditam
na força dos revolveres.
O lirismo do filme é dado pela forma
discreta e cavalheiresca com que o cowboy
interpretado por John Wayne cede a
fama pelo enfrentamento do vilão ao
advogado vivido por James Stewart, assim
conscientemente perdendo também a
disputa pelo coração da mocinha.
A ironia aparece em múltiplas formas, a
mais forte sendo o fato de que exatamente
ao advogado pacifista é conferida a glória
de ter matado o vilão, assim granjeando,
de maneira inversa a seus credos, a fama
que o levou a ser governador do estado e
senador.
Essa ironia é redobrada quando a
narrativa em flash-back desnuda diferente
verdade: fora o cowboy que o defendera,
atirando e abatendo na penumbra o
facínora, quando este em duelo desigual
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John Ford: nome maior do cinema americano.
Épico e lírico.
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ANA
MARIA
MACHADO
E A ALTA
LITERATURA
INFANTIL
Geração da escritora
ainda não tem sucessores
à altura no gênero

Por Luiz Barros*
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Parece cada vez mais difícil
despontarem valores do mesmo
quilate ao meio da avassaladora
produção globalizada de novos
heróis, como Harry Potter, e do
ressurgimento dos super-heróis
americanos do século 20, como
o Homem Aranha, o Homem de
Ferro, o Capitão América etc.,
para não falar dos inumeráveis
games e atrações disponíveis nos
gadgets cada vez mais acessíveis
à criançada. Cabe até perguntar
se os pais de classe média
atualmente já não preferem dar
aos filhos pequenos um aparelho
eletrônico em vez de livros.
Aliás,
pensando
em
tendências,
é
plausível
considerar que mesmo no
que se refere à alfabetização,
a
“espontaneidade”
com
que
crianças
lidam
com
smartphones, por exemplo,
hoje em uso em todas as classes
sociais, progressivamente leve os
pequenos ao contato inicial com
a escrita e a leitura nos meios
virtuais e não nos impressos,
como as tradicionais revistinhas
e livros infantis.

Ana Maria Machado, autora eclética, transita com
o mesmo talento por diversos gêneros literários.

Ana Maria Machado, Ruth Rocha e
Tatiana Belinky, na literatura infantil, Pedro
Bandeira na literatura juvenil, e outros
autores, entre eles o cartunista Ziraldo,
pertencem a uma geração de escritores,
todos eles com vários milhões de livros
vendidos, que se dedicou às crianças e
aos adolescentes e que não encontra
sucessores no cenário brasileiro.

Ana Maria Machado é o exemplo
de uma autora com ampla formação
intelectual, e experiência profissional
internacional
e
diversificada,
como
professora e jornalista, que se dedicou à
literatura infantil por opção, para nesta
área encontrar a realização pessoal e
uma carreira bem sucedida. Transitando
também por outros gêneros literários, da
poesia ao romance, é considerada uma
autora eclética.
A escritora, em entrevistas, assinala
que não faltam às escolas brasileiras, de
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norte a sul, a disponibilidade de livros
infantis, comentando, todavia, que muitos
professores não estão preparados para
utilizá-los com os alunos, até porque,
segundo ela, é grande o número de
professores que, por serem os primeiros de
suas famílias de uma geração alfabetizada,
não tiveram na própria infância o trato com
a literatura incentivado pelos pais. Para
ela, assim como para outros escritores de
sua geração, foi o ouvir histórias, e depois
o despertar da paixão pela leitura pela
descoberta de Monteiro Lobato, o que,
ao final, os conduziu a escrever e a contar
histórias.
Ganhadora de todos os maiores prêmios
literários do país, e vários internacionais,
Ana Maria Machado é membro da Academia
Brasileira de Letras, de que duas vezes foi
presidente. Ao se eleger
para a Academia, foi a
primeira vez que a casa
escolheu como acadêmico
um escritor com a obra
predominantemente
dedicada ao leitor infantil.
Formada em Letras
Neolatinas pela Faculdade
Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil,
atualmente Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
onde também fez estudos
de
pós-graduação,
e
professora na mesma
universidade, iniciou-se na
literatura infantil a partir
de um convite recebido
da revista Recreio, da
editora Abril, que em
seus tempos áureos foi
uma espécie de celeiro
de autores brasileiros de
histórias para crianças e adolescentes. Ana
Maria Machado começou uma carreira de
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pintora, ao tempo em que estudava, o que
a levou a também estudar no Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro e no MOMA
de Nova York.
Em 1969 foi presa pelo regime militar e,
a seguir, deixou o país. No exterior iniciou
a carreira como jornalista na revista Elle,
em Paris, e no Serviço Brasileiro da BBC de
Londres. Lecionou na Sorbonne, onde, sob
orientação do famoso semiólogo Roland
Barthes, defendeu tese de doutoramento
sobre Guimarães Rosa; e também na
Universidade de Berkeley na Califórnia,
e em Oxford. Durante todo o tempo
continuou escrevendo histórias infantis,
somente publicadas em livro a partir de
1976.
Ao voltar ao Brasil em 1972, deslanchou
no jornalismo, trabalhando no Jornal

Crianças no foco: literatura infantil está longe de
ser um gênero literário menor.

do Brasil, no Correio da Manhã, n´O
Globo e, como colaboradora, nas revistas
Realidade, Isto É e Veja, e também no O
Pasquim, Opinião e Movimento. Foi chefe
do departamento de jornalismo da Rádio
Jornal do Brasil por sete difíceis anos de
resistência à censura da ditadura, de 1973
a 1980.
Empreendedora e ativista em prol do
livro infantil, fundou e manteve por dezoito
anos a primeira livraria infantil do país, a
Malasartes; atuou como editora e exerce
consultoria na promoção do livro no Brasil
e junto a organismos internacionais, como
a Unesco.
Tema
de
infindáveis
discussões
acadêmicas e teóricas, e amiúde objeto
de polêmicas, como em caso recente em
que se propôs censura à obra de Monteiro
Lobato, a literatura infantil está longe de
ser um gênero literário menor.
Justo ao contrário, trata-se de coisa
extremamente séria, nas diversas funções
que pode desempenhar na educação
de crianças. Dentre tais funções é de
se destacar, entre outras, o estímulo à
imaginação, ser material acessório na
alfabetização, contribuir com a formação
de valores, em especial nas fábulas ou
outras histórias que enunciam a “moral da
história”, além de, desde sempre e agora
com maior ênfase, tentar apresentar às
crianças histórias que permitam um melhor
trato com a diferença e os diferentes.
Os grandes nomes universais da
literatura infantil tais como Esopo, Os

Irmãos Grimm e La Fontaine continuam
vivos em sucessivas readaptações de suas
obras. Suas fábulas e contos representam,
principalmente, a coleta e registro, dos
folclores nacionais de seus países à época
em que escreveram.
Diante do cenário brasileiro atual, na
área da literatura infanto-juvenil, perguntase quem continuará representando as
tradições orais brasileiras para as crianças
de amanhã? |
*Luiz Barros é escritor e jornalista

NOTÍCIAS

A Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo levou à 1ª Conferência Regional
da Advocacia, realizada em Bragança
Paulista no último dia 12 de maio, uma
amostra de suas ações no campo da saúde
preventiva. Os participantes puderam
realizar gratuitamente testes de colesterol,
glicemia, pressão arterial e hepatite C,
cujos resultados foram emitidos na hora
(foto). Além disso, tiveram a chance de
passar por sessão de massagem expressa
antiestresse e de comprar livros jurídicos
- e da literatura em geral - na Livraria
Móvel CAASP montada no local, como já é
tradicional nesses encontros.
O evento reuniu advogados inscritos
nas subseções da OAB-SP de Águas
de Lindoia, Amparo, Atibaia, Bragança
Paulista, Itapira, Mairiporã, Piracaia, Serra
Negra e Socorro. “A presença da Caixa nas
conferências regionais é muito importante
para que os colegas conheçam a dimensão
dos serviços prestados pelo braço
assistencial da Ordem”, disse o presidente
da CAASP, Braz Martins Neto. |
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Fotos Arquivo CAASP

SAÚDE PREVENTIVA EM
BRAGANÇA PAULISTA

NOTÍCIAS
CAMPANHA CONTRA GRIPE
VACINOU 37.800 PESSOAS
A CAASP imunizou 37.800 pessoas
durante Campanha de Vacinação contra
Gripe 2016, entre advogados, cônjuges
e dependentes. Trata-se de um recorde
em comparação com as 15 edições anteriores dessa ação preventiva. O número,
entretanto, ficou aquém da extraordinária
demanda pela vacina, problema que se
mostrou insolúvel face à inexistência de
mais doses à venda no mercado, afetando
igualmente a vacinação em postos da rede
pública de saúde.
“Com razão, os colegas que não puderam ser vacinados estão frustrados.
Cabe à Caixa dar a mensagem correta sobre o que aconteceu”, afirma o presidente
da CAASP, Braz Martins Neto. “Enfrentamos grandes dificuldades, ainda assim conseguimos vacinar 37.800 pessoas”, salienta
o vice-presidente da Caixa de Assistência,
Arnor Gomes da Silva Júnior. “O fenômeno
da falta da vacina, por conta do surto de
gripe H1N1, foi nacional, e, por mais que insistíssemos junto aos laboratórios, não foram vendidas doses além das que havíamos
comprados inicialmente. Mas tudo isso é
pedagógico: no ano que vem estaremos
preparados para evitar que essa situação
se repita”, explica. |
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AUMENTA A PROCURA PELA
LOJA VIRTUAL DA CAASP
A crise econômica brasileira, da qual
uma profunda recessão é componente
principal, vem derrubando as vendas do
varejo em geral, tanto nas tradicionais
lojas físicas quanto no comércio eletrônico.
No entanto, um dado chama à atenção: a
procura pelo e-commerce não parou de
crescer, indicando uma mudança cultural
que se projeta irreversível. A própria CAASP
Shop (www.caaspshop.com), loja virtual
da Caixa de Assistência dos Advogados de
São Paulo, comprova esse fato. As visitas à
loja virtual da Caixa de Assistência tiveram
aumento significativo: 147.461 de janeiro a
abril de 2015 contra 159.356 nos mesmos
meses de 2016.
O resultado das vendas em abril
deste ano supera o do mesmo mês do
ano passado (1.938 pedidos antes; 2.135
pedidos agora), indicando um movimento
que pode se acentuar caso se confirmem
alguns sinais de novo fôlego na economia,
como a inflação decrescente em vários
setores e a já sinalizada baixa do juro
básico pelo Banco Central.
Na CAASP Shop os advogados podem
comprar livros – jurídicos ou não - pelos
mesmos preços praticados nas instalações
físicas da Caixa de Assistência, ou seja,
com descontos a partir 25%, acrescidos
do custo do frete. Os itens de drogaria e
perfumaria seguem os mesmos valores de
custo praticados nas farmácias da Caixa,
com um adendo: medicamentos que
exijam prescrição médica não podem ser
comercializados por meio virtual.
“O comércio por meio virtual é cada
vez mais parte da rotina das pessoas, e com
os advogados não é diferente. A Caixa de
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Assistência acertou ao criar sua loja virtual
e acerta ao mantê-la em permanente
aprimoramento. Independentemente do
momento de aperto financeiro pelo qual
passamos, o movimento no sentido de
comprar mais por meio virtual permanece”,
afirma o secretário-geral da entidade,
Rodrigo Ferreira de Souza de Figueredo
Lyra, diretor responsável pela CAASP Shop.
Remessas para o Interior - Em 1º
de junho último, os sistemas de aquisição
e remessa de medicamentos e livros da
CAASP denominados Farmácia Interior e
Livraria Interior foram substituídos por um
modelo mais dinâmico e seguro. Todos os
procedimentos para compra dos produtos
a distância passarão a ser efetuados por
meio da CAASP Shop (www.caaspshop.
com). A inovação proporcionará mais
agilidade no processamento dos pedidos
e o perfeito rastreamento do percurso da
encomenda.
Todas as compras na loja virtual da
Caixa de Assistência podem ser pagas por
meio de cartão de crédito em até cinco
parcelas. Outra opção é a impressão de
boleto bancário – nesse caso, a mercadoria
é enviada no ato da compensação. |

NOTÍCIAS
BAURU ABRIGA 38º ABERTO
DE TÊNIS OAB-CAASP
Aconteceu na cidade de Bauru, nos
dias 14 e 15 de maio, o 38º Torneio Aberto
de Tênis OAB-CAASP. Os jogos foram realizados nas quadras do Bauru Tênis Clube.
Advogados-tenistas de todo o Estado de
São Paulo participaram da competição.
Eles buscaram o título de campeão em
quatro categorias “Até 39 anos”, “50 a 59
anos”, “Acima de 60 anos” e “Duplas”.
Bruno Poloni, de Pirajuí, sagrou-se
campeão na categoria “Até 39 anos” ao
vencer Caio Oliveira, de Paraguaçu Paulista, na final. Nicolao Constantino Filho,
de São Caetano do Sul, faturou mais um
título na categoria “50 a 59 anos”, que teve
Wilson Caruso, do Guarujá, como vicecampeão. Na categoria “Acima de 60 anos”,
Luis Gomes, de Bauru, e Seiji Shiguemoto,
de Sorocaba, duelaram - Gomes saiu-se
melhor. Nas “Duplas”, os bauruenses Luis
Gomes e Marcos Buriham enfrentaram
Wilson Caruso, de Guarujá, e Bruno Poloni,
de Pirajuí. Gomes e Buriham sagraram-se
campeões. Ana Lis Magri, de Novo Horizonte, ficou com troféu da categoria “Feminino”, após vitória por W.O.

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). As inscrições estão abertas e devem
ser efetuadas no site de esportes da CAASP
(www.caasp.org.br/Esportes).
A organização dos torneios de tênis
da advocacia é compartilhada entre o Departamento de Esportes e Lazer da CAASP
e a LM Sports. Em 2016, o circuito de tênis
da advocacia conta com apoio da instituição de ensino jurídico Damásio Educacional, que integra o Clube de Serviços da Caixa
de Assistência, possibilitando a realização
dos certames em diversas cidades. |

As próximas edições do Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP serão realizadas
em 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),
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PESCA ESPORTIVA
NA COLÔNIA DE FÉRIAS
DOS ADVOGADOS
A Colônia de Férias dos Advogados
Paulistas – Recanto Rio Paraná abrigou,
nos dias 22 e 23 de abril, 9º Campeonato
Estadual de Pesca Esportiva. Participaram
duplas das diversas regiões do Estado,
como Araraquara, Fernandópolis, Franco
do Rocha, Guarulhos, Jundiaí, Matão,
Mirassol, Osasco, Santa Bárbara D’ Oeste,
Santa Fé do Sul, Santos, São Carlos, São José
do Rio Preto, São Paulo e Ribeirão Preto.
Foram capturados 132 espécimes,
totalizando 48,05 metros de pescado.
O maior peixe foi fisgado pela dupla de
Mirassol, Lucas Euzébio Calijuri (foto) e
Luís Cláudio, medindo 55,5 centímetros.
A dupla vencedora, contudo, é da cidade
de São Carlos: Odisnei Carlos da Fonseca
e seu filho Guilherme. Foram distribuídos
prêmios e troféus do 1º ao 10º colocado e
prêmios até o 22º lugar.
O evento contou com a presença do
diretor da CAASP Célio Luiz Bitencourt,
responsável pelo Departamento de
Esportes da entidade; do presidente do
Conselho Deliberativo da Colônia de
Férias, Antônio José Kaxixa Francisco; do
secretário-geral adjunto, Acyr Mauricio
Gomes Teixeira, e do diretor social do
mesmo órgão, Carlos Roberto dos Santos
Okamoto; do conselheiro secional da OABSP Antônio Elias Sequini; do presidente do
115ª Subseção, de Santa Fé do Sul, José
Jorge Pereira da Silva; do presidente da
63ª Subseção, de Jales, Marlon Luiz Garcia
Livramento; e do presidente do CAJ, Aislan
de Queiroga Trigo. |
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CAIXA FIRMA PARCERIA
COM FECAP
A Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado, tradicional instituição de
ensino da Capital, acaba de firmar convênio
com o Clube de Serviços da CAASP que
assegura aos profissionais inscritos na
OAB-SP descontos em suas mensalidades.
O benefício é válido para graduação, pósgraduação lato sensu (especializações e
MBA), cursos de extensão e o Ensino Médio
e Técnico.
Os abatimentos são extensivos a
cônjuges e filhos de advogados, exceto no
curso de graduação em Ciências Contábeis
e na modalidade lato sensu dos cursos de
pós-graduação.
Os cursos de graduação e extensão
têm 10% de desconto. Para se inscrever, o
advogado deve acessar o portal da Fecap e
preencher uma ficha cadastral para realizar
o processo seletivo. Aprovado, o advogado
deve apresentar a Carteira de OAB no
ato da matrícula para ganhar o desconto.
Para matrícula de dependente ou cônjuge,
deve-se apresentar, além da Carteira de
Ordem, a Certidão de Nascimento ou a de
Casamento.

NOTÍCIAS
na mensalidade do Colégio Fecap, que
oferece também Ensino Médio e Técnico
Integrado.
Para ingressar no Colégio Fecap é
necessário acessar o site da Fecap (www.
fecap.br) e efetuar inscrição, feita por meio
do CPF do responsável, porém a matrícula
deve ser feita mediante apresentação do
CPF do aluno. O interessado passará por
um teste de conhecimento. Aprovado, o
candidato e o responsável devem ir até o
colégio (Av. da Liberdade, 532 - Liberdade).
É indispensável apresentar Carteira da OAB
do responsável e Certidão de Nascimento
do aluno.
Mais
informações
podem
ser
solicitadas pelo e-mail relacionamento@
fecap.br ou pelo telefone (11) 3272-2222. |

A
pós-graduação
lato
sensu
(especializações e MBA) conta com 20% de
desconto. Para inscrição na pós-graduação,
é necessária pré-matrícula via site da
instituição. A central de matrículas da
Fecap fica no campus Liberdade, localizado
à Av. da Liberdade, 532. Compõem a
infraestrutura da instituição os campi
localizados nas regiões de Pinheiros e do
Largo São Francisco.
Colégio – Por meio da parceria
CAASP-Fecap os inscritos na OAB-SP
também podem solicitar 10% de desconto
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PALAVRA
DO
LEITOR

IDIBAL PIVETTA
Quero fazer os maiores elogios à notável
entrevista concedida à Revista CAASP,
edição nº 22, por uma figura emblemática
da história política deste país e que não
tem recebido o destaque que o seu
desempenho tem feito jus.
Tenho a honra de ter sido contemporâneo
de Idibal Pivetta, também homem de teatro
sob o pseudônimo de César Vieira. Sou
testemunha viva dos fatos por ele narrados,
herói das sombras, que se esgueirava
pelas masmorras, por vezes errava por
corredores povoados de gemidos ou então
postulava perante tribunais insensíveis,
sempre procurando salvar vidas ou
minimizar sofrimentos.
Tão aguerrido que encontrava tempo
para promover o seu grupo de teatro
União e Olho Vivo politicamente atuante,
questionando, debatendo e sendo alvo
constante da censura. Seu trabalho foi tão
importante que o grupo se apresentou
em alguns países da Europa, tendo sido
objeto de total admiração. Enfim, matéria
louvável.
[ Emilio Fontana ]

DORA CAVALCANTI
Gostaria de parabenizar a Dra. Dora
Calvalcanti pela belíssima análise do tema
“A delação premiada e o réu inocente”.
Penso ser de máxima urgência atentarmos
e revermos os atuais conceitos que estão
moldando este instituto em formação, para
que não precisemos reformá-lo no futuro.
[ Christian A. Oliveira ]

NOVOS TRATAMENTOS
CONTRA O CÂNCER
Tudo que precisamos!
[ Edgard Fiore ]

CONFIRA ALGUMAS OBRAS SOBRE O #NOVOCPC
NOVO CPC URGENTE
Guia esquemático para
conhecer o novo CPC

CÓDIGO
DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO

• Obra esquematizada de
conteúdo prático, objetivo
e direcionado ao estudo das
principais novidades processuais.

16.ª edição
Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de
Andrade Nery

LANÇAMENTO

• Atualizado de acordo com:
Lei 13.129/2015 (Arbitragem), Lei 13.140/2015
(Mediação), Lei 13.146/2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), Lei 13.256/2016
(Admissibilidade RE e REsp), Enunciados
do 1.º Fórum Nacional de Processo do
Enunciados
daCAASP
ENFAM, Enunciados
DA
68Trabalho,REVISTA
Administrativos do STJ e Instrução Normativa
39, do TST.

STF X CONSTITUIÇÃO (1)
Meu
entendimento:
presunção
de
inocência é um principio. Prisão cautelar ou temporária, ou preventiva - para evitar
interferência nas provas é perfeitamente
cabível. Estou de pleno acordo e creio que
98% dos cidadãos brasileiros também. Os
2% contrários devem corresponder aos
advogados que defendem os presos.
[ Maria Teresa Almeida ]

STF X CONSTITUIÇÃO (2)
Boa
parte
dos
advogados
está
defendendo seus interesses particulares.
A argumentação do Ministro Teori vem
ao encontro dos anseios da sociedade em
acabar com a impunidade.

STF X CONSTITUIÇÃO (4)
Demoraram para enxergar que há algum
tempo no Brasil há prisões sem trânsito
em julgado, que no Brasil há prisões para a
prática de chantagens.
[ Fernando Cesar de Matos ]

[ Antonio Carlos Ramozzi ]

PERFIL
STF X CONSTITUIÇÃO (3)
O principio da presunção da culpa vigora
em São Paulo, não no Brasil. Vejam as
jurisprudências dos tribunais de cada
Estado.

É digna de encômios a manifestação
do jovem advogado Alexandre José de
Oliveira, que expõe de maneira corajosa
sua enfermidade, dando-nos uma aula de
força e encorajamento para enfrentarmos
os reveses da vida.

[ Álvaro Ramirez ]

[ Frances de Azevedo ]

Arquivo D. B. S. F.
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DEMOCRATIZAR
O PARLAMENTO
“Quantos de nós, em tantos momentos de votação na Câmara,
perguntamos o que está sendo votado ou como se vota?” - foi a pergunta que o então deputado federal e ex-ministro do STF Nelson Jobim1
fez, em 1991, ao se referir à figura do “parlamentar periférico” (também
conhecido como do “baixo clero”), isto é, aquele parlamentar que se vê
colhido pelas decisões tomadas à sua revelia pelas presidências, mesas,
colégios de líderes e lideranças das Casas Legislativas, e que vota o que e
quando esses órgãos resolvem, sem deter elementos informativos aptos
à formação de opinião acerca da matéria objeto de deliberação.
Ora, se é verdadeiro que vivemos em um Estado Democrático
de Direito, que tem dentre os seus fundamentos o pluralismo político,
como pode um representante do povo ver-se subjugado por outros representantes do povo? Pode validamente existir, no Brasil, uma estrutura
orgânico-funcional parlamentar hierarquizada, onde poucos mandam e
muitos obedecem? Nas eleições, votamos em classes distintas de representantes: a de sobrerrepresentantes e a de sub-representantes?
Essa distorção, que é real e atual, não decorre de nenhum comando constitucional, pois, de acordo com a Constituição da República, o
Poder Legislativo rege-se, no que tange à sua composição, pelo princípio da igualdade: todos os seus integrantes exercem a representação
política da sociedade e têm os mesmos direitos, deveres, prerrogativas, vedações, responsabilidades e incompatibilidades. A igualdade
constitucional dos parlamentares radica-se no valor do seu voto, que é
idêntico ao dos demais e projeta-se na possibilidade de participar dos
trabalhos e dos debates, imprescindível ao desempenho das atribuições
inerentes ao mandato representativo. O peso de cada representante
nas decisões parlamentares, assim, deveria ser o mesmo, mas, na prática, não é.
São os regimentos parlamentares, esses diplomas tão desconhecidos da sociedade brasileira, que estabelecem as regras do jogo
político, ordenam as relações internas das Casas Legislativas com seus
componentes e disciplinam a forma pela qual elas desempenham especificamente as suas competências constitucionais, como a legislativa
e a controladora. É nos textos regimentais que se encontra a origem
da centralização decisória e dos superpoderes que os órgãos de cúpula
reúnem, que tanto desigualam os parlamentares, sufocam o direito de
oposição política e o pluralismo e depreciam a representatividade política no País. O regime regimental de urgência, por exemplo, é daqueles
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instrumentos subservientes ao “alto clero” do Parlamento. É amiúde utilizado para a aprovação das proposições de interesse do Executivo e dos
órgãos de direção parlamentar integrantes da base de sustentação do
governo, que comumente o definem em proveito da coalizão partidária
estabelecida com base na distribuição de cargos administrativos comissionados e favores a correligionários.
Segundo levantamento de cientistas políticos2, mais de 80% dos
projetos aprovados pelo Parlamento têm origem no Executivo. A maioria segue o regime de urgência, rito regimental que restringe o tempo
de discussão e a oportunidade para o aperfeiçoamento da matéria por
meio de emendas e limita o conhecimento público das razões e das
posições do governo, da base que lhe dá apoio e dos diferentes partidos
relativamente às proposições, aos seus objetivos, aos seus efeitos, e às
críticas e alternativas que a elas se lançam. Sob o prisma democrático,
no entanto, o governo deveria enunciar as suas razões em um debate
público e discuti-las em contraposição com as teses da oposição. As discussões deveriam ser amplas, durar um tempo razoável e observar os
postulados da contradição e do diálogo. Um bom procedimento legislativo – e o regime regimental de urgência não o é – há de assegurar
o conhecimento prévio das pautas e propiciar espaços e tempos adequados para a negociação, para o convencimento e, se possível, para a
confluência entre pontos de vista originariamente confrontantes. Afinal,
o Parlamento é uma arena plural e, por isso, tem de estar aberto à composição de interesses.
É necessário democratizar o Parlamento brasileiro. É necessário
desconcentrar as extraordinárias competências que os órgãos diretivos
das Casas Legislativas detêm por ranço de um modelo orgânico-estrutural parlamentar haurido da ditadura que vigeu no País por mais de 20
anos. É necessário atentar para as disposições contidas nos regimentos
parlamentares, que de há muito deixaram de tratar apenas de órgãos
e processos interna corporis; hoje, projetam-se por outros órgãos constitucionais e pela sociedade. São exemplo disso as sugestões de medidas legislativas que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara
dos Deputados, criada regimentalmente, recebe de sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil. É necessário rever e atualizar a
disciplina regimental de temas como processo legislativo (v.g., a acentuada desigualdade de direitos e prerrogativas entre parlamentares líderes e não líderes e a excessiva influência dos partidos e seus caciques
nas decisões legislativas), processo orçamentário (v.g., a possibilidade de
utilização de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual
como instrumento de barganha política) e controle parlamentar (v.g., a
criação de CPIs, pela maioria parlamentar, com a finalidade de conter ou
fraudar o poder de fiscalização das minorias).
Por que as minorias no Brasil não contam, como em Portugal, com
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garantias expressas, como o direito à determinação da ordem do dia de
um certo número de sessões, independente do beneplácito da maioria ou dos órgãos de direção parlamentar? Por que não se revogam as
normas regimentais que preveem as emendas individuais ao projeto de
lei orçamentária anual, que ensejam o odioso “toma-lá-dá-cá” entre Legislativo e Executivo e desvalorizam o trabalho das bancadas estaduais
em torno das prioridades de cada ente federado? Por que a criação de
CPIs não é tida como direito privativo das minorias? Qual a razão para
a maioria constituir CPIs, se ela apoia o governo? Para imunizar o Poder
Executivo contra críticas da oposição e responsabilizações por atos ilícitos? Para veicular interesses “em processo de barganha”, como desnudou o então ministro do STF Nelson Jobim no julgamento da ADI 1.6353
? Se se admite que a maioria parlamentar possa, no lugar da oposição,
requerer a instalação de CPIs e presidi-las, quem responderá pela tarefa
de controle do poder político, tão vital no Estado Democrático de Direito
brasileiro?
É certo que a maioria, pelo número de votos que possui, pode até
frear o controle pelo Legislativo, mas não pode, de forma alguma – a
menos que destrua o pressuposto básico da democracia representativa
–, obstar o controle do Executivo no Parlamento. A maioria tem o direito
de decidir, mas a minoria também tem o direito de conhecer, de investigar, de discutir e de criticar. Quando os direitos da oposição e dos parlamentares são confinados ou condicionados pela maioria, é o próprio
Parlamento que fica impedido de exercer o seu papel. |

1

Procurador do Estado de São Paulo, Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela PUC-SP,
Presidente do SINDIPROESP – Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das
Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo, Professor do Curso de Especialização em Direito Constitucional da COGEAE/PUC-SP e do Curso de Especialização em Direito Público da ESA-OAB/SP, Membro da Comissão de Direito Constitucional, da Comissão da Advocacia Pública e da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP, Diretor do Instituto Brasileiro de Advocacia
Pública e autor do livro “Controle dos atos parlamentares pelo Poder Judiciário” (Malheiros Editores,
2003). A modernização do Legislativo, Indicador, v. 9, nº 38, out./dez. 1991, p. 1.895.

2

Fernando Limongi, A democracia no Brasil, Novos Estudos, nº 76, novembro de 2006, p. 21;
José Álvaro Moisés, O desempenho do Congresso Nacional no presidencialismo de coalizão
(1995-2006), in: O papel do Congresso Nacional no presidencialismo de coalizão, Rio de Janeiro,
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011, p. 16; André Corrêa de Sá Carneiro, Legislação simbólica e poder
de apreciação conclusiva no Congresso Nacional, disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/5807/legislacao_simbolica_carneiro.pdf?sequence=1, acesso em 23
de maio de 2016.

3

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266707, p. 199 e
200.
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ADVOGADOS POSSUEM ATÉ 30% DE
DESCONTO NO RIO QUENTE RESORTS.

Parque das Fontes - Rio Quente Resorts

CONDIÇÕES ESPECIAIS
NO RIO QUENTE RESORTS VOCÊ GARANTE ATÉ 30% DE DESCONTO
10% para conveniados

nossos perfis
SIGA OS

NAS REDES SOCIAIS
/rioquenteresorts
/rioquenteresorts
Rio Quente Resorts

10% para pagamento à vista

10% para compras antecipadas em 60 dias

Dúvidas?
ENTRE EM CONTATO
COM A GENTE.

CONVENIO@RIOQUENTERESORTS.COM.BR
SÃO PAULO: 11 35124830  SANTO ANDRÉ: 11 44330950
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