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Ninguém pode afirmar que 
estes primeiros anos do Século 
XXI são alvissareiros. De crise em 
crise, notadamente as econômicas, 
a humanidade encontra-se em 
meio a uma onda de atentados 
terroristas e um surto de xenofobia. 
A globalização, vendida como passo 
inescapável para o progresso das 
nações, entra em viés de baixa com 
a saída do Reino Unido da União 
Europeia. Algumas situações, 
como a que vivem os refugiados 
nas águas do Mar Mediterrâneo, 
nos levam a acreditar que a 
humanidade retrocede à Idade 
Média. É desse horror medieval 
que trata a reportagem de capa 
desta edição, na qual retratamos 
também o trabalho abnegado de 
uma ONG brasileira em socorro a 
imigrantes.

De modo inédito, a Revista 
da CAASP publica desta vez duas 
entrevistas. Como o tema é o 
momento atual da economia 
brasileira, para o qual o consenso 
é praticamente impossível, fomos 
ouvir dois dos mais importantes 
economistas do país, dois ex-
ministros de Estado: Luiz Carlos 
Bresser-Pereira e Luiz Carlos 
Mendonça de Barros. Interessante 
analisar os pontos em comum e as 
divergências entre eles, a principal 
delas quanto ao rumo que o 
Governo Temer desenha para o 
país. Para Bresser-Pereira, Temer 
e equipe começam muito mal. 
Para Mendonça de Barros, eles 
começam, sim, muito bem.

Um problema muito comum 
entre jovens, principalmente as 
mulheres, é tema da reportagem 
da seção Saúde. Transtornos 
alimentares, como a anorexia, 
têm fundo psicológico na quase 
totalidade dos casos. O que 
leva uma pessoa a se enxergar 
gorda quando está, na verdade, 
muito abaixo do peso adequado? 
Especialistas dão a resposta.

Em Dicas, o leitor saberá o 
quanto pode ser vantajoso trocar 
um financiamento – de imóvel ou 
automóvel – por um consórcio. 
Sistema inventado por brasileiros 
na década de 1960, o consórcio 
abrange atualmente até a área de 
serviços. 

Literatura e Cinema falam 
nesta edição sobre duas obras 
grandiosas de dois autores geniais: 
o celebrado livro “Agosto”, de 
Rubem Fonseca, que motivou 
até minissérie de televisão, e o 
filme “A sangue frio”, em que o 
diretor Richard Brooks chegou 
bem perto da histórica obra de 
Truman Capote, marco inaugural 
do jornalismo literário.

Fecha esta edição, em 
Opinião, importante artigo do 
advogado Horácio Bernardes Neto, 
secretário-geral da Internacional 
Bar Association, entidade mundial 
da advocacia.
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Aos 82 anos, Luiz Carlos Bresser-Pereira 
permanece como um dos mais influentes 
economistas brasileiros. Professor 
emérito da Fundação Getúlio Vargas, 
Bresser-Pereira é formado em Direito pela 
USP, escola que também o tornou mestre 
em Economia. Mestre ele é também 
em Administração de Empresas pela 
Michigan State University. Hoje, Bresser-
Pereira lidera no Brasil os estudos sobre 
o chamado Novo Desenvolvimentismo, 
pensamento econômico de origem 
keynesiana, defensor do Estado de 
Bem-Estar Social, em franca oposição à 
corrente neoliberal.

Ele é lembrado pelos brasileiros 
principalmente por sua atuação como 
ministro da Fazenda durante o Governo 
Sarney. Se, naquela época, o Plano 
Bresser teve efeito apenas paliativo 
contra a inflação, o Plano Brady, por 
ele inspirado, foi fundamental para o 
equacionamento da nossa dívida externa. 
Antes, Bresser-Pereira foi presidente 
do Banespa e secretário de Governo 
do Estado de São Paulo, na gestão de 
Franco Montoro. Fundador do PSDB, foi 
ministro da Administração e Reforma do 
Estado no Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Em tempo: o economista deixou 
o PSDB em 2006, por entender que o 
partido abandonara os princípios social-
democráticos que o inspiraram.

As posições atuais de Bresser-Pereira 
têm provocado arrepios nos economistas 
à direita no espectro ideológico. “O 
liberalismo radical se desmoralizou 
mais uma vez em 2008, na grande crise 
financeira. Hoje, nos países centrais, o que 
você vê é o abandono do neoliberalismo: 
você continua conservador, mas agora 
você olha para o estado intervindo muito 
mais na economia, você vê uma proteção 
à indústria nacional muito maior do que 
se tinha antes”, avaliou, em entrevista 

do editor da Revista da CAASP, Paulo 
Henrique Arantes.

Nas linhas a seguir, Luiz Carlos 
Bresser-Pereira fala sobre Governo 
Temer, Doença Holandesa (por ele 
diagnosticada na economia brasileira), 
populismo cambial, Petrobras, ajuste 
fiscal, desindustrialização e várias outras 
questões econômicas, políticas e sociais 
que afligem o Brasil neste momento.

A CLASSE 
MÉDIA 

PENSA QUE 
GLOBALIZAÇÃO 

É FAZER 
ENXOVAL DE 

NOIVA EM 
MIAMI

ENTREVISTA | LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA
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[Revista da CAASP] - O trio Temer-Meirelles-Ilan começam bem ou começa mal?

[Luiz Carlos Bresser-Pereira] - O governo como um todo, no meu entender, começou muito 
mal, porque eles adotaram uma postura rigorosamente neoliberal, rigorosamente radical 
nessa posição, que depois eles não vão conseguir realizar. De qualquer forma, eu acho que 
há uma leitura equivocada do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não há dúvida 
de que houve um fracasso no plano econômico do desenvolvimentismo do Lula e da Dilma 
- mais da Dilma, mas do Lula também. E então, já que perdemos no desenvolvimentismo, 
vamos nos entregar nos braços do liberalismo econômico mais radical? Isso é uma tolice. 
O liberalismo radical se desmoralizou mais uma vez em 2008, na grande crise financeira. 
E hoje, nos países centrais, o que você vê é o abandono do neoliberalismo: você continua 
conservador, mas agora você olha para o estado intervindo muito mais na economia, você 
vê uma proteção à indústria nacional muito maior do que se tinha antes. Então, nós estamos 
mais uma vez andando na contramão da história.

O que estão fazendo mais especificamente 
Meirelles e Ilan? O Ilan, por enquanto, não 
mexeu na taxa de juros. Está mais do que 
na hora de mexer na taxa de juros. Ao meu 
ver, é um absurdo completo o Brasil estar 
com esta taxa de juros altíssima em meio 
a uma recessão tão violenta. “Ah, mas é 
preciso combater a inflação!” A inflação está 
sendo combatida pela recessão, o juro alto 
é para fazer mais recessão ainda. E há outro 
problema muito grave, que é o câmbio. O 
câmbio voltou a se apreciar.

Logo quando a indústria começava a se 
recuperar.

Sim, logo quando ela começava a se 
recuperar.

Eu poderia até ficar feliz, porque venho 
desenvolvendo toda uma teoria, uma 
macroeconomia novo-desenvolvimentista, 
que diz que existe uma tendência à 
sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de 
câmbio, de forma que, quando há uma crise, a taxa de câmbio deprecia, como aconteceu a 
partir do segundo semestre de 2014, mas depois, se você deixa, ela começa a apreciar de 
novo - é o que está acontecendo. Isso é um desastre para a economia brasileira.

Pretende-se controlar a inflação com o câmbio?

Pois é. Não ficamos todos indignados quando Dona Dilma tentou controlar a inflação com o 
preço do petróleo e o preço da energia elétrica? Não achamos que isso era um absurdo? Pois 
bem, eu acho que é absurdo maior ainda controlar a inflação com o câmbio: você destrói a 
indústria em troca de alguma queda na taxa de inflação. Isso não se faz.

E quanto à parte fiscal? O que senhor acha das medidas anunciadas por Henrique Meirelles?

USAR O CÂMBIO 
PARA CONTROLAR A 
INFLAÇÃO DESTRÓI 
A INDÚSTRIA. ISSO 

NÃO SE FAZ

LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA | ENTREVISTA
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O Meirelles está, por enquanto, muito calmo. Ele está fazendo aquilo que o Nelson Barbosa 
estava fazendo, cortando despesa na área corrente, gradualmente. O que o Nelson queria 
fazer também era cortar os investimentos - eu duvido que o Meirelles seja capaz de fazer isso.

A contradição entre o discurso da austeridade e o gasto, as concessões de reajuste 
em decorrência de composições políticas, não deixa o ministro Meirelles um pouco 
desconfortável no governo?

Acho que sim, ele deve ficar desconfortável.

Nós estamos vivendo no Brasil um golpe político. É um golpe parlamentar, um golpe branco. 
O fato concreto é que não havia nenhuma razão para se fazer o impeachment da Dilma em 
termos objetivos, em termos jurídicos. A questão das pedaladas é uma coisa ridícula, todo 
mundo fez antes, não é motivo para fazer um impeachment. 

Agora, vem o governo Temer em seguida, e por que esse governo vai fazer melhor? Vai 
fazer melhor do que a Dilma fez em 2013 e 
2014? É verdade, aquilo foi realmente um 
grande erro da Dona Dilma, mas eu não vejo 
como isso pode ser mudado de um dia para 
outro. Tem que se fazer o ajuste fiscal, mas 
gradualmente. 

Eu não estou aqui bravo com o Meirelles 
porque ele não está fazendo tudo quanto 
deveria, não, não há condições materiais 
para fazer mais do que ele está fazendo. O 
que eu estou preocupado é com o tal do 
teto do gasto público, essa reforma que 
eles estão dizendo que é fundamental. Eu 
não tenho nenhuma simpatia por esse teto. 
Eu sou a favor da reforma da Previdência, 
tanto privada quanto pública, acho que é 
preciso colocar idade, acho que o sistema de 
aposentadoria básico, aquele que o governo 
garante para a população, não foi criado 
para premiar quem trabalhou muito, essa 
não é a lógica dele. A lógica dele é dar uma 
garantia de velhice digna para as pessoas 

que trabalharam.

Eu acho que tem que se rever o problema do salário mínimo - aquela fórmula de salário 
mínimo que inventaram (correções pela inflação mais a variação do PIB) não faz o menor 
sentido. A única fórmula que se admitiria é de acordo com o aumento da produtividade, mas 
aí produtividade quer dizer renda per capita, e isso quer dizer que teríamos que reduzir o 
salário mínimo, o que também não é o caso. Essas fórmulas não funcionam.

O aumento do salário mínimo que aconteceu no governo Lula foi uma coisa ótima, aumentou-
se 52% em termos reais e havia espaço para isso. Mas aí continuou no governo Dilma, quando 
não havia mais espaço para isso, de forma que essa foi também uma das causas da crise.

Em relação ao teto, eu já disse que não tenho simpatia nenhuma. Para você controlar a despesa 

EU NÃO TENHO 
NENHUMA SIMPATIA 

PELO TETO DE 
GASTOS PROPOSTO 

PELO GOVERNO 
INTERINO

ENTREVISTA | LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA
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pública, o que é fundamental, você tem o orçamento, e o orçamento tem que ser levado a sério. 
Você veja, quando, em 2015, primeiro ano do segundo mandato da Dilma, o Nelson Barbosa 
era o ministro do Planejamento e propôs um orçamento com déficit, caiu o mundo em cima 
dele. Uma coisa de um ridículo total! E ele estava dizendo: “dados os números que eu tenho 
aqui, não há a menor chance de eu zerar isso...” Agora, o governo está trabalhando com um 
déficit neste ano e no ano que vem. Isso é mais realista. Agora, com quem se contrata isso? O 
orçamento, numa democracia, é um contrato que faz o governo com os seus cidadãos, e esse 
contrato é feito no âmbito do Congresso, que aprova a Lei Orçamentária seriamente. É nesse 
orçamento que você tem que fazer o ajuste 
para recuperar o superávit primário e 
estabilizar o crescimento da dívida. Isso 
tem que ser feito contratualmente, e, 
portanto, politicamente, e nunca com um 
teto que vai trazer repercussões muitas 
vezes completamente irracionais.

O que nós temos que aprender é que, se 
você quer aumentar os serviços públicos, 
você tem que aumentar imposto, e isso 
tem que ser negociado com a sociedade 
- é assim que se faz em países civilizados. 
Para sair dessa crise fiscal - e eu acho que 
este governo já percebeu isso - é preciso 
um aumento de imposto.

Que imposto o senhor aumentaria, ou 
que tipo de imposto o senhor criaria?

O que eu acho melhor é a CPMF, porque 
é bem geral, bem abrangente, impossível 
de sonegar e facilita a verificação dos 
outros impostos. Esse imposto deveria 
voltar, eliminá-lo foi fruto de uma 
campanha equivocada feita anos atrás.

A proposta de se acabar com os 
percentuais mínimos de gastos com saúde 
e educação não revela uma intenção, 
que certos setores nem escondem, de 
enterrar o capítulo da Seguridade Social 
da Constituição?

Isso entrou na lógica e no discurso 
original do novo governo. O PMDB e o Centrão - o Temer, o Cunha e o Jucá -, a meu ver, 
disseram assim: “agora a gente vai fazer tudo aquilo que os empresários querem”. Isso é o 
neoliberalismo, é acabar com o Estado de Bem-Estar Social. Só que não é o que os empresários 
de fato querem. Os empresários sabem que o Estado de Bem-Estar Social é uma coisa muito 
importante, e é uma forma barata de garantir um padrão de vida minimamente satisfatório 
para a população, o que é necessário também para os empresários.

LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA | ENTREVISTA
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A ideia de que se pode acabar com o Estado de Bem-Estar Social brasileiro não vai vingar, 
porque o povo não vai deixar e porque há políticos sensatos que vão segurar a coisa. Mas, 
durante algum tempo vive-se o clima desse ministro da Saúde, que deu aquela declaração 
(Ricardo Barros, questionou a universalidade do SUS). O próprio Temer o desautorizou algumas 
horas depois.

Sabe-se que a inflação brasileira, neste momento, não vem da demanda. O que o senhor diz 
de economistas que defendem que se force um maior desemprego para conter a inflação?

O desemprego deve ser combatido sempre - esse é o princípio fundamental do Keynes (John 
Maynard Keynes) -, mas se supunha 
que quando se tem desemprego a 
inflação zera. Pode-se com isso entrar 
num problema de deflação, o que está 
preocupando muitos europeus, por 
exemplo. Agora, aqui no Brasil você 
entra numa enorme recessão e a inflação 
estava em 10%, baixou para 8%, mas 
ainda está alta. Por quê? Porque existe 
um componente inercial ainda forte na 
inflação brasileira. Isso é uma teoria 
que eu ajudei a desenvolver no começo 
dos anos 80, quando se percebeu que 
a inflação era totalmente resistente à 
recessão. O Nakano (Yoshiaki Nakano, 
professor da FGV) e eu escrevemos um 
livro que juntava nossos principais 
artigos sobre isso, que se chama “Inflação 
e Recessão”, o qual está disponível para 
quem quiser lê-lo, e muita gente leu.

Como se combate esse tipo de 
inflação? Não é com recessão. É preciso 
desindexar a economia. O Plano Real 
foi um processo de desindexação da 
economia muito engenhoso, muito bem 
feito. Mas continua-se com indexações 
muito importantes: você tem a Selic, 
que continua indexada, a taxa de juros 
indexada, isso é um absurdo - ou pós-
fixada, como eles chamam. Você tem 
as concessões públicas indexadas, o 

que não faz o menor sentido. Deveria existir uma lei geral que proibisse terminantemente o 
Estado brasileiro de firmar qualquer contrato com quem quer que seja que tivesse cláusula 
de indexação. O governo faz uma concessão de estrada de rodagem, mas aí fica o pedágio 
congelado para sempre? Não, quando for a hora de renovar o contrato verifica-se qual foi 
a inflação, qual foi a produtividade e vai discutir um reajuste, nunca uma coisa automática 
definida por um índice.

ENTREVISTA | LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA
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O que é a Doença Holandesa?

É um conceito do novo-desenvolvimentismo, 
para começar.

Eu fui formado no Desenvolvimentismo 
Clássico, de economistas estrangeiros 
como Arthur Lewis, Narksy e Myrdal, de 
economistas latinoamericanos como Raúl 
Prebich, Celso Furtado e Inácio Rangel. Era a 
teoria econômica que em inglês se chamava 
Developmental Economics, e que na América 
Latina foi chamada de Estruturalismo 
Latinoamericano. Eu chamo isso tudo hoje 
de Desenvolvimentismo Clássico. Foi esse 
Desenvolvimentismo Clássico que orientou 
a, digamos, grande revolução industrial 
brasileira, do México e de outros países, que foi 
altamente bem-sucedida entre 30 e 80, mas aí 
paramos. Esse Desenvolvimentismo Clássico 
também deixou de apresentar contribuições 
importantes a partir de meados dos anos 60, 
as ideias foram ficando velhas. Então veio 
o neoliberalismo a todo vapor, e a Teoria 
Econômica Neoclássica. A partir do início dos 
anos 2000, começa a surgir o que está sendo 
chamado de Novo Desenvolvimentismo, 
que é pegar as ideias desenvolvimentistas 
clássicas e a teoria keynesiana, ou dos pós-
keynesianos, e usá-las para entender no 
Século XXI países de renda média como o Brasil. 

Todas as teorias históricas de economia têm uma tendência. As teorias quase fundadoras da 
economia, que são as teorias de economia política clássicas de Adam Smith, David Ricardo, 
Malthus e Marx, tinham uma tendência à estagnação ou à queda da taxa de lucro. Depois, 
o pensamento keynesiano, que é histórico também, tem uma tendência à insuficiência de 
demanda. Depois o Desenvolvimentismo Clássico tinha e tem sua tendência, que é a tendência 
à deterioração dos termos de troca. E, finalmente, o Novo Desenvolvimentismo tem uma 
tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio. Isso que dizer que a taxa 
de câmbio é volátil, mas é volátil segundo uma regra, a de que quando você tem uma crise 
financeira há uma brutal depreciação da taxa de câmbio, depois a taxa de câmbio, por uma 
série de fatores, vai se apreciando até chegar num piso, e aí fica alguns anos nesse piso, e 
depois você tem outra crise financeira e outra vez o câmbio deprecia.

Uma das causas fundamentais dessa depreciação é a Doença Holandesa. Trata-se de 
uma sobreapreciação de longo prazo da taxa de câmbio, devido ao fato de que este país 
exporta commodities que se beneficiam de rendas ricardianas, que significa que elas podem 
ser exportadas a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de 
câmbio necessária para que as empresas de bens industriais, ou mais tecnicamente de bens 
transacionáveis não-commodities, se tornem competitivas quando usam tecnologia do estado 

OS EMPRESÁRIOS 
SABEM QUE O 

ESTADO DE BEM-
ESTAR SOCIAL É 

UMA COISA MUITO 
IMPORTANTE
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da arte mundial.

Na teoria econômica isso é absurdo, porque uma empresa que usa tecnologia do estado da arte 
mundial tem que ser competitiva, ponto. O mercado é para garantir isso. Só que o mercado, 
rigorosamente, não garante isso, e um dos motivos principais nas relações internacionais é a 
Doença Holandesa. No caso do Brasil, onde a Doença Holandesa não é muito grave - é uma 
Doença Holandesa de 20%, vamos chamar assim, um pouco arbitrariamente -, se você não 
a neutraliza você fica com uma apreciação de 20%. Em termos bem objetivos, vamos supor 
que a taxa de câmbio que torna competitivas as empresas industriais que usam tecnologia no 
estado da arte mundial seja 3 reais por dólar. A diferença entre 3 e 3,80 é a Doença Holandesa. 
Ela aumenta ou diminui de acordo com as variações do preço internacional das commodities e 
também com variações no custo unitário do trabalho, ou seja, dos salários e da produtividade.

Então, o Brasil tem essa Doença Holandesa, que custa uns 20%, que implica uma desvantagem 
competitiva para as empresas industriais, e no entanto o Brasil se industrializou de forma 
extraordinária entre 1930 e 1980!

Como isso foi possível?

Foi possível porque o Brasil, nesse período, neutralizava a sua Doença Holandesa através de 
alguns mecanismos. Em vários momentos você tinha taxas múltiplas de câmbio - uma taxa de 
câmbio para a indústria e outra taxa de câmbio para a agricultura, por exemplo.

E isso seria viável hoje?

Hoje, não. Hoje, os acordos internacionais impedem isso.

Outro sistema, que prevaleceu no Brasil entre 1967 e 1990, foi o que eu chamo de “mecanismo 
Delfim Netto”, porque foi o Delfim que o levou adiante, quando foi ministro da Fazenda a partir 
de 67. Era um sistema de tarifas alfandegárias muito altas - 45% - e um sistema de subsídios só 
para a indústria exportar, outra vez 
de 45%. Isso neutralizava a Doença 
Holandesa.

O Brasil precisa disso de novo?

O Brasil precisa disso, mas espere. 
Esse sistema foi terminado em 
1990, em nome de uma abertura 
comercial que eu ajudei a fazer. Eu 
fui o primeiro ministro da Fazenda 
que adotou como política a abertura 
da economia. Eu dizia para mim 
mesmo e para a sociedade que 
não fazia sentido, pois o Brasil não 
possuía mais uma indústria infante, 
que precisava ser protegida. Nós 
tínhamos uma indústria já madura, que seria competitiva internacionalmente. Só que eu 
não sabia da Doença Holandesa, e não sabia que naquele mecanismo dos 45% não era tudo 
proteção: boa parte disso era neutralização da Doença Holandesa. Em 1990, então, as empresas 
industriais passaram a ter em média uma desvantagem competitiva de 20%.
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Então, o Brasil começou a se desindustrializar em 1990?

Sim, apesar de algumas estatísticas em relação ao PIB 
mostrarem meados dos anos 80.

Eu acho que o dado mais impressionante é a participação 
das manufaturas na exportação total do Brasil. Em 1965, 
era 6%. Com a neutralização da Doença Holandesa do 
lado das importações através das tarifas e com subsídio 
à exportação de manufaturados, aí ficava a neutralização 
completa e até com sobra. Em 1990, as exportações de 
manufaturados eram 62% do total exportado brasileiro. 
O Brasil era um grande exportador de manufaturados. 
Hoje, está em 35%, e vem caindo, o que é uma desgraça, 
porque o valor adicionado per capita da indústria é 
muito mais alto que o da agricultura.

Não é normal que a indústria perca espaço para os 
serviços quando alcança determinado patamar?

Isso é absolutamente verdade, mas a desindustrialização 
que ocorre no Brasil é uma desindustrialização 
prematura. Os países ricos começaram a se 
desindustrializar em um nível de renda per capita muito 
mais alto que a renda per capita do Brasil hoje, por isso 
nossa desindustrialização é prematura.

Acena-se com uma nova onda de privatizações. O que o 
senhor privatizaria neste momento, se é que 
privatizaria alguma coisa?

Eu privatizaria o Brasil e mudaria de país 
(risos).

Isso é uma tragédia. Você entra numa crise 
fiscal, como nós entramos, e aí quer vender 
o patrimônio público de tudo quanto é 
jeito, e vai vender de graça como já foi feito 
anteriormente. Eu sou a favor da privatização 
de empresas competitivas, então, quando 
privatizaram as siderúrgicas eu estava 100% 
de acordo. Eu sou absolutamente contra a 
privatização de empresas monopolistas, eu 
acho que privatizar empresa monopolista 
e depois colocar uma agência reguladora 
para fazer que os preços sejam competitivos 
não funciona - isso é um mal substituto do 
controle direto do Estado. Eu acho que o 
Estado brasileiro deveria ser responsável 
por 20% do investimento total; 80% seriam 
investimentos privados. Então, eu não estou 
propondo nenhuma estatização de coisa 
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nenhuma, mas estou propondo que o Estado seja responsável por esses 20%.

Agora, tudo isso decorre... qual é o problema fundamental da economia brasileira? Desde 
que eu publiquei, em 1997, um livro inteiro só para entender a macroeconomia brasileira 
chamado “Macroeconomia da Estagnação”, eu venho dizendo que o maior problema da 
economia brasileira é uma armadilha macroeconômica de juros muito altos e taxa de câmbio 
sobreapreciada no longo prazo. Isso tem como consequência tornar o lucro das empresas 
industriais muito baixo, se não negativo, levando um monte delas a quebrar. Outra maneira de 
dizer isso é falarmos em termos de déficit em conta corrente. Você lê os jornais e só se fala em 
déficit público, como se déficit público fosse o único problema. Eu sou contra déficits públicos 
elevados, eu acho que a responsabilidade fiscal é muito importante. Mas a responsabilidade 
cambial, que no caso brasileiro significa que o país deveria ter um pequeno superávit em conta 
corrente, é absolutamente fundamental e ninguém quer saber disso, nem o Valor, nem a Folha, 
nem o Estado, nem o Globo, nem as televisões, nem a revistas (tem uma delas que eu não 
deixo nem entrar em casa) (risos). E por quê?  Existe uma relação direta entre a taxa de câmbio 
e o déficit em conta corrente. Se você tem uma taxa de câmbio de 3 reais por dólar, você vai 
estar equilibrado. Agora, se você tem a taxa de câmbio a 2,50, como nós tivemos durante sete 
anos, você vai ter um grande déficit em contra corrente. Se você tiver uma taxa de câmbio de 
3,80, você vai ter um pequeno superávit em conta corrente - e 3,80 é o que eu preciso.

Eu preciso necessariamente ter um pequeno superávit com conta corrente. E por que a gente 
não tem? Por que ninguém quer saber disso? Quem se interessa fundamentalmente por 
isso é o Norte, ou o Ocidente, ou o Império (risos)... eles tem vários nomes. Eles têm grande 
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interesse em que nós tenhamos déficit em conta corrente, pois isso permite, primeiro, que 
eles exportem mais para nós; segundo, o que é mais importante, porque isso legitima que 
as empresas multinacionais deles venham para cá, comprem as empresas brasileiras, façam 
poucos investimentos e ocupem todo o mercado. O que legitima essas multinacionais - das 
quais em princípio nós não precisamos, pelo menos de grande parte delas - é o dinheiro que 
elas trazem. Eu estou dizendo que esse dinheiro que elas trazem não interessa ao Brasil, porque 
implica um déficit em conta corrente pelo qual não temos interesse.

Hoje, qual é o objetivo fundamental da política internacional dos Estados Unidos, da Inglaterra 
e da França, que são ainda os grandes países imperiais do mundo? O que lhes interessa, 
fundamentalmente, é que as suas empresas multinacionais ocupem os mercados do mundo 
inteiro, e os seus bancos ocupem os mercados do mundo inteiro, e que todas as questões que 
surgirem em relação a elas sejam resolvidas nos tribunais de Nova York. Todos esses tratados 
comerciais que os Estados Unidos assinam é para fazer isso - não é para baixar tarifa, porque 
a tarifas já estão muito baixas.

A quem isso interessa aqui no Brasil?

Interessa a todos os populistas. Interessa ao povão para começar, no curto prazo. Interessa 
à classe média, no curto prazo: toda ela vai para Miami, vai fazer enxoval de noiva em Miami 
(risos). Interessa, internamente, a uma 
sociedade em que o populismo cambial, ou, 
em outras palavras, a alta preferência pelo 
consumo imediato tornou-se dominante. Os 
brasileiros devem esquecer de crescimento 
enquanto continuarem com essa visão, 
enquanto aceitarem a dominação imperial 
gostosamente, porque isso lhe permite ter 
um consumo no curto prazo mais alto do que 
a renda do país justifica.

Globalização não é exatamente fazer 
compras em Miami, não?

Mas a classe média brasileira se sente 
globalizadíssima com isso, só que o tamanho 
da crise está aí, e os rendimentos dessa 
classe média caíram violentamente, ela 
está em maus lençóis agora, porque esse 
modelo é insustentável. Esses déficits em 
conta corrente levam o país a crises cíclicas, 
inevitavelmente.

Falávamos de privatizações. Que regime o 
senhor considera o mais adequado para o 
pré-sal?

Houve essa loucura que o PT e os demais partidos fizeram com a Petrobras. O sistema de 
corrupção enfraqueceu muito a Petrobras, então o Império e os liberais domésticos viram uma 
boa chance para abrir mais espaço para ocupação do nosso pré-sal pelas multinacionais. É isso 
que está sendo realizado agora, por este governo.
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A questão é se a Petrobras tem pernas para participar da exploração em todos os campos do 
pré-sal.

Ela perdeu um pouco com esta crise. Para começar, o pré-sal foi um erro, no sentido de que, 
quando ele foi descoberto, não deveria se ter gerado um clima de euforia, mesmo porque 
não se tratava de nenhuma coisa tão maravilhosa quanto se dizia. Descobriu-se um petróleo 
a um custo relativamente alto, de forma que ele só seria realmente muito bom se o preço 
internacional do petróleo continuasse alto como foi por muito tempo. Então, a Petrobras 
investiu demais nessa área, apesar de não ter acontecido com ela o mesmo que a aconteceu 
com o Eike Batista. Ele quebrou porque apostou tudo no pré-sal.

A Petrobras ficou enfraquecida, está muito endividada, e com essa crise de corrupção 
enfraqueceu-se também no plano financeiro interno.

Que papel o senhor defende para o BNDES? Algo na linha de Luciano Coutinho ou mais no 
sentido do que está propondo Maria Sílvia Bastos Marques?

Eu não sei o que a Maria Sílvia pretende fazer, ainda não acompanhei. Ela é uma profissional 
competente, respeitável. Mas a gestão Luciano Coutinho, sem dúvida nenhuma, foi muito 
boa, com uma ressalva: eu não teria ampliado de maneira nenhuma os recursos colocados 
à disposição do BNDES. Isso não foi uma decisão do Luciano, foi da presidente e do Guido 
Mantega. Não se deveria ter feito isso, isso teve um custo a mais que não é razoável.

Agora, o BNDES é um grande patrimônio do Brasil. Quando eu digo que o Brasil não deve usar 
poupança externa, mas sim ter superávit em conta corrente, isso não quer dizer em absoluto 
que o Brasil não precise de finanças. O Brasil, como qualquer país, precisa fortemente de um 
sistema financeiro interno, nacional, que financie os investimentos, e a grande instituição que 
faz isso é o BNDES. Seria ótimo também que os bancos privados fizessem um pouco mais - 
estão começando aos poucos. Mas o BNDES tem papel fundamental aí.

Só que surge uma questão: esse recurso subsidiado pela TJLP, a taxa de juros de longo prazo 
do BNDES, não é um erro? Eu digo que não, ou melhor, é um erro em si mesmo que na verdade 
seja um acerto para corrigir outro erro. O BNDES deveria, em princípio, financiar as empresas 
a uma taxa de juros baixa, mas positiva - e a taxa deles é muito baixa. Qual é o problema? Isso 
não foi inventado pelo Lula, já faz tempo que está aqui no Brasil. Ela se justificou quando a taxa 
de juros no Brasil passou a ser um escândalo, o que aconteceu a partir do Plano Real. Uma taxa 
de juros desse tamanho é uma violência contra os cidadãos brasileiros, que não é explicável 
pelo déficit público brasileiro nem pela dívida pública brasileira.

Durante 14 anos, entre 1999 e 2012, o Brasil atingiu tranquila e satisfatoriamente suas metas 
fiscais, e no entanto a taxa de juros ficou longe de baixar o quanto deveria. Quando a Dilma 
promoveu uma queda na taxa de juros (2011), ela tinha que ter feito ao mesmo tempo um forte 
ajuste fiscal para impedir que a inflação subisse, mas esse não foi o problema fundamental. 
O problema fundamental é que essa baixa na taxa de juros, à qual a Dilma ainda somou um 
desafio aos bancos, levou a classe dominante brasileira, que é a classe de rentistas e financistas, 
a ficar extremamente irritada e a começar uma campanha violentíssima contra a Dilma, que a 
obrigou a recuar nos juros. E ela foi de recuo em recuo até sofrer o impeachment.

Voltando à TJLP. Se eu tenho essa taxa de juros tão alta, isso inviabiliza completamente qualquer 
investimento, pelo menos das grandes empresas. Qual foi a solução? A TJLP, que conserta essa 
taxa de juros que é uma senhoridade dos rentistas brasileiros. Os rentistas brasileiros não 
ficam felizes com menos de 6% do PIB - em 2015, eles tiveram 9% do PIB. É a festa completa.
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Graduado em Engenharia de Produção 
pela USP e doutorado em Economia 
pela Unicamp, Luiz Carlos Mendonça de 
Barros, 73 anos, teve papel crucial no 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Ao substituir o falecido Sérgio Motta 
no Ministério das Comunicações, após 
presidir o BNDES, Mendonça de Barros 
foi um dos comandantes do processo 
de privatização do Sistema Telebrás. 
Flagrado em conversa gravada e vazada 
na qual supostamente tentava favorecer 
determinado grupo empresarial, acabou 
inocentado das acusações pela Justiça 
Federal. Também está viva na memória 
sua desavença com o então ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, exposta quando o 
Governo FHC tentava vencer a famigerada 
“crise do apagão”.

Luiz Carlos Mendonça de Barros 
aposta no sucesso do Governo Temer, 
calcado nas qualificações do seu time 
de economistas e no correto diagnóstico 
dos erros cometidos por Dilma Rousseff. 
“Numa economia de mercado como a 
nossa, o tripé superávit primário/metas 
de inflação/câmbio flutuante é o mínimo 
em termos de programa econômico, 
porque esse tripé trata dos três preços 
mais importantes da economia. Na parte 
fiscal, a credibilidade é um preço chave. 
O setor privado só vai se movimentar, 
tomando decisões para frente em termos 
de investimento, se tiver confiança em um 
caminho traçado”, analisa, em entrevista 
ao editor da Revista da CAASP, Paulo 
Henrique Arantes.

Ninguém mais abalizado que ele 
para falar sobre o recente pedido de 
recuperação judicial da Oi, empresa de 
telefonia oriunda da antiga Telemar, cujo 
processo de criação foi notoriamente 
indevido. “Na privatização ficou 
estabelecido que os grupos nacionais 
que quisessem entrar no jogo teriam 
que fazê-lo associados a uma empresa 
internacional de experiência, com know-
how. O único grupo nacional que decidiu 

não cumprir essa recomendação foi 
a Telemar. Então, você deduz que os 
problemas dela hoje vêm exatamente 
da falta de conhecimento do mercado”, 
constata.

Nas linhas a seguir, Luiz Carlos 
Mendonça de Barros fala, com a 
sinceridade que o caracteriza, sobre 
ajuste fiscal, erros e acertos dos Governos 
FHC e Lula, desindustrialização, juros, 
bolhas de consumo, privatizações e 
fundos de pensão, entre outros aspectos 
da economia brasileira que permanecem 
em debate.
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[Revista da CAASP] – O trio Temer-Meirelles-Ilan começa bem?

[Luiz Carlos Mendonça de Barros] -Começa bem, dentro das limitações do mandato atual, 
que é um mandato muito frágil do ponto de vista político. Acho que todas as indicações deles 
são no sentido de ter uma agenda econômica correta, uma agenda demandada há muito 
tempo. Essa é a grande mudança.

Agora, essa agenda só terá efetividade se houver um lastro político, e isso a gente só vai 
saber depois da votação final do impeachment e da reorganização política que o governo 
certamente vai fazer.

Para obter esse lastro político, o governo interino não tem tomado medidas que vão no 
sentido contrário da austeridade que apregoa?

A austeridade que ele promete é a partir do mandato consolidado. Substituindo a presidente 
nas condições em que está, Temer não tem 
mandato para fazer nada de mais grave. E 
ele tem uma agenda herdada do Congresso, 
tem que lidar com os problemas que estão 
lá, como o aumento do funcionalismo.

Houve também a renegociação, digamos, 
maternal da dívida dos estados, a liberação 
de verbas de emendas parlamentares, 
o aumento no Bolsa Família superior ao 
anunciado por Dilma Rousseff...

Quanto à dívida dos estados, não há outra 
saída senão fazer o que foi feito. Quando 
estávamos no governo do Fernando 
Henrique, nós tivemos que lidar com essa 
questão, e está sendo tomada a posição 
correta: se dá um alívio e se exige medidas 
estruturais à frente.

O tripé metas de inflação – superávit 
primário – câmbio flutuante é irrevogável?

Numa economia de mercado como a nossa, 
esse é o mínimo em termos de programa econômico, porque esse tripé trata dos três preços 
mais importantes da economia. Na parte fiscal, a credibilidade é um preço chave. O setor 
privado só vai se movimentar, tomando decisões para frente em termos de investimento, se 
tiver confiança em um caminho traçado.

O câmbio é o preço que regula as exportações e que deve ser fixado por força de mercado. A 
meta de inflação é também por uma questão de credibilidade. Não se conhece outra variação 
– tentou-se no Brasil outra variação, que foi a chamada “nova matriz econômica”, e o desastre 
está colocado.

Mas é perigoso usar o câmbio como instrumento de combate à inflação, não?

NA PARTE FISCAL, 
A CREDIBILIDADE 

É UM PREÇO 
CHAVE. O SETOR 

PRIVADO SÓ VAI SE 
MOVIMENTAR SE 

TIVER CONFIANÇA
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O câmbio é o tipo do preço difícil de discutir fora de um quadro de liberdade de mercado. 
O risco do câmbio é justamente quando o governo tenta interferir para baixo ou para cima, 
isso é instável, afinal o governo não emite dólar. Quem tem dólar é o setor privado, seja lá 
fora ou seja aqui dentro.

Agora, a taxa de câmbio depende da taxa de juro interna comparada com a taxa de juro de 
outros mercados. Aí sim nós temos uma distorção séria. A taxa de juro brasileira hoje, num 
mundo de taxas baixíssimas... 

... que também são um problema, não?

Sim. Por isso é que eu digo: a liberdade cambial pressupõe que o Banco Central rapidamente 
faça uma convergência de juros. Nesse mundo de juro muito baixo, se você tiver no Brasil um 
juro de 14%, o câmbio não está livre. O Banco Central está interferindo na taxa de câmbio via 

uma política monetária muito mais apertada 
do que se deveria fazer.

Agora, tem um intervalo de tempo, que vai 
de quatro a cinco meses, que vamos ter de 
conviver com essa dualidade de câmbio, 
com a entrada de dólares por causa de uma 
perspectiva mais favorável no futuro, e uma 
taxa de juro ainda muito elevada por conta 
da inflação. O Banco Central vai ter que 
acertar a mão nessa história toda.

Eu vejo que essa taxa de juro nossa tem que 
cair rapidamente, mas não da maneira como 
a Dilma a derrubou anos atrás. Tudo que a 
Dilma fez estava errado. Graças a Deus nós 
nos libertamos daquela visão da economia, 
que é a visão do PT.

Mas todos os princípios econômicos do PT 
estão errados? Nos governos Lula, o país 
cresceu e fez superávit primário, a inflação 
esteve controlada, o Brasil ganhou o grau de 
investimento das agências internacionais, o 

desemprego foi dos menores da história.

A política econômica do Lula foi baseada no tripé – quem mudou isso foi a Dilma, em 2011. 
E mudou numa hora errada, porque o Brasil vivia uma bolha de consumo muito forte. O 
correto naquela hora era desinflar a bolha de consumo antes que ela explodisse. Ela inflou a 
bolha de consumo via juros, via gastos do governo, crédito etc. E o que aconteceu? Aconteceu 
que a bolha explodiu, e explodiu na cara dela.

O que nós vamos viver agora, que é muito importante, é uma recuperação cíclica muito rápida. 
Sempre que há o estouro de uma bolha de consumo, você tem durante um ou dois anos 
uma queda brutal de atividade e depois começa a recuperar. Hoje mesmo saiu a estatística 
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de venda de automóveis em junho, e é a primeira vez que se vê claramente que o mercado 
bateu no fundo do poço e está começando a se recuperar. Uma medida importante, que é o 
estoque das montadoras, teve uma queda expressiva em junho.

Com esse tripé, com o mandato do presidente Temer deixando de ser temporário e 
passando a ser definitivo, a economia vai se recuperar rapidamente. E o que é importante: 
a recuperação da economia serve como fortalecimento político do presidente. Ficou todo 
mundo preocupado com avaliação do presidente que saiu numa pesquisa, e a minha posição 
foi essa: essa pesquisa não quer dizer nada. Daqui a seis meses é que vai ser importante.

Quando Fernando Henrique Cardoso deixou a Presidência, a inflação tinha subido acima de 
12%, a dívida pública havia aumentado consideravelmente, o país não conquistou o selo de 
bom pagador, tivemos uma crise cambial que prejudicou muitas empresas, fomos mais uma 
vez ao FMI. Foi por prever essa situação que o senhor divergiu publicamente do então ministro 
da Fazenda, Pedro Malan?

Tivemos divergências ideológicas, digamos assim. E também divergências no tratamento da 
questão fiscal. 
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O Fernando Henrique teve dois problemas graves que afetaram a economia. Primeiro foi o 
ambiente externo muito negativo, lembremos da crise na Rússia; e depois tivermos o apagão. O 
apagão realmente foi a causa da queda da atividade econômica, não tinha luz para a economia 
funcionar, e isso muito próximo da eleição. 

Aí havia divergência quanto a alguns investimentos que o Ministério da Fazenda não deixou fazer 
no setor elétrico, e nós tínhamos uma visão de que era necessário fazer esses investimentos. 
Mas foram divergências pontuais.

E depois nós tivemos uma crise na transição, quando o mercado precificou o governo Lula em 
função do discurso dele, do que ele iria fazer.

O chamado “temor Lula” perdeu sentido depois, não?

A política econômica do Lula até 2010 seguiu o tripé, e com isso a economia andou. Quem 
mudou isso e resolveu introduzir uma nova matriz macroeconômica foi a Dilma e a equipe dela.

O ministro Guido Mantega também foi idealizador da nova matriz ou foi apenas um cumpridor 
de ordens?

O Mantega... é aquela história, você não mexe em time que está ganhando. A política econômica 
do Lula estava produzindo resultados extraordinários, ele não teve condições de mexer. Você 
testa a qualidade de um ministro quando se tem uma mudança de vento, e quando houve 
uma mudança de vento a performance do ministro Mantega foi deplorável. Ele tomou todas as 
decisões que não deveria ter tomado, pelo menos no meu ponto de vista.

Muito se fala da desindustrialização brasileira. Quando esse processo começou?

A desindustrialização brasileira precisa ser 
olhada de duas visões distintas. Tem um 
movimento de desindustrialização associado 
ao progresso econômico do país. A gente 
sabe, de outras experiências, que quando o 
país fica mais rico, mais sofisticado do ponto 
de vista da cesta de consumo, há uma redução 
da indústria e um aumento dos serviços. Os 
Estados Unidos, por exemplo, têm 70% da 
atividade econômica em serviços e 10% em 
indústria. O Brasil tinha 40% em indústria, 
mas isso porque não havia sofisticação na 
área de serviços.

Então, você tem um movimento de redução 
da participação da indústria associado ao 
desenvolvimento econômico, à melhora 
das condições da sociedade, que passa a 
demandar mais serviços do que comprar 
bens. Agora, tem um outro movimento, mais 
crítico, que é o difícil ambiente de negócios 
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para a indústria no Brasil. O país tem regras nas áreas trabalhista e fiscal que estão em 
desacordo com o ambiente de negócios.

Vou dar um exemplo: telefonia. Na telefonia, 60% do valor agregado cobrado do consumidor 
são impostos. Nós não podemos usar a telefonia de outros países, onde o imposto é mais 
baixo. Não tem jeito, nós temos que pagar o preço com essa taxa de impostos - eu incluo em 
“impostos” também custos trabalhistas etc, toda essa estrutura de custos associada à produção. 
Então o sujeito importa, porque fora é mais barato.

O remédio que o senhor sugere não é baratear a mão de obra, ou é?

Não sei, mas não existe outro país no mundo em que o custo da mão de obra dobra com os 
encargos. Esse é um dos pontos centrais da discussão que será colocada agora. São necessárias 
reformas, e aí terá conflito em relação a direitos adquiridos, mas a sociedade vai ter que optar. 
Essa é uma das pautas mais difíceis é compatibilizar uma nova estrutura de custos da indústria 
com os chamados direitos adquiridos.

Não é possível cobrar impostos do jeito que se cobra aqui. Para mim, essa é a grande incógnita 
sobre o futuro.

Dilma Rousseff não desonerou setores da indústria?

Sim, mas aquilo só daria certo se o governo parasse de gastar. Ela não fez isso, foi obrigada 
a se endividar, aumentou a dívida pública, cobriu esse buraco com a dívida do governo. Essa 
forma de lidar coma questão fez com a dívida do governo chegasse a um nível tal que fez surgir 
a dúvida: será que o governo vai conseguir pagar isso?

Outro item importante da agenda é como compatibilizar essa equação financeira do governo 
para dar uma estabilidade ao crescimento da dívida.

O senhor mencionou a telefonia. O que levou a Oi à situação atual de pedir recuperação 
judicial? O desastre dela não foi anunciado no seu nascimento, inicialmente denominada 
Telemar, quando o senhor era ministro das Comunicações?

O que nós fizemos naquela época? O Brasil tinha o monopólio público, havia uma única empresa 
de telefonia no país todo. Sem competidores, essa empresa cobrava o que queria, cobrava 
quatro ou cinco mil dólares por um telefone. Além disso, o governo não tinha dinheiro para 
investir. Era o próprio consumidor quem comprava o telefone a prazo, pagava o governo para 
depois receber o telefone. Havia uma limitação de investimento muito grande, num segmento 
em que a mudança tecnológica estava começando a gerar o que nós temos hoje. Hoje, quem 
não tem um telefone está fora do mercado de trabalho.

O governo do Fernando Henrique – e o ministro Sérgio Motta (que antecedeu Mendonça de 
Barros no Ministério das Comunicações) – decidiu romper o monopólio e criar várias empresas 
privadas para prestar o serviço, de modo a ter competição e recursos para investir.

Na privatização ficou estabelecido que os grupos nacionais que quisessem entrar no jogo 
teriam que fazê-lo associados a uma empresa internacional de experiência, com know-how. O 
único grupo nacional que decidiu não cumprir essa recomendação foi a Telemar. Então, você 
deduz que os problemas dela hoje vêm exatamente da falta de conhecimento do mercado. 
Quando eles já estavam em dificuldades, a associação com a Portugal Telecom foi a pior 
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possível, porque a Portugal Telecom tinha uma experiência muito pequena.

Mas, então, por que o BNDES investiu na Telemar?

A questão do BNDES foi uma entrada de recursos lá atrás, simplesmente para tentar impor 
o ingresso de uma operadora internacional na empresa. Depois, teve dinheiro do BNDES em 
outra história, no episódio de comprar a Brasil Telecom, no governo Lula. Mas isso se anunciava: 
é um grupo que na sua origem não tinha know-how.

Por que o então diretor do Banco do Brasil Ricardo Sérgio Oliveira afirmou, àquela época, que 
o processo de privatização estava “no limite da irresponsabilidade”?

A frase dele foi infeliz, porque naquele momento... a privatização movimentou 20 bilhões de 
dólares, então existia uma necessidade muito grande de financiamento e de garantia. O sujeito, 
para entrar num leilão, precisa de uma carta de fiança dos bancos, e havia uma demanda muito 
grande sobre os bancos para pedir essa carta de fiança. Foi em relação a isso que se deu um 
conflito entre o BNDES e o Banco do Brasil. 

A Anatel (Agência Brasileira de Telecomunicações) terá agora que regulamentar o setor. O 
que deve ser feito?

O problema é o seguinte: trata-se de um setor que passa por constante revolução 
tecnológica. Imagine que a regulamentação que foi feita em 1998, quando o telefone fixo 
ainda era o rei do mercado. Agora, tem algumas cláusulas pétreas da regulamentação feita 
no passado que não podem ser alteradas, uma delas é que não pode haver concentração.

A privatização no Brasil foi feita sob o impacto da privatização da telefonia no México. No 
México, eles resolveram vender o monopólio 
para um investidor, e com isso eles 
conseguiram transformar um monopólio 
público em um monopólio privado. Tanto é 
verdade que o dono da telefonia do México, 
que é o dono da Claro, Carlos Slim, é um dos 
caras mais ricos do mundo. Aqui, fizemos 
assim: nós não vamos permitir que haja 
concentração. A regra é: não pode haver 
concentração. Quem é que vai comprar o 
mercado da Oi? Não pode ser nenhum dos 
players que estão aqui hoje – não pode ser a 
Telefônica, não pode ser a American Mobil, 
não podem ser os italianos. Terá que ser 
alguém de fora e com know-how, para que 
não se repita o mesmo erro.

Antes de ser ministro das Comunicações, 
o senhor presidiu o BNDES. Gostaria que 
comparasse sua linha de gestão com a de 
Luciano Coutinho, que presidiu o banco 
durante os governos Lula e Dilma.
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O BNDES, no debate entre economistas, tem três amores. 
Um amor é do pessoal mais liberal, cujo sonho é fechar 
o banco. Outro amor é do pessoal mais keynesiano, da 
Unicamp, que olha o BNDES como a solução para a maioria 
dos problemas brasileiros. E tem um grupo, ao qual eu 
pertenço mesmo sendo da Unicamp, para o qual o BNDES 
é uma instituição importantíssima para o desenvolvimento 
do Brasil, mas para trabalhar em conjunto com o sistema 
bancário privado e o mercado de capitais. Ele, sozinho, não 
consegue atender a todas as demandas que existem no 
mercado.

A opção da Unicamp criou todos os problemas que estão aí, 
portanto está descartada. Então, o debate que existe hoje, 
que é um debate civilizado, é sobre qual seria a extensão do 
mandato do BNDES.

A opção ultraliberal – acabar com o BNDES – também está 
descartada?

Sim, está descartada.

Você vai ter o bom debate. E qual é o bom debate em relação 
ao BNDES? É sobre qual espaço ele deve ter na estrutura do 
sistema financeiro e do mercado de capitais no Brasil.

Talvez tenha havido exageros na gestão de Luciano 
Coutinho. De qualquer modo, o BNDES não foi responsável por impulsionar grandes projetos 
de interesse do país, o que é justamente sua finalidade?

Sim, lógico. A Embraer existe porque o BNDES a apoiou no começo, e hoje é uma potência. 
Existe um espaço claro de atuação do BNDES, o importante é não exagerar na dimensão de sua 
ação, que na minha opinião foi o que aconteceu na gestão do Luciano Coutinho. Por exemplo, o 
BNDES se tornou monopolista do financiamento de caminhões e, ao ficar monopolista porque 
tinha juros baratos, expulsou todo o sistema bancário privado do financiamento de caminhões. 
Agora, que o financiamento do BNDES parou, isso terá que ser reconstruído.

Para mim, o BNDES tem uma posição fundamental no nosso sistema financeiro, mas sempre 
em parceria com o setor privado, e nunca querendo resolver sozinho todos os problemas de 
financiamento do Brasil, porque não há condições para isso.

A nova presidente do BNDES, Maria Sílvia Bastos Marques, pensa como o senhor?

Eu estou um pouco à esquerda dela, mas não muito.

O governo interino tomou agora 100 bilhões de reais em ativos do BNDES...

É, mas é um dinheiro que não tinha sido usado... foi muito dinheiro para o BNDES antes. Eu 
conheço bem: o orçamento do BNDES é um orçamento grande, dá para ele cumprir a missão 
dele. Colocaram 500 bilhões no BNDES – não dá nem tempo de gastar esse dinheiro.
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Uma pergunta, digamos, ideológica. É possível buscar equilíbrio fiscal sem penalizar 
assalariados e aposentados?

Não tenha dúvida que sim. 

O Brasil tem dois problemas fiscais graves. Primeiro, a carga tributária nossa é inviável. Um 
país que tem a carga tributária que nós temos não consegue competir em certos segmentos. 
Na indústria, nós temos que trazer a carga tributária para uns 25% sobre o PIB industrial, e 
para fazer isso é preciso reduzir impostos. Só que, ao reduzir impostos, eu preciso reduzir os 
gastos. Então, a grande batalha nos próximos anos é definir como reduzir os gastos do governo 
preservando as camadas da população que ainda não têm uma autonomia maior. É essa a 
equação.

Por que o debate sobre a tributação progressiva não avança?

De certa forma, nossa tributação é progressiva. Nosso imposto sobre empresas é um dos mais 
altos do mundo, acima da gente só tem o modelo europeu de alguns países. O Brasil tem 
uma carga tributária sobre a indústria e sobre os salários maiores compatível com os Estados 
Unidos. Não é uma carga baixíssima. Outras alternativas, do tipo imposto sobre herança, são 
coisas muito pequenas, pode até fazer, não vejo problema.

A batalha fiscal no Brasil, para redução da carga tributária, chama-se despesa. O governo vai 
ter que propor uma solução, e aí vamos para a questão da aposentadoria. Não tem para onde 
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ir. O Brasil não adaptou o sistema de aposentadoria à nova expectativa de vida, e a gente sabe 
que toda lógica econômica e financeira do sistema de tributação depende de quanto tempo o 
cara vai trabalhar e quanto tempo ele vai viver.

Eu tenho 73 anos, estou trabalhando, e ganho uma aposentadoria. É uma coisa que não faz 
sentido.

Qual o peso dos fundos de pensão na economia brasileira hoje? Os jornais não estão explicando 
errado a situação quando falam em “rombos” deste ou daquele fundo?

Lógico, lógico. Alguns dos ativos mais importantes dos fundos de pensão estão na Bolsa, 
então quando a Bolsa cai 30% arrasta todo mundo. Então, essa é maneira errada de colocar o 
problema. A imprensa adora criar esse tipo de coisa, mas claramente não é verdade. O “rombo” 
na Petros (fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás) não é rombo por causa de coisas 
erradas, é rombo porque a carteira de ações dela se desvalorizou. Da mesma forma agora, se 
a Bolsa continuar subindo, nós vamos chegar no fim do ano com um superávit anual do setor.

Os fundos são um item importante, porque o brasileiro, como indivíduo, não poupa nada, é 
um consumidor nato. Então, a poupança individual tem que ser feita através dos fundos de 
pensão, sejam públicos ou privados.
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ESPECIAL
[ reportagem ] 

PAULO HENRIQUE ARANTES
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Idomeni, Grécia: refugiados fazem a travessia até os Bálcãs pelos rios da fronteira entre Grécia e Macedônia
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      “A insegurança econômica dos 
trabalhadores, quando combinada 
com a migração, criou uma mistura 
tóxica. Muitos refugiados são vítimas 
de guerras e opressão para as quais o 
Ocidente contribuiu. Oferecer ajuda é 
uma responsabilidade moral de todos, 
mas especialmente das antigas potências 
coloniais.”

     O trecho acima transcrito é da lavra do 
americano Joseph Stiglitz, ex-economista-
chefe do Banco Mundial, Prêmio Nobel 
de Economia em 2001. O artigo do qual 
constam a palavras aqui reproduzidas foi 
publicado no site Project Syndicate após o 
advento britânico do Brexit. Stiglitz vai além: 
“A Europa, especialmente na Eurozona, 
tem sido pessimamente administrada nas 
décadas recentes, a ponto de o desemprego 
médio já estar no nível de dígito duplo. 
Imigração livre dentro da Europa significa 
que países que realizaram um trabalho 
melhor reduzindo o desemprego terão uma 
quota maior de refugiados. Trabalhadores 
nesses países sofrerão o custo de salários 
deprimidos e maior desemprego, enquanto 

os empregadores se beneficiam dos baixos 
salários”.

     O diagnóstico do celebrado economista 
vai ao cerne da mais grave questão 
socioeconômica deste início de século, que 
tem na Europa seu epicentro. A xenofobia 
revela-se viva como nunca. Imigrantes em 
busca de trabalho são rechaçados por 
causa do medo local de desemprego ou de 
atos terroristas; refugiados de guerra ou de 
regimes tirânicos são vítimas de violento 
preconceito, quando não morrem nas 
águas do Mediterrâneo, onde são lançados 
à sorte pelas mãos de coiotes.

     A globalização, vendida como caminho 
dourado para a prosperidade, parece fazer 
água. “O processo de globalização vem 
sendo muito criticado há algum tempo. 
E por quê? A globalização aumentou a 
transferência de pessoas de um país 
para outro, por conta de uma diminuição 
de restrições e da percepção de que a 
mobilidade seria a solução para problemas 
pessoais, tanto no caso de refugiados, que 
são pessoas perseguidas, seja no caso 
daqueles que deixam sua região pelo baixo 
grau de desenvolvimento, ou seja ainda 
no caso dos que passam por transtornos 
provocados por mudanças climáticas”, 
analisa o advogado Manuel Nabais da 
Furriela, professor de Direito Internacional 
e presidente da Comissão de Direito 
do Refugiado, do Asilado e da Proteção 
Internacional da OAB-SP.

     O problema é sentido no mundo inteiro. 
Mesmo os blocos comerciais, surgidos como 
uma espécie de reação à globalização, não 
andam bem. “A União Europeia, o Nafta e 
o Mercosul estão em crise. O Reino Unido 
saiu da União Europeia, e a Holanda está 
pensando em sair. O Brasil não pretende 
sair do Mercosul, mas quer mudar algumas 
regras. Nos Estados Unidos, o candidato 

Furriela: todos os blocos econômicos estão 
em crise.
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republicano à Presidência, Donald Trump, é 
contra o Nafta”, cita Furriela. “A globalização 
traz um enorme desafio. Você aumenta a 
concorrência, você tem a possibilidade de 
instalar uma fábrica em um lugar como a 
China e um escritório em Nova York. Busca-
se a mão de obra mais barata, diminuem-
se os direitos sociais”, constata.

     Em tal contexto, o Brexit é 
emblemático e teve no repúdio à 
imigração seu fator determinante. Há 
tempos o Reino Unido queixava-se do 
livre trânsito de estrangeiros entre os 
países do bloco. “Não podemos esquecer 
de que a União Europeia é composta de 
28 países com graus de desenvolvimento 
muito diferentes. O Leste Europeu, por 
exemplo, é muito menos desenvolvido que 
a Europa Ocidental. Então, há uma forte 
corrente de transferência de pessoas dos 
estados menos desenvolvidos para os mais 

desenvolvidos, como o Reino Unido. Além 
disso, nos últimos anos aumentou muito o 
ingresso de estrangeiros de fora do bloco”, 
explica Furriela.

     A nova primeira-ministra britânica, 
Theresa May, antes destacou-se como 
ministra do Interior por sua dura política 
migratória. Entre outros atos, promoveu 
uma campanha denominada “Go Home” 
(“Vá para Casa”), pela qual oferecia pagar 
os custos de viagem aos imigrantes que 
decidissem voltar ao país de origem.

     A postura quanto a imigrantes e 
refugiados, contudo, não é igual entre 
os países mais desenvolvidos da Europa. 
Alemanha e Espanha, por exemplo, são 
antagônicas nesse campo, se não entre 
seus cidadãos, certamente entre seus 
governos. Também aqui a economia é 
fator determinante, por isso a xenofobia 
fala mais alto na Espanha. “A Espanha tem 

o mais alto índice 
de desemprego da 
Europa, quase a 
metade dos jovens 
espanhóis não 
tem emprego, e na 
população em geral 
o desemprego oscila 
entre 25% e 30%”, 
salienta Manuel 
Furriela. “Eu não 
estou afirmando que 
isso é verdade, mas 
os estrangeiros são 
vistos como pessoas 
muito diferentes 
culturalmente, e 
alguns países, como 
a Espanha, têm 

medo de perder a identidade cultural com 
a imigração. Além disso, a pressão sobre 
os serviços públicos onera o estado, que 
terá de atender a mais gente na saúde, na 

Medo do terror, medo de perder o 
emprego para um imigrante. Fatores que 
motivam a xenofobia.
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educação e em benefícios como seguro-
desemprego”, observa.

     Já na Alemanha, cuja condição 
econômica é a mais saudável da Europa, 
apesar de a população também ter 
restrições a estrangeiros a conduta 
do governo e dos empresários tem se 
mostrado humanitária - e calculista. 
“A Alemanha é um país extremamente 
populoso para os padrões europeus. Eles 
entendem que a interferência cultural de 
imigrantes e refugiados vai ser menor. E há 
ainda por parte do empresariado alemão 
o entendimento de que é interessante 
receber estrangeiros jovens, porque eles 
ajudam a oxigenar o mercado de trabalho”, 
nota Furriela.

     Do outro lado do Atlântico, os Estados 
Unidos, nação construída por imigrantes, 
veem crescerem movimentos xenófobos 
desde o “11 de Setembro”, mas não é só 
o medo do terror que os provoca. Nas 
eleições presidenciais que se avizinham, 
concorre contra a democrata Hillary Clinton 
o exótico empresário Donald Trump, cujas 
declarações de teor xenofóbico, entre 
outras aberrações retóricas, afugentaram 
de sua campanha as principais lideranças 
republicanas. Trump está em segundo lugar 
nas pesquisas, mas não derrotado. “Ele 
trouxe bandeiras que, apesar de xenófobas, 
são vistas por boa parte da população 

como a solução para os americanos 
que pensam que os estrangeiros estão 
tomando seus empregos, o que é uma 
mentira, pois os estrangeiros entram nos 
Estados Unidos em segmentos nos quais 
o americano não trabalha. Há plantações 
no sul do país com mexicanos trabalhando 
por contrato para fazer a colheita e voltar 
ao México, e se não houver os mexicanos 
não há colheita”, relata Furriela. 

HORROR MEDITERRÂNEO

Trump: discurso nacionalista xenofóbico faz 
sucesso nos Estados Unidos.
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Clara, veemente e verdadeira, 
a escritora senegalesa Fatou 
Diome afrontou os hipócritas 
durante debate no canal de 
TV France2, no ano passado. 
Estas foram suas palavras: 
“A União Europeia, com a 
sua frota da marinha e da 
guerra, pode resgatar os 
migrantes no Atlântico e no 
Mar Mediterrâneo se quiser, 
mas eles esperam até que os 
migrantes morram. É como se 
deixá-los afogar funcionasse 
para impedir que imigrantes 
partam para a Europa. Deixem-
me dizer uma coisa: isso não 
vai dissuadir ninguém, porque 
o indivíduo que está migrando 
com instinto de sobrevivência, 
que acredita que a vida que 
estamos vivendo não vale 
muito, não tem medo da morte. Senhores, 
vocês não permanecerão como peixinhos 
dourados na fortaleza europeia. A crise 
atual nos diz muito. A Europa não pode se 
fechar enquanto houver conflitos em outros 
lugares ao redor do mundo. A Europa não 
pode mais viver na opulência enquanto 
houver necessidades não satisfeitas em 
todo o mundo. Vivemos em uma sociedade 
global, onde um indiano ganha a vida em 
Dakar, alguém de Dakar ganha a vida em 
Nova York e um gabonês ganha a vida em 
Paris”.

     A revolta de Diome é plena de razão. 
De janeiro a julho de 2016 cerca de 3 mil 
migrantes morreram no Mar Mediterrâneo 
buscando refúgio na Europa, segundo 
a Organização Internacional para as 
Migrações. São famílias que tentam escapar 
das guerras civis da Síria e da Líbia, de uma 
Somália desgovernada ou dos contínuos 
conflitos no Iraque e no Afeganistão.

     Para o professor de Direito 
Internacional Manuel Furriela, a solução 
ideal para essa trágica realidade seria 
resolver os problemas políticos dos países 
originários dos migrantes. “São polos 
geradores de refugiados, estados que 
estão em guerra civil em graus diferentes 
e que têm governos centrais sem força 
para organizar o país”, analisa. “Outra 
possibilidade seria promover um amplo 
apoio para desenvolvimento econômico 
dessas nações, para que elas tenham 
condição de gerar oportunidades de 
emprego e ascensão social, além de suporte 
por meio de serviços públicos. Mas chegar 
a isso é um enorme desafio”, reconhece.

     Quaisquer das iniciativas mencionadas 
seriam bem-vindas, e já tardam, até por 
uma necessidade de reparação histórica. 
Não se pode esquecer de que políticas 
europeias em relação ao Oriente Médio 
são corresponsáveis por vários desses 
conflitos. “Governos europeus interferiram 

ESPECIAL

Refugiados ficam à mercê dos chamados coiotes e muitos morrem 
nas águas do Mediterranêo

Winkler-Bundeswehr
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Mais de 28 mil estrangeiros pediram 
refúgio no Brasil em 2015, segundo o 
Ministério da Justiça. No comparativo 
entre os números de 2010 e de 2015, os 
pedidos aumentaram 2.868%, puxados 
pela demanda de haitianos: em cinco anos, 
48.371 haitianos solicitaram refúgio no 
Brasil. No mesmo período, o percentual de 
refúgios concedidos cresceu 127%.  Das 79 
nacionalidades acolhidas no país, os sírios 
são os que estão em maior número – 2.298. 
Ao todo, há 8.800 refugiados vivendo no 
Brasil atualmente.

     Segundo Manuel Furriela, a Lei de 
Refugiados, de 1997, é uma boa norma. 
“A lei faz com que qualquer estrangeiro 
que chegue ao nosso território e procure 
nossas autoridades, se apresentar toda 
a documentação e atender às exigências 
comprovando o caráter de refúgio de sua 
vinda, seja reconhecido como refugiado 

pelo governo brasileiro. Não há cota, não 
há limites, não há restrição geográfica. 
O refugiado tem que provar que era 
perseguido no país de origem por razões de 
religião, grupo étnico a que pertence, grupo 
racial a que pertence. O refugiado não é 
como o imigrante, que opta. O refugiado 
não tem opção”, relata o advogado.

     Uma vez aqui, ou o Brasil acolhe o 
refugiado por razões humanitárias ou o 
solicitante é deportado. Cabe ao Conare 
(Comitê Nacional para os Refugiados) 
analisar caso a caso. E o governo brasileiro 
é rigoroso: cerca de 80% das solicitações 
são negadas, a maior parte delas pelo 
fato de essas pessoas se enquadrarem na 
categoria de imigrantes, não de refugiadas.

     Quando das grandes levas de haitianos 
que chegaram ao Brasil a partir 2010, 
motivadas por um terremoto devastador 

ESPECIAL

muito na Síria, por exemplo”, cita Furriela, 
fazendo coro à escritora Fatou Diome: “A 
Europa não pode, enquanto essas questões 
não são resolvidas, deixar de receber 
refugiados e imigrantes. Eles têm se 
utilizado de meios de transporte totalmente 
inadequados, têm sido explorados por 
coiotes, que na verdade são traficantes de 
seres humanos. Eles ficam à mercê de uma 
exploração, ficam sujeitos a uma condição 

de deslocamento de altíssimo risco, e, ao 
chegarem em território europeu, muitas 
vezes são deportados. A Europa precisa, 
por razões humanitárias, de uma política 
que absorva essas pessoas”.

     O Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados estima que 
existam cerca de 20 milhões de refugiados 
no mundo.

REFUGIADOS NO BRASIL
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que se somou à indigência social 
predominante no país, o governo brasileiro 
teve de improvisar, e o fez com acerto, no 
entender de Furriela. “Os haitianos não 
estavam sendo perseguidos em seu país, 
e o Brasil não reconhece refugiados de 
natureza ambiental ou econômica. Criou-
se então um visto específico para eles, 
chamado Visto Humanitário, que permite 
aos haitianos trabalharem aqui por cinco 
anos. Depois disso, ou eles se regularizam 
e passam a ser residentes, ou vão embora”, 
explica o advogado.

     A questão dos haitianos causou um 
entrevero entre os governos dos estados 
do Acre e de São Paulo. O Acre despachou 
por conta própria cerca de 600 haitianos 
que aportaram em seu território para 
São Paulo, alegando falta de condições 
materiais para atendê-los, principalmente 

por causa da calamidade provocada pelas 
cheias do Rio Madeira. A então secretária de 
Justiça paulista, Eloísa Arruda, classificou a 
atitude de “irresponsável e inconsequente”. 
Seu homólogo acreano, Nilson Mourão, 
disse que o Governo de São Paulo fazia 
“exploração política em cima dos pobres 
imigrantes”.

     O fato é que os haitianos foram 
recepcionados em São Paulo, numa rara 
ação conjunta entre Governo do Estado e 
Prefeitura, e com a abnegada participação 
da ONG Missão Paz (leia a parte final desta 
matéria). 

     Juridicamente, o Acre agiu mal. “Se o 
governo do Acre estava com dificuldades, 
deveria buscar a solução junto ao Governo 
Federal, a quem cabe tomar esse tipo de 
decisão quanto a estrangeiros”, aponta 
Furriela.

ESPECIAL

Haitianos deixam a Acre rumo a São Paulo. Questão gerou conflito entre governos estaduais.
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     Na missa que celebrou em Roma 
alguns anos atrás, o padre Paolo Parise 
leu a descrição que o jornal de um país 
desenvolvido fez dos imigrantes: “São 
mal encarados, parecem violentos, as 
mulheres pedem esmola, os homens vêm 
aqui para roubar nossos empregos e nossa 
tranquilidade, não são confiáveis”. O padre 
lembra que muitos pensaram tratar-se 
de imigrantes africanos na Europa ou de 
imigrantes haitianos no Brasil, e todos 
ficaram surpresos quando Parise disse que 
esta era a descrição da comunidade italiana 
em Nova York, no início do século passado.

     “A gente se esquece de que muitos 
de nós ou da nossa família já fomos 
imigrantes alguma vez na vida e, na visão 

da população local, seja ela qual for, o 
imigrante, se não for de País rico, é sempre 
visto com preconceito”, disse o padre, em 
entrevista à Revista da CAASP. Paolo Parise, 
da Igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro 
do Glicério, em São Paulo, é um dos líderes 
da entidade brasileira mais respeitada 
na assistência e promoção social dos 
imigrantes e refugiados, a Missão Paz.

     Em 13 de julho último, uma quarta-
feira, um dia antes de receber a reportagem 
na sede da Missão Paz, ele esteve com a 
representante da Organização das Nações 
Unidas (ONU). “Ela fez muitos elogios ao 
nosso trabalho. Disse que nunca tinha 
visto uma entidade como a nossa, com 
muitos serviços prestados”, disse o padre. 

     A Comissão de Direito do Refugiado, 
do Asilado e da Proteção Internacional da 
OAB-SP, presidida por Manuel Furriela, 
acompanha atentamente a tramitação 
de um projeto de absorção de pessoas 
vulneráveis, que tem como foco inicial 20 
mil sírios. “O governo interino suspendeu, 
por ora, as discussões”, informa o 
advogado, explicando que os trabalhos 
devem se retomados assim que o processo 
de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff chegue ao seu desfecho. “Para que 
não se alegue falta de recursos, propõe-se 
um convênio para que a União Europeia 

financie a vinda desses estrangeiros para 
cá”, esclarece Furriela.

     Quando isso acontecer, roga-se 
aos brasileiros que façam jus à fama 
de cordialidade e vão além, mostrando 
formarem um povo dotado de consciência 
humanitária. Os números, por enquanto, 
negam isso: em 2015, as denúncias de 
xenofobia no serviço Disque 100, da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos, 
cresceram 633% ante as registradas em 
2014. Foram 330 casos registrados no ano 
passado, contra 45 no ano anterior.

A ESPERANÇA COMO MISSÃO
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A Missão Paz tem um orçamento de R$ 900 
mil , receita bancada com recursos próprios 
da congregação fundada por João Batista 
Scalabrini, sacerdote católico que atuou 
em defesa dos imigrantes há mais de 150 
anos. Seu trabalho era no norte da Itália, 
numa época em que os italianos deixavam 
o país em busca de oportunidades na 
América, principalmente no Brasil e nos 
Estados Unidos.

     Parise conta que, entre os pertences 
de Scalabrini, foi encontrada uma carta 
de um italiano que vivia no Brasil, na qual 
ele diz que os imigrantes estavam sendo 
tratados aqui “piores do que animais”. 
“Dificuldades existiam e existem”, afirma 
o padre. É por essa razão que a Missão 
Paz, com seus mais de trinta funcionários 
e um número ainda maior de voluntários, 
oferece assistência jurídica, social, médica 
e odontológica. 

     Na linha de frente desse trabalho 
estão pessoas como Isabel Mercado 
Sandoval, que veio da Bolívia há 45 anos 
e se estabeleceu no Brasil, onde casou 
e teve filhos. Isabel recorda que sofreu 
preconceito e teve outros problemas por 
ser estrangeira. “Meu pai foi enganado por 
despachantes que prometiam regularizar 
documentos e perdeu dinheiro. Minha mãe 
também se deu mal quando se associou 
a uma mulher para montar um salão de 
cabeleireiro. Ficou sem nada”, diz. 

     A família de Isabel veio para o Brasil 
fugindo da perseguição política na Bolívia. 
O pai vendeu tudo e se estabeleceu em 
São Paulo. No início, morou em um hotel 
na região da Luz, depois no bairro de 
Santana, e finalmente, com a poupança se 
esgotando, foi morar em um cortiço na Vila 
Esperança, Zona Leste.

     Isabel deu a volta por cima. Estudou, 
se formou enfermeira, casou-se e hoje 
mora no Tatuapé, onde leva uma vida 

confortável. Aposentada, dedica-se ao 
trabalho voluntário na Missão Paz. Na 
avaliação de Isabel, a situação do imigrante 
que vem de outros países da América do 
Sul melhorou graças ao Mercosul, que 
facilita a obtenção de visto de permanência. 
“Quando minha família chegou aqui, era 
muito difícil”, recorda.

     O que aumentou, segundo ela, foi o 
preconceito. “Em época de crise, as pessoas 
rejeitam o imigrante, porque acham que 
eles vão roubar o emprego. Mas isso não é 
verdade”, afirma. Isabel diz que já atendeu 
médico formado na Nigéria que vem ao 
Brasil para trabalhar como cuidador de 
idosos. “O diploma dele não tem valor 
aqui, mas ele faz um trabalho que muitos 
brasileiros não querem fazer e tem uma 
qualificação que é boa para o Brasil e os 

Padre Parise: “Se não vier de país rico, o 
imigrante é visto com preconceito”

Ricardo Bastos
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brasileiros”, acrescenta.

Os imigrantes haitianos são numerosos 
hoje no Brasil e a capacidade de trabalho 
deles tem sido bem avaliada pelos 
empresários. O padre Paolo Parise conta 
que muitos empresários vão ao Glicério 
para oferecer emprego aos haitianos. 
“Eles dizem que os haitianos são mais 
comprometidos e, por isso, excelentes 
profissionais”, afirma. “Para o imigrante, 
o emprego é tudo. Não pode dar errado”, 
ressalta. Há alguns meses, um restaurante 
francês na região da Avenida Paulista 
empregou cinco de uma vez. Francês é o 
idioma oficial do Haiti.

     Na ala interna da Igreja Nossa Senhora 

da Paz, que parece um seminário, os 
estrangeiros contam como tentam sobreviver 
numa terra estrangeira. A jornalista Evelyn 
Cheida, que começou a trabalhar na Missão 
como voluntária e foi contratada para 
implantar a política de comunicação da 
entidade, carrega no colo o pequeno Zuzi, de 
quatro anos de idade. Ele é de Angola e veio 
com seus pais para o Brasil depois que sua 
família foi roubada muitas vezes. “A família 
busca o status de refugiada porque não 
consegue viver em seu país. São vítimas da 
violência extrema”, diz.

     Situação dramática é a de Ansu 
Massoquoi, formado pela Faculdade de 
Negócios Milton Margai, de Serra Leoa. 

ESPECIAL

Evelyn, com o pequeno Zuzi: “A família busca o status de refugiada por que não consegue viver em seu país”.

Ricardo Bastos
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Evelyn, com o pequeno Zuzi: “A família busca o status de refugiada por que não consegue viver em seu país”.

Ele é homossexual e por isso 
sofreu um atentado. Seu país, 
de maioria muçulmana, tem 
histórico de intolerância com 
a homossexualidade. “Se eu 
ficasse lá, eu seria morto”, 
diz. Assim, ele deixou pai 
e mãe e escolheu viver no 
Brasil, onde se sente livre. 
Ansu já conseguiu a Carteira 
de Trabalho e faz um curso 
de Português. Quer dar aula 
de inglês, seu idioma original, 
para brasileiros.

     Ansu se aproximou da 
reportagem quando Esdras 
Tumba, da República do 
Congo, falava sobre como veio 
parar no Brasil. Em janeiro, o 
pai embarcou com ele num 
avião para São Paulo e o deixou 
aqui, com a recomendação 
de que não voltasse para o 
Congo. Seu irmão mais velho 
foi mandado para a França 
e a mãe viajou para Angola. 
Esdras tem contato apenas 
com a mãe e sonha ir para 
os Estados Unidos, depois 

de juntar algum dinheiro trabalhando no 
Brasil. Perguntado se se sente bem aqui, 
diz que sim, mas é grande a saudade da 
família, principalmente do pai, que ele não 
sabe se está vivo ou morto. “Deus é quem 
sabe”, resigna-se.

     A tragédia da família começou quando 
o pai de Esdras trocou de partido político no 
Congo, deixando o governista RDC e indo 
para a oposição. O RDC ganhou a eleição 
e começou a perseguir opositores. “Muitos 
amigos do meu pai foram assassinados e 
nós fugimos do Congo”, conta. Sozinho no 
Brasil, fez amigos e já conseguiu emprego 
numa empresa de logística em Guarulhos, 
onde recebe cerca de R$ 1.100,00, além de 

vale-refeição e vale-transporte.

     O angolano Gilson Sebastião morou 
três meses na Missão Paz e trocou de 
endereço há dois meses, mas ainda vai 
lá de vez em quando, para rever amigos 
e pegar a correspondência. Trabalha em 
serviços gerais na Prefeitura de São Paulo 
– principalmente como pintor e na limpeza 
de terrenos. Ganha R$ 1.050,00, mais vale-
refeição e vale-transporte.

     Ao contrário de Ansu, de Serra Leoa, 
e de Esdras, da República do Congo, 
que estão no Brasil na condição de 
refugiados, Gilson veio ao Brasil em busca 
de oportunidade de trabalho e também 
para satisfazer um desejo de aventura. 
Em janeiro deste ano, formado no colégio, 
ele juntou dinheiro, comprou passagem 
de avião e veio para o país que passou a 
admirar depois de ver novelas na televisão. 
Paga R$ 370,00 de aluguel por um imóvel 
de quarto e banheiro, e diz, sorrindo, que 
já está namorando. “O dinheiro que recebo 
é pouco, mas dá para viver. Acho que estou 
melhor aqui do que eu estaria se vivesse 
em Angola”, sentencia.

     O atendimento aos imigrantes na 

Ansu, de Serra Leoa: perseguido em seu país 
por causa da orientação sexual.

Ri
ca

rd
o 

Ba
st

os



REVISTA DA CAASP46

Missão Paz alterou a cena na região 
da rua do Glicério. Para chegar à igreja, 
caminha-se entre ambulantes que fazem 
na calçada o comércio de roupas usadas – 
sapatos, camisas, vestidos – normalmente 
vendidos aos estrangeiros. Logo na entrada 
da igreja, a reportagem encontrou um 
homem e uma mulher haitianos. Ele chegou 
a trabalhar na construção civil e agora está 
desempregado e, por isso, decidiu vender 
o aparelho de som que comprou alguns 

meses atrás. Fala Português 
com dificuldade, enquanto 
a mulher não entende uma 
palavra do idioma nacional, 
já que está aqui há apenas 
algumas semanas. Sobre 
uma caixa de madeira, estão 
algumas pencas de banana 
para vender. Para driblar a 
dificuldade de comunicação, 
ele chama um amigo haitiano 
que está há mais tempo no 
Brasil. Este se aproxima e 
conta que vai deixar o Brasil 
devido à crise econômica. 
“Quando vim para cá, há dois 
anos, estava bom. Agora não 
está bom”, afirma.

     O padre Paolo Parise 
diz que ainda não há dados 
oficiais, mas é grande o 
número de haitianos que 
estão deixando Brasil. 
“Muitos estão tentando 
chegar aos Estados Unidos, 
mas para entrar lá tem que 
pagar os coiotes”, diz. Apesar 
do fluxo inverso, a entrada 
de haitianos ao Brasil não 
diminuiu. “É que os haitianos 
que se consolidaram por 
aqui estão agora trazendo 
mulher e filho. Os que 
não se consolidaram vão 

embora”, diz.

     Nos primeiros cinco meses do ano, 
a Missão Paz atendeu 5.503 pessoas, 
4.248 delas eram do Haiti, 309 de Angola, 
149 da Bolívia, 122 da República do 
Congo, 119 do Peru, 89 da Síria, 52 do 
Equador, 51 da Colômbia e 42 do Paraguai. 
Imigrantes europeus também procuram 
a entidade, em busca de ajuda para obter 
documentação. Estiveram lá cinco pessoas 
de Portugal, uma da Espanha e outra da 

ESPECIAL

Esdras, do Congo: vítima de preconceito no Metrô.

Ricardo Bastos
Ricardo Bastos
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Noruega.

     Os europeus vistos na Missão Paz 
são confundidos com voluntários. Já os de 
origem africana ou do Haiti colecionam 
histórias de preconceito. Esdras, que fugiu 
da violência política do Congo, abaixa 
a cabeça quando recorda uma cena no 
Metrô, poucos dias antes de conversar com 
a Revista da CAASP. Um jovem o empurrou 
pelas costas e esfregou a mão no próprio 
braço, ressaltando a diferença da cor e 
fazendo gesto negativo com a cabeça. Uma 
imigrante negra, de nome Clementina, 
deu entrevista a um site de notícias, a 
pedido do padre Parise, e na seção de 
comentários um internauta publicou a foto 
de um macaco. A Missão Paz denunciou à 
polícia e espera a identificação e a punição 
do agressor. “O problema no Brasil não são 
os imigrantes”, destaca o padre.

*Colaborou  Karol Pinheiro

Gilson, de Angola: em busca de trabalho e 
aventura.

Ricardo Bastos
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Quando a fixação pela magreza extrapola os limítes da saúde.
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OBCECADAS 
PELA 

MAGREZA
Decifrar tudo que envolve a relação 

do ser humano com os alimentos 
é, sem dúvida, um grande desafio 

para a ciência. Para tanto, e sem 
resultados garantidos, exige-

se aplicação de conhecimentos 
médicos, psicológicos e filosóficos, 
além de investigação de históricos 

culturais. Ao mesmo tempo que nos 
expomos a uma crescente variedade 

de alimentos, buscamos reduzir o 
peso corporal por meio de práticas 

perigosas e viciantes. Para muita 
gente, os padrões de beleza fizeram 

da comida uma vilã a ser vencida, 
muitas vezes em prejuízo da saúde. 

reportagem  |  KAROL PINHEIRO

SAÚDE
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 Comer transtornado. Comportamento 
que não chega a ser doença, mas pode levar 
ao desenvolvimento de psicopatologias 
alimentares. Foi o que aconteceu com 
Daiana Garbin. Conhecida do telespectador 
principalmente por suas reportagens 
em programas jornalísticos da TV Globo, 
Daiana mantém desde a adolescência uma 
relação conturbada com o próprio corpo e, 
consequentemente, com a alimentação. 

“A primeira vez em que chorei por me 
sentir gorda eu tinha cinco anos. Mas a 
guerra começou mesmo aos 12. Meu corpo 
passou a me incomodar todos os dias. Eu 
demorava duas horas para me arrumar e, 
como não conseguia, dizia a minha mãe 
que estava com dor de cabeça e não saía. 
Evitava lugares em que eu sabia que teria 
muita comida”, contou a jornalista à Revista 
da CAASP.

Daiana tinha episódios de jejum quase 
que absoluto, ingerindo uma maçã ao dia, 
e momentos de compulsão alimentar. 
“Dos 14 aos 23 anos, tomei remédios 
para emagrecer todos os dias. Fazia 
uso frequente de laxantes e diuréticos. 
Praticava atividade física por duas horas 
seguidas. Tentei ficar sem comer - o máximo 
que consegui foram 24 horas. Tentei forçar 
vômitos, mas não consegui”, lembra. 

O vício em medicamentos para 
emagrecer levou-a à depressão, hoje 
curada. Mas a obsessão da jornalista por 
um corpo magérrimo persistiu. Com 1 
metro e 70 centímetros de altura, ela diz 
que sua meta era pesar 50 quilos. O mais 
perto que chegou foram 57 quilos, o que a 
frustrou.  

Só recentemente, em 2015, a jornalista 
recorreu a ajuda médica. Foi diagnosticada 
com um transtorno alimentar não-
especificado, caracterizado entre outras 
coisas por uma recorrente perturbação na 
alimentação ou na forma de comer, aliado 

a um transtorno dismórfico corporal, 
síndrome em que há uma discrepância e 
uma preocupação obsessiva com algum 
defeito corporal suposto ou de mínima 
realidade. 

Hoje com 65 quilos, Daiana alcançou 
uma relação saudável entre corpo e 
comida, graças ao tratamento iniciado 
um ano e meio atrás. Ainda assim, ela 
confessa: “Tem dias em que eu ainda me 
sinto gorda, mas tem dias em que me 
sinto bem. Estou aprendendo a amar o 
meu corpo como ele e a amar a comida”. 
Daiana faz acompanhamento psicológico, 
psiquiátrico e nutricional. Faz ginástica três 
vezes por semana, permite diferentes tipos 
de alimentos em seu cardápio – cozinhar 
ajudou a melhorar sua relação com 
alimentos. 

A jornalista tornou pública sua condição 
em abril deste ano, quando lançou o canal 
“Eu Vejo com Daiana Garbin” no Youtube, 
em que ela utiliza a própria experiência 
como inspiração para tocar em assuntos 
como anorexia, bulimia, vigorexia e outros 
transtornos. O primeiro vídeo dela viralizou 
nas redes sociais: até o fechamento desta 
edição contava com mais de 210 mil 
visualizações. “Eu quero ajudar as pessoas 
e me ajudar”, afirma.

Daiana Garbin, luta difícil até alcançar a 
relação saúdavel entre corpo e comida.
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De modo geral, transtornos alimentares 
descrevem doenças que são caracterizadas 
por hábitos alimentares irregulares e 
preocupação com o peso ou forma corporal. 
Distúrbios alimentares podem incluir 
excessiva ingestão ou ingestão nenhuma 
de alimentos. As formas mais comuns 
relacionam-se com a busca pela magreza: 
anorexia nervosa e bulimia nervosa.

Essas doenças podem se desenvolver 
durante qualquer fase da vida, mas 
geralmente aparecem durante a 
adolescência ou no início da idade adulta. 
“A anorexia é o transtorno mais precoce, 
o pico ocorre aos 16 anos. A bulimia é um 
pouco mais tardia, com pico aos 20 anos. 
Oitenta e cinco por cento dos casos de 
transtornos alimentares acontecem entre 
12 e 20 anos”, explica Eduardo Aratangy, 
médico supervisor do Programa de 
Transtornos Alimentares do Instituto de 
Psiquiatria da USP (Ambulim). 

Apesar de a maioria dos pacientes 
com transtornos alimentares ser de 
adolescentes, adultos não estão imunes. 
A parte encorajadora para esse grupo, 
no entanto, é que por serem maduros 
tendem a ter um tempo de recuperação 
menos conturbado do que os mais jovens, 
já que supostamente têm a maturidade 
necessária para reconhecer que precisam 
de ajuda.

“Os transtornos coincidem justamente 
com o período de transição, onde o corpo 
passará de sua forma infantil para uma 
forma adulta. Essa transformação corporal 
é bastante acentuada nas meninas, e 

pode ser um dos fatores que explicam a 
recorrência dos transtornos em mulheres, 
já que a ideia de sucesso e de beleza para 
o feminino ainda está vinculada ao corpo”, 
aponta Tatiana Moya, especialista em 
Psiquiatria Geral e Psiquiatria da Infância e 
da Adolescência pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria. “As jovens com transtornos 
alimentares muitas vezes são boas filhas 
e boas alunas, não raro as primeiras 
da classe. Querem aprovação. São 
perfeccionistas e tentam atingir a perfeição 
por meio da perda peso e da magreza”, 
descreve Tatiana.

Não se conhecem métodos eficazes 
para prevenir patologias como a bulimia e 
a anorexia.

Ironicamente, a onda por comida 
saudável pode estar levando adultos a 
desenvolverem distúrbios alimentares, 
nesse caso a ortorexia, que se encaixa 
nos chamados transtornos alimentares 
não-especificados. Enquanto a escolha 

Arantagy: “85% dos transtornos alimentares 
acontecem entre 12 e 20 anos”
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inteligente de alimentos e do tamanho 
das porções e a prática de exercício físico 
são plenamente recomendáveis, pessoas 
propensas a distúrbios alimentares podem 
passar dos limites, validando uma restrição 
exagerada. 

O tratamento dos distúrbios deve ser 
coordenado por médico psiquiatra, mas 
sua abordagem completa é muldisciplinar. 
Consultas psicológicas individuais e 
familiares são recomendadas. Em casos 
de anorexia, as medicações disponíveis 
atualmente têm pouquíssima eficácia. 
Já em casos de bulimia, o tratamento 
medicamentoso é recomendado. Outra 
abordagem curativa dos transtornos é a 
orientação nutricional, muito importante 
para a manutenção de uma dieta adequada 

e equilibrada. No caso da anorexia, a 
recuperação do peso deve ocorrer de 
forma gradual, para não sobrecarregar 
um organismo acostumado a quase nada 
ingerir.

“Pacientes bulímicos costumam buscar 
ajuda voluntariamente. Eles entendem 
que seu comportamento não é natural. 
Já os anoréxicos são mais resistentes. 
Nesses casos a família precisa ter pulso 
firme e, se necessário, trazê-los a força”, 
ressalta Aratangy. Quanto mais cedo 
iniciado o tratamento, principalmente em 
casos de anorexia, melhor o prognóstico. 
Os transtornos alimentares constituem 
distúrbios mentais e causa de letalidade. 
Estima-se que de 5% a 20% das pessoas 
anoréxicas morram por causa da doença. 

Tatiana Moya: “Os transtornos coincidem justamente com o período de transição, onde o corpo passará de 
sua forma infantil para uma forma adulta”.
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SINAIS E SINTOMAS

Os sinais e os sintomas dos 
transtornos   alimentares relacionados 
à magreza podem inicialmente passar 
despercebidos para a família e os 
amigos, principalmente pela negação 
do portador a assumir o problema. É 
importante estar atento aos detalhes.

• ANOREXIA
Pessoas com anorexia nervosa 

têm perda exagerada de peso em 
um curto período de tempo sem 
nenhuma causa clínica aparente. 
Recusam-se a se alimentar, não por 
perda de apetite, mas por pavor 
de engordar. Além disso, têm uma 
percepção distorcida da própria 
imagem corporal, veem-se maiores 
do que realmente são. 

Para o diagnóstico, a avaliação 
do índice de massa corporal (divisão 
do peso da pessoa em quilogramas 
pelo quadrado da sua altura em 
metros) é fundamental. Além dos 
sinais já mencionados, os pacientes 
anoréxicos geralmente apresentam 
valores de IMC abaixo de 17,5, ou 
seja, um quadro de desnutrição. 

A doença ainda costuma trazer 
problemas psiquiátricos associados, 
como depressão, síndrome do 
pânico e comportamentos obsessivo-
compulsivos. Quadros de anorexia 
favorecem falência cardíaca, 
insuficiência renal e hepática, arritmia, 
parada cardíaca, infecções, além de 
tumores de esôfago e intestino, perda 
dos dentes, desvitaminose (baixa 
absorção de vitaminas) e fecaloma.

• BULIMIA
Os bulímicos comem 

compulsivamente. São grandes 
quantidades de alimentos 
ingeridas num curto espaço de 
tempo sem aumento proporcional 
de peso. É comum o portador 
desse transtorno refugiar-se no 
banheiro após refeições copiosas 
para induzirem o vômito. Outros 
métodos compensatórios para 
reparar o consumo de alimentos é o 
uso abusivo de laxantes e diuréticos, 
jejum prologado e uso de drogas.

Assim como ocorre na anorexia, 
trata-se de distúrbio vinculado ao 
medo de engordar, só que como 
consequência da perda de controle 
da ingestão alimentar. O diagnóstico 
de bulimia requer que os episódios 
de compulsão e compensação 
tenham uma frequência mínima 
de uma vez por semana, por pelo 
menos três meses seguidos. 

Em geral, pacientes com bulimia 
apresentam distorção de imagem 
corporal menos intensa que na 
anorexía e têm peso considerado 
normal ou muito próximo do normal 
para sua altura e idade.

Os recursos de que os bulímicos 
se valem para não engordar 
provocam complicações no 
organismo, entre elas destruição do 
esmalte dos dentes, inflamação na 
garganta, sangramentos, problemas 
gastrintestinais, arritmias cardíacas 
e desidratação.
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Não há como negar que a importância 
cultural da mídia. Os argumentos de que 
ela molda a sociedade ou de que apenas 
reflete comportamentos incentivam 
debates há muito tempo, particularmente 
quando o assunto são as “doenças da 
beleza”. Seriam os meios de comunicação 
responsáveis pelo crescimento dos 
transtornos alimentares?

Os especialistas entrevistados pela 
Revista da CAASP garantem que, apesar do 
peso que a imposição estética da indústria 
da beleza exerce sobre alguns grupos, 
ela não pode ser responsabilizada como 
fator determinante para os transtornos 
alimentares. 

“Qualquer mensagem pró-magreza 
pode influenciar indivíduos vulneráveis. 
Essa mensagem pode nem sempre vir dos 
meios de comunicação, mas de pais ou 
colegas, que criam ao redor do adolescente 
com baixa autoestima um pavor à gordura”, 
observa Tatiana Moya. “A mídia tem uma 
parcela de responsabilidade, mas os 
transtornos alimentares são causados por 
uma interação complexa entre a genética, 
a biologia e fatores psicológicos e sociais”, 
salienta Eduardo Aratangy.

Um olhar histórico ajuda a compreender 
o quanto a questão é cultural. Durante 
a Idade Média, quando os meios de 
comunicação eram rudimentares, moças 
deixavam de comer, não por serem 
obcecadas por um corpo esbelto, mas 
por entenderem que assim alcançariam a 
verdadeira comunhão com Deus – era a 
“Anorexia Santa”. Catarina de Sena (1347-
1380), santa italiana, é a representante 

máxima desse movimento. 
Magérrima, por dias ela ingeria 
apenas um pedaço de pão com 
ervas. Às vezes, o estômago 
não suportava nem esse 
pouco e ela vomitava ao ingerir 
o alimento. Posteriormente, 
a Igreja atribuiu as práticas 
jejuadoras a uma possessão 
diabólica e o hábito, até então 
sagrado, caiu em desuso 
dentro do contexto religioso. |

MÍDIA, HISTÓRIA 
E CULTURA

SAÚDE

Pexel

“Qualquer mensagem pró-magreza pode influenciar os vulneráveis”
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reportagem  |  JOAQUIM DE CARVALHO

DICAS

CONSÓRCIO:
CONSUMO OU
INVESTIMENTO?

Em 2009, no Dia dos Namorados, uma das 
empresas pioneiras em consórcio de serviços no 
Brasil realizou a primeira assembleia para um 
bem em que não se pode colocar a mão, mas 
que é igualmente valioso, o serviço. Saíram da 
assembleia dois vencedores, um por lance e outro 
por sorteio. Eles foram para casa com a alegria 
de quem realiza um sonho. Uma vencedora 
conseguiu a tão esperada cirurgia plástica, o 
outro obteve condições para a reforma da casa.
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“O consórcio é o meio mais fácil de 
alguém realizar um projeto de vida, seja 
ele qual for”, diz Paulo Roberto Rossi, 
presidente da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consócio. O facilitador 
desse sonho é o consultor, um profissional 
como Almiro Batista da Silva, que é a 
ponte entre o cliente e uma das líderes 
no consórcio de serviços. “O consórcio 
tem uma grande vantagem: você planeja 
o futuro, não compromete o futuro. Em 
outras palavras, você investe, não faz 
dívida”, afirma.

O advogado Francisco Monteiro, de 27 
anos, descobriu o consórcio quando ainda 
estava na faculdade, com 19 anos. De lá para 
cá, nunca mais ficou sem pagar pelo menos 
uma cota. No caso dele, exclusivamente 
para carros e, mais recentemente, para 

imóveis. Monteiro tem um BMW, adquirida 
zero quilômetro há cerca de um ano. Era 
um carro que ele queria muito comprar, 
mas não precisou recorrer a financiamento.

“Eu tinha um consórcio de uma Doblô, 
da Fiat (no valor aproximado de R$ 70 mil), 
e dei um lance de pouco mais de 30%”, 
conta. Monteiro usou o dinheiro da carta 
de crédito para comprar a BMW e pagou 
a diferença. Se recorresse o financiamento 
para pagar os R$ 70 mil, no final acabaria 
pagando muito mais pelo carro.

Também advogado, Sérgio Lino tem hoje 
dez cotas de consórcio - oito de carros e duas 
de imóveis. “É um excelente investimento, 
para mim o melhor”, afirma ele, que já 
comparou as vantagens dessa modalidade 
de crédito com  outras, como o chamado 

Rossi, da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio: “Modo fácil de realizar um projeto de vida”. 
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juro zero na compra de automóveis. “Não 
existe juro zero. O consórcio dá a você uma 
carta de crédito, que é dinheiro à vista, e 
com isso você consegue desconto no valor 
de tabela do carro. Quando você compra 
carro financiado, você não consegue esse 
desconto e, portanto, é como se você 
estivesse pagando juros”, explica, com a 
experiência de quem aderiu ao primeiro 
consórcio há mais de 30 anos, quando o 
Brasil ainda convivia com altas taxas de 
inflação.

        Lino já foi sorteado muitas vezes 
em consórcio, mas nem sempre ficou com 
o bem. “A carta tem correção pelo valor do 
produto e essa correção muitas vezes é 
superior à remuneração de qualquer outra 
aplicação, e o consórcio é muito seguro”, 
observa.

Há dois anos, ele viveu outra situação, 
também vantajosa. Havia pago 24 das 
100 parcelas de um consórcio de imóvel, 
quando foi sorteado na assembleia. 
Obteve uma carta de crédito de R$ 250 
mil e comprou um imóvel comercial, que 
hoje está alugado. Quitou as parcelas 
restantes, mas, mesmo se não utilizasse 
um dinheiro disponível, nem precisaria 
mais colocar a mão no bolso para pagar o 
consócio. O aluguel, no valor de R$ 2.200, 
é praticamente o mesmo valor da parcela.

O patrimônio de Lino cresceu na 
alavanca do consórcio. Seu carro, um Focus, 
foi adquirido no sorteio de um grupo. A 
mulher tem um Honda Civic, adquirido 
também num consórcio contratado pelo 
advogado. Ele já foi sorteado em outro 
grupo, mas não resgatou o bem. Lino 
pode usar o dinheiro para outra coisa, 
deixa-lo lá rendendo o mesmo que a taxa 
Selic – hoje em 14,5%, difícil de conseguir 
no mercado – ou resgatar o bem para 
dar de presente. Lino gosta de pescaria 
e, aos 53 anos, construiu uma vida com 
muita segurança. Talvez tenha sido esta 
característica da sua personalidade que o 
levou para consórcios. “Eu gosto muito de 
consórcios, sempre gostei. Sou empresário 

e profissional liberal. Não tenho salário. 
Com o consórcio, eu vejo uma renda 
palpável, eu vejo o que consegui com o 
resultado do meu trabalho”, afirma. Para 
Lino, quem tem pressa na aquisição de um 
bem deve ficar longe desse sistema.

Pouca gente sabe, mas consórcio, hoje 
espalhado pelo mundo, é uma criação 
brasileira. No início da década de 60, com 
o impulso à indústria automobilística e 
baixa oferta de crédito, funcionários do 
Banco do Brasil tiveram a ideia de formar 
um grupo de amigos com o objetivo de 
criar um fundo suficiente para que todos 
adquirissem automóvel. Logo depois, a 

Lino, sorteado muitas vezes: patrimônio cresceu.

DICAS
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indústria automobilística viu que este 
era o caminho mais curto para fazer sua 
produção chegar até o consumidor.

Na década de 80, com a fabricação 
de equipamentos eletrônicos de grande 
apelo de consumo, na época caros, como 
o videocassete, o consórcio foi para outros 
bens. Algumas décadas depois, o consórcio 
também chegou ao mercado de imóveis. 
Agora, é a vez dos serviços, como a cirurgia 
plástica e a reforma da casa.

         

Nessa trajetória, o mercado de 
consórcios enfrentou um período 
turbulento, depois de crescer tanto e 
praticamente sem regulamentação. 
Surgiram muitas empresas que quebraram, 
e os consorciados ficaram no prejuízo. Na 
década de 80, a indústria automobilística 
atravessou períodos em que não tinha 
carros para entregar. A confusão foi grande. 
Hoje, os tempos são muito diferentes. 
Desde 1991, a empresa de consórcio 
precisa de autorização do Banco Central 
para funcionar. “O risco é zero para o 
cliente quando ele contrata uma empresa 
idônea”, diz Almiro. O presidente da 
Associação Brasileira de Administradoras 
de Consórcio (Abac), Paulo Roberto Rossi, 
recomenda ao cliente que, na dúvida, entre 
em contato com a entidade, pelo telefone 
(11) 3231-5022. “Quem tiver dúvida sobre 
a idoneidade de uma empresa pode nos 
procurar”, afirma. O advogado Francisco 
Monteiro explica que nunca teve problema 
com consórcio. “Eu sempre procurei 
empresa sólida e nunca tive dor de cabeça”, 
afirma.

Sérgio Lino recomenda que as 
pessoas sempre procurem empresas já 
consolidadas no mercado. “Fazendo isso, 
pode ficar tranquilo e descansar. Pode ir 

para a pescaria e relaxar, sem nenhuma 
preocupação”, afirma ele, fazendo 
referência a seu hobby predileto. 

A crise que atinge praticamente todos os 
setores da economia teve impacto menor 
no setor de consórcios. Segundo a Abac, o 
balanço do Sistema de Consórcios, fechado 
até maio último, registrou estabilidade no 
número de participantes ativos em 7,1 
milhões em relação ao mesmo mês do 
ano passado, apesar da retração de 12,1% 
apontada nas adesões, que somaram 846,3 
mil (janeiro a maio de 2016) contra as 962,5 
mil (janeiro a maior de 2015) anteriores. “O 
equilíbrio no total de consorciados deve-
se principalmente à qualidade das vendas 
realizadas nos últimos anos”, esclarece 
Paulo Roberto Rossi. “Com adesões 
conscientes, feitas por consumidores que 
planejam o futuro, pode-se afirmar que o 
consumo responsável, comprometimento 
com o orçamento pessoal, familiar ou 
mesmo empresarial, bem como os 
princípios da educação financeira, têm 
sido os fatores responsáveis pelos bons 
resultados do segmento, mesmo com a 
crise econômica”.

Os consórcios de veículos leves é um 
exemplo dessa constância. Com volume 
crescente de 2,99 milhões, em janeiro 
de 2015, para 3,25 milhões, em maio 
deste ano, o setor retrata o interesse do 
consumidor pelo mecanismo para adquirir 
automóveis, utilitários e camionetes. Nesse 
período, aumentou 8,7%, enquanto que a 
venda direta de automóveis pelas formas 
tradicionais despencou. Para Rossi, esse 
contraste é o resultado de um momento 
passado, quando um grande número de 
pessoas pagou parcelas do consórcio 
como se fosse uma poupança. A crise 
chegou, mas não afetou o sonho desse 
tipo de consumidor – ou investidor, como 
os aficionados por consórcios gostam de 
ser chamados.

“Trata-se de um avanço gradual em 
quase um ano e meio, que evidencia que 
havia crescido o número de consorciados 
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fazendo poupança com objetivo definido. 
Mesmo agora, quando a demanda por 
produtos e serviços caiu exponencialmente, 
no consórcio essa queda foi menor”, explica 
Rossi.

Raquel Martinelli, gestora comercial de 
uma das maiores empresas de consórcio 
do Brasil, explica por que o consórcio 
sofre menos impacto em época de crise. 
“A modalidade de compra através de 
consórcio permite ao cliente planejar a 
compra do seu automóvel zero quilômetro 
ou usado em até cinco anos”, diz.  Ou seja, 
o cliente mira o futuro, não o presente. 
Além disso, o cliente que adquire uma cota 
de consórcio paga uma parcela com uma 
pequena taxa de administração mensal (no 
máximo 0,5%). A maior vantagem é que não 
paga entrada ou juros. “Essa modalidade 
de compra não acompanha os juros de 
mercado”, observa Raquel.

O presidente da Associação das 
Administradoras faz uma conta simples, 
no caso de quem entra no consórcio para 
a aquisição de um serviço – a reforma 
da casa, por exemplo. Caso opte pelo 
consórcio, o cliente poderá dispor de R$ 
40 mil, se sorteado, no lance ou ao final 
do grupo, e pagar muito menos do que se 
recorresse a um financiamento.

No exemplo hipotético de um serviço de 
R$ 40 mil, pagos em 36 parcelas mensais, 
no final o consorciado pagará R$ 47.196,00. 
Ou seja, recebe R$ 40 mil e paga apenas R$ 
7.196,00. Se fosse para o financiamento 
mais comum, pagaria, no mínimo, R$ 40 
mil, o mesmo valor do bem adquirido. 
Em outras palavras, caso o dinheiro fosse 
usado para reformar a casa, conseguiria 
fazer uma reforma, mas pagaria por duas, 
levando em consideração juros e correção 
monetária.

A grande dúvida de quem nunca entrou 
em consórcio é: mas o que acontece se 
eu tiver uma dificuldade financeira e não 

puder honrar as parcelas mensais? No 
caso de serviço, quando o consorciado é 
contemplado por sorteio ou lance, ele deve 
apresentar uma garantia real, que pode 
ser o carro, ou o fiador. Mas, para quem 
ainda não recebeu o bem pretendido e 
continua fazendo parte do grupo, existem 
caminhos seguros para evitar o prejuízo 
ou, pelo menos, reduzi-lo. Rossi orienta o 
consorciado a procurar a administradora 
para mudar de grupo e entrar em um de 
menor valor, aproveitando as parcelas já 
pagas.

Outro caminho é vender as cotas já 
pagas. Nesse caso, há um deságio, mas 
que não é grande. O advogado Francisco 
Monteiro já adquiriu consórcios de segunda 
mão, pagando, por exemplo, R$ 40 mil por 
cotas que valiam R$ 50 mil.

A CAASP tem convênios com empresas 
de consórcio, que oferecem desconto 
na primeira mensalidade ou taxa de 
administração menor. Para saber qual 
mais, basta acessar o clube de serviços, 
no site www.caasp.org.br. “Para mim, é o 
investimento perfeito”, diz Sérgio Lino. E 
ele garante: “não é conversa de pescador”.|

Consórcio de automóveis cresceu 8,7% de 
janeiro a maio de 2016.
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O advogado Antônio 
Carlos Stancati de Carvalho 
sempre compartilhou com 
o pai, o também advogado 
Adair Peres de Carvalho, 
uma cumplicidade além da 
relação de pai e filho. Ambos 
tinham paixão pelo Direito. 
“Quando criança, eu pedia 
para ele ‘falar difícil’. E então 
ele falava aquele ‘juridiquês’ 
do qual eu não entendia uma 
palavra sequer, mas achava 
lindo”, lembra Antônio, que 
formou-se em Direito pela 
Universidade Paulista (Unip) 
em 1996. 

Por muito tempo, num 
edifício comercial em frente à 
mais prestigiada da escola de 
Direito do país, a Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco, 
pai e filho trabalharam juntos 
na resolução de processos 
civis. Até que Antônio Carlos, 
com o intuito de deslanchar 
na carreira e buscar outros 
horizontes, desfez a sociedade 
com o pai.

Mas, antes de alcançar 
seu objetivo, foi obrigado a 
diminuir o ritmo de trabalho 
para cuidar do pai, acometido 

AMOR PELA 
ADVOCACIA DE 
PAI PARA FILHO
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de um câncer de intestino e fígado. “Foram 
três anos e meio de luta, nos quais eu vi 
meu pai sendo consumido aos poucos 
pela doença”, conta, emocionado, para em 
seguida lembrar: “Ele não ficava parado. 
Saía muito, ia a reuniões de família, de 
amigos. Era inteligentíssimo. Falava russo, 
entre outras línguas. Ele só parou quando 
adoeceu”.

“Eu não conseguia trabalhar com meu 
pai doente, não tinha cabeça. A gente 
começou a apertar de todos os lados”, 
recorda Antônio, referindo-se aos gastos 
com o tratamento da doença de Adair. Seus 
dois irmãos e outros parentes passaram a 
ajudá-los financeiramente. 

Em julho de 2013, o jovem advogado 
sofreu dois duros golpes: o falecimento do 
pai e o diagnóstico de hepatite C e cirrose 
hepática. “Eu não tive nem tempo de 
chorar a morte do meu pai”, pontua. Iniciou 
o tratamento no Centro de Referência 
e Tratamento de DST-Aids, mas, pouco 
tempo depois, os procedimentos tiveram 
de ser suspensos, pois a medicação 
provocara-lhe uma grave alergia. Sem 
tratamento, a carga viral da hepatite 
C aumentou, agravando-lhe o quadro. 
Desolado, desenvolveu depressão.

Com a fragilidade de sua saúde e o 
estado emocional abalado, portanto 
sem condições de trabalhar, Antônio viu 
a situação financeira dele e da esposa, 
Cláudia, agravar-se. Em seu socorro, os 
irmãos renunciaram às partes às quais 
tinham direito do apartamento deixado 
como herança pelo pai. Como único dono 
do imóvel, e na tentativa de se livrar 
das despesas com condomínio, Antônio 
vendeu a propriedade e adquiriu uma casa 
bem mais simples num bairro da Zona Sul 
paulistana, onde vive com a mulher.

Todas as tormentas enfrentadas 
pelo advogado nos últimos anos foram 
compartilhadas com Cláudia, a quem 
faz questão de enaltecer em diversos 
momentos da entrevista à Revista da 
CAASP. “Ela... ela... ela é uma pessoa... é a 
mais importante na minha vida. Sempre 
do meu lado”, diz, tentando encontrar 
as melhores palavras para descrever a 
companheira.

Por indicação de um colega, em 2014 
chegou à CAASP. Antônio solicitou à Caixa 
o auxílio mensal, modalidade de benefício 
que a entidade oferece aos advogados 
em situação de penúria, impossibilitados 
de trabalhar por problemas de saúde. 
Por conta de sua situação extremamente 
difícil, outros pedidos também foram 
atendidos, como a concessão dos 
auxílios medicamento, odontológico e 
extraordinário. “Não fosse a CAASP eu não 
teria condições de subsistir com minha 
esposa”, diz Antônio. “Se eu teria condições 
de pagar todos os remédios que eu preciso 
fora da CAASP? Não”, pergunta e responde. 
“Eu tenho tido com a Caixa as melhores 
experiências possíveis. Tive durante esse 
período um apoio da Caixa que eu não tive 
das pessoas que eu imaginava que teria”, 
afirma. 

Em maio último, depois de recorrer 
à Justiça e sair vitorioso, o advogado 
conseguiu a liberação pelo SUS de duas 
novas medicações para tratamento da 
hepatite C de alto custo e sem similar no 
mercado, o sofosbuvir e o daclatasvir – as 
quais não lhe causam reação alérgica. Além 
disso, pesquisas indicam que as novas 
terapias contra a hepatite C apresentam 
um percentual maior de cura do que a 
usual. “Logo vou zerar a carga viral”, diz, 
confiante, e engata a falar sobre seu maior 
desejo: sentir-se bem e forte para voltar a 
advogar. |

PERFIL



REVISTA DA CAASP64

Filme de Richard Brooks mantém a tensão psicológica do livro de Truman Capote.
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“A SANGUE 
FRIO”, O 
RETRATO 

REALISTA E 
DISCRETO DE 

UM CRIME 

CINEMA

Por Luiz Barros*
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A sangue frio, filme de 1967 dirigido 
por Richard Brooks, é um clássico que 
não envelhece e que com o passar 
dos anos fica melhor, em especial pelo 
contraste com as produções atuais. Se o 
cinema contemporâneo, mesmo quando 
totalmente ficcional, precisa valer-se da 
violência explícita, quando não ininterrupta, 
e da ação desenfreada para eletrizar o 
público, é marcante a forma discreta e 
sóbria com que esse drama policial retrata 
uma chacina real. 

Baseado no livro homônimo de Truman 
Capote, A sangue frio descreve um crime 
paradoxal, o “assassinato sem motivo”, e o 
faz de forma duplamente original.

O filme narra o assassinato brutal, 
ocorrido numa fazenda, de uma família 
por dois ex-presidiários, a investigação 
do crime, a captura dos assassinos, 
os interrogatórios, o julgamento, sua 
condenação à pena de morte e a execução. 
Pretendendo roubar 10 mil dólares, os 
criminosos assaltaram a casa e, ao nada 
encontrarem, mataram todos.

A originalidade primordial da história 
é dada pela natureza do livro de Capote. 
Para tentar entender a motivação por trás 
de tal “assassinato sem motivo”, o escritor 
mudou-se para a cidade onde estavam 
presos os criminosos e, frequentando a 
cadeia, estabeleceu, em especial com um 
deles, estreita relação pessoal. Retratar a 
personalidade dos criminosos foi um de 
seus objetivos.

A partir da confiança estabelecida, 
o escritor levantou minuciosos dados 
biográficos dos criminosos e dos detalhes 
e fatos relacionados ao crime. Tão logo 
os assassinos foram enforcados, seu livro 
foi publicado e, com imediato sucesso 
mundial, passou a ser considerado a obra 
fundadora do jornalismo literário. A história 
de como Truman Capote escreveu este 
livro é narrada em outro filme excepcional, 

Capote (2006), estrelado por Philip Seymour 
Hoffman.

Neste ponto é preciso observar que 
jornalismo literário é uma expressão 
utilizada principalmente para caracterizar 
o estilo, a linguagem e a forma de narrativa 
de uma reportagem, não representando 
necessariamente falta de realismo ou rigor 
na apuração dos fatos. 

Se o livro é uma obra prima de jornalismo 
literário, transposto ao cinema tornou-
se um filme-reportagem, com narrativa 
envolvente e cadenciada, originais recursos 
dramáticos, de fotografia e trilha sonora, 
porém em nada menos sério do que um 

CINEMA
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bom documentário no que se refere à 
precisão dos fatos. 

O filme foi rodado usando os locais dos 
fatos ocorridos, em todos os detalhes. A 
casa onde a chacina ocorreu foi utilizada 
para a filmagem das cenas do crime. O 
julgamento dos assassinos foi filmado no 
mesmo tribunal e, não bastasse isto, no 
filme vários dos jurados são os mesmos 
que fizeram parte do júri real. Até uma 
pequena sequência rodada numa estação 
rodoviária é filmada no mesmo local onde 
se deram os fatos. 

Richard Brooks convidou para os 
papéis-chave atores com acentuada 
semelhança física com os criminosos e 
com o principal investigador. É nítido 
que uma das intenções do diretor nesta 
produção foi tratá-la como se fora uma 
reconstituição, ampliando-a para além da 
cena do crime.

Quanto ao dilema original, por meio 
de flash backs que perpassam a narrativa, 
fica sugerido que seria a história familiar 
desajustada dos assassinos o motivo do 
crime. Mas essa conclusão não é linear.  
Afirma-se também que nenhum dos 
dois homens sozinhos cometeria aquele 
massacre, por mais transtornadas que 
fossem suas personalidades. Juntos, 
comporiam uma terceira personalidade, 
esta sim com o brutal potencial assassino.

A direção de Richard Brooks, que 
também assina o roteiro, é competente e 
precisa. A harmonia da edição das imagens 
com uma brilhante trilha sonora resulta 
em efeitos artísticos extraordinários, o 
que já se percebe nas sequencias iniciais 
acompanhadas por música dissonante 
com leve fundo jazzístico. 

O filme consegue ser sutil e discreto 
porque, diferentemente do que se faz hoje, 
deixa de mostrar tudo aquilo que para ser 
compreendido basta insinuar.|

Luiz Barros é escritor e jornalista

Capote: sua obra inaugurou no melhor estilo o 
jornalismo literário.

Brooks: diretor competente 
e nada apelativo.
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DOIS 
ROMANCES 

EM UM

Em Agosto, Rubem Fonseca 
justapõe dois estilos em 

um só livro, compondo um 
romance policial sobreposto 

a um romance histórico

Por Luiz Barros*
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Rubem   Fonseca, um dos grandes mestres 
da literatura brasileira contemporânea, 
hoje com 91 anos, é mineiro de Juiz de 
Fora, formou-se na Faculdade Nacional 
de Direito da Universidade do Brasil, 
atual Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, porém jamais advogou. Exerceu 
muitas profissões antes de dedicar-se 
integralmente à literatura. 

Por vários anos o escritor foi comissário 
de polícia, experiência de que tirou 
inspiração para muitos de seus contos e 
romances, que lidam com o submundo 
do crime, sem excluir o mundo dos ricos 
e poderosos, retratando fatos brutais 
com realismo, num estilo designado como 

noir pela crítica, que teria influências do 
expressionismo. Pelo conjunto da obra foi 
agraciado em 2003 com o Prêmio Camões, 
a maior distinção conferida a autores da 
Língua Portuguesa. 

Agosto figura entre os melhores livros 
de Rubem Fonseca. O romance é um 
misto de dois gêneros que se justapõem. 
É um romance histórico, que relata os 
últimos dias da era Vargas. E também é um 
romance policial, no qual existe um crime 
e um detetive que o investiga. A obra deu 
origem a uma minissérie produzida pela 
Rede Globo em 1993. 

À época do lançamento, Agosto foi 
definido como romance histórico pela 
editora. Tal classificação, no entanto, não 
valoriza suficientemente a parte ficcional 
da obra. Há críticos que classificam o livro 
como um romance policial que tem como 
pano de fundo os episódios que levaram 
Getúlio Vargas ao suicídio, porém isto 
resulta num reducionismo inverso, ao 
relegar a segundo plano a parte histórica 
do livro. 

Parece possível, e mesmo preferível, 
considerar que há na obra dois gêneros 
literários justapostos e que, assim, o 
livro contém dois romances paralelos 
que se interligam, o histórico e o policial. 
Pouco ortodoxa que seja, tal conclusão é 
defensável porque é extenso e significativo 
o destaque dado no romance policial ao 
“pano de fundo histórico”, além do que 
o próprio estilo da narrativa histórica é 
diferente do estilo da narrativa ficcional.

Lançado em 1990 e ambientado no 
mês de agosto de 1954, no Rio de Janeiro, 
então a capital da República, a trama 
gira em torno de dois assassinatos, um 
real, de conhecido registro na História do 
Brasil; outro fictício. Esses dois crimes se 
desdobrarão em outros.

O crime real e histórico é o assassinato do 
major aviador Rubens Vaz, no atentado da 
rua Tonelero, que visava à morte de Carlos 
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Lacerda, ferrenho adversário do governo. 
Orquestrado por Gregório Fortunato, chefe 
da guarda pessoal de Vargas, o episódio 
desaguou no suicídio do presidente, fato 
igualmente narrado no livro. 

O segundo crime central da narrativa, 
esse fictício, é o assassinato de Paulo Aguiar, 
um industrial metido em negociatas com 
o Banco do Brasil. É com a descrição crua 
e brutal desse homicídio, condensada em 
poucas linhas, que Rubem Fonseca começa 
o romance.

Em rápida sequencia, a ação se deslocará 
para o Palácio do Catete, onde veremos o 
Anjo Negro, como era conhecido Gregório 
Fortunato, e também, em seguida, o 
próprio Getúlio, já apresentado como um 
velho alquebrado, sentado à cama de seu 
quarto e vestido com pijamas listado. 

A contínua alternância de cenas entre 
o núcleo histórico da narrativa e as 
tramas ficcionais perpassa todo o livro, 

até que, a partir de certo ponto, surgem 
convergências e os personagens nascidos 
da imaginação do autor adentram as cenas 
históricas. Certos personagens ficcionais, 
ao se referirem aos reais, ou ao interagirem 
com eles, pontuam julgamentos de valor 
sobre os acontecimentos naqueles dias 
em que o país estava imerso num “mar de 
lama”, nas palavras cunhadas por Lacerda.

À medida que avançamos na leitura, é 
inevitável perceberem-se analogias dos 
tempos de então com os dias atuais, em 
especial pela corrupção generalizada, pelo 
nepotismo, o clientelismo, o compadrismo 
e por aí vai.

Nas partes históricas, Agosto é 
predominantemente uma reportagem, 
nitidamente construída a partir de 
pesquisa documental e exame de jornais 
da época. Nessas passagens por vezes 
há frases e parágrafos retóricos e vazios, 
pode-se dizer, citando trechos de discursos 
de políticos, chefes militares ou editoriais 
jornalísticos rançosos.

Mas isto é o de menos, pois essas 
passagens estão ali exatamente a 
serviço de mostrar o teor de tais falas 
– e o que predomina é o estilo direto 
de Rubem Fonseca e sua narrativa ágil, 
sem subterfúgios. Das frases curtas, e 
diálogos rápidos e incisivos, emerge uma 
realidade nua e crua a cobrar de todos os 
personagens, sejam os históricos, sejam 
os fictícios, que mostrem seu verdadeiro 
caráter.  Afora serem em sua maioria 
corruptos, à exceção do protagonista 
Alberto Mattos, o comissário de polícia 
que investiga o assassinato de Paulo 
Aguiar, todos se destacam por serem 
dissimuladores, incompetentes e, acima de 
tudo, desleais.

O estilo dos romances policiais de 
Rubem Fonseca, considerados noir, tem 
como uma das características a leveza com 
que apresenta temas pesados, embora 
envoltos em fortes cores expressionistas. 

LITERATURA
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Detalhes de sutil poética por vezes como 
que invadem o texto. Destoando da 
linguagem coloquial, prenhe das gírias 
policiais e do submundo, vez por outra o 
escritor utiliza termos eruditos, que, para 
compreendê-los, um dicionário ajuda. São 
como “cacos” ao contrário: ao invés de 
serem gírias em meio à linguagem erudita, 
são palavras eruditas ao meio da linguagem 
coloquial.

Aliás, Rubem Fonseca se exercita nesta 
literatura como se fora um liquidificador, 
misturando ingredientes aparentemente 
diferentes e paradoxais. Talvez ele queira 
exatamente dizer que tais diferenças não 
existem como se pensa. Trata como iguais 
o crime político e o crime comum. O mundo 
do crime e o mundo político.  Getúlio e 
Lacerda. O senador e o contraventor. A 
madame e a prostituta. A gíria e a erudição.

Na narrativa histórica prevalece a 
neutralidade – tanto quanto qualquer 
relato jornalístico, histórico ou literário 
possa ser neutro.  Se, ao final, o livro abraça 

a tese, predominante, segundo a qual 
Getúlio Vargas ao suicidar-se conseguiu 
vencer Carlos Lacerda e os udenistas, ao 
longo de suas páginas os argumentos 
e os personagens oposicionistas ao 
governo são apresentados com a mesma 
ênfase dada aos bastidores do Palácio do 
Catete, a ministros e familiares de Vargas, 
deputados, senadores e líderes militares 
de ambos os lados.

Naturalmente é dado destaque aos 
ministros e comandantes militares, 
decisivos no episódio, de um lado com 
inúmeras menções às reuniões do Alto 
Comando do Exército e do Ministério 
do Exército, inicialmente leais a Getúlio, 
embora depois cedendo às pressões pela 
renúncia do presidente vindas da maioria 
dos oficiais das três Armas, do Congresso e 
da opinião pública; e, de outro lado, também 
se dá destaque às reuniões do Clube da 
Aeronáutica, inflamado pela morte de um 
aviador, ou ao Clube da Lanterna, reduto 
lacerdista. 

O atentado da rua Tonelero, episódio que antecedeu o suícido de Getúlio Vargas.
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A atuação da imprensa é fartamente 
registrada, com óbvio realce a dois jornais 
rivais, cada um deles comprometido com 
uma das facções da polarização política. 
Nesse campo havia, de um lado, a Tribuna 
da Imprensa, de Carlos Lacerda e, de outro 
lado, a Última Hora, de Samuel Wainer. Aliás, 

foi Wainer quem pespegara a Lacerda o 
apelido de O Corvo, pelo qual era conhecido.

Porém, o maior encanto do livro reside 
no romance policial que ele é: na ficção e 
nos personagens que Rubem Fonseca saca 
de sua imaginação e das memórias dos 
tempos em que trabalhou na polícia carioca.

Em Agosto, é a narrativa ficcional que dá 
ao leitor o fôlego e o ânimo de acompanhar 
a narrativa histórica do suicídio de Getúlio – 
que é muito bem contata, mas, afinal, bem 
conhecida. O romance policial agarra o leitor 
pelo colarinho, prendendo-o à leitura. Não 
existe propriamente um clima de suspense 
que nos contagie, como em outras histórias 
policiais, até pela intercalação entre as 
narrativas histórica e ficcional. 

O que seduz são o talento e o estilo do 
escritor e o pitoresco da história policial 
narrada com personagens marcantes 
delineados em breves traços. E a descrição, 
igualmente econômica, de detalhes da vida 
carioca na década de 1950, inclusive de 
um prostíbulo chamado Senadinho que 
ficava bem em frente ao prédio do próprio 
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Senado Federal para maior conforto dos 
senadores que o frequentavam. Ou mesmo 
os detalhes arquitetônicos do Palácio do 
Catete, apresentados na parte histórica, 
vistos sob a ótica do comissário Alberto 
Mattos.

A narrativa policial do submundo carioca 
mostra o mesmo mundo corrompido que 
a história política vai desvendando nos 
meandros do governo getulista. No lugar de 
empresários a corromper as autoridades 
políticas nas altas esferas, no baixo mundo 
dos tiras – gíria que era realmente utilizada 
na década de 1950 e que hoje só vemos em 
legendas de filmes traduzidos – aparecerão 
os bicheiros corrompendo delegados, 
comissários e investigadores de polícia, 
juízes, deputados e senadores. 

Bicheiros contratam assassinos para 
crimes brutais da mesma forma que 
empresários o fazem para eliminar sócios 
ou concorrentes em negociatas. Por meio de 
sucessivos triângulos amorosos, convivem, 
no mesmo mundo, prostitutas e mulheres 

da sociedade. Os conflitos e a colaboração 
entre investigadores, informantes, peritos, 
legistas e outros são mostrados no dia a 
dia de uma delegacia.

Por último, não se pode compreender a 
magia de Agosto sem menção ao carisma 
do protagonista e alter ego do autor, o 
comissário de polícia Alberto Mattos, um 
policial honesto e competente, que tem 
como namorada uma prostituta, é amante 
da filosofia e da ópera, mora sozinho, 
dorme vestido, só entrou para a polícia 
porque não arranjou emprego melhor 
e porque imaginou – em vão – que teria 
tempo para estudar para o concurso de 
juiz no intervalo de seus plantões. 

Pelas memórias de juventude do 
comissário Mattos, o leitor visitará também 
o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no 
tempo das claques, dos claqueurs e dos 
maestros de claque indispensáveis aos 
espetáculo.|

Luiz Barros é escritor e jornalista



REVISTA DA CAASP 75 NOTÍCIAS



REVISTA DA CAASP76NOTÍCIAS

Três ações de saúde preventiva 
desenvolvidas pela CAASP começaram 
simultaneamente no dia 1º de agosto: 
a Campanha de Saúde da Advogada, a 
Campanha Pró-Vida e a Campanha da Boa 
Visão.  Os atendimentos, em todo o Estado, 
acontecerão na rede referenciada da Caixa 
de Assistência durante cinco meses, até 23 
de dezembro de 2016. A maior parte do 
custo dos procedimentos é subsidiada pela 
entidade.

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

Juntas, Pró-Vida, Boa Visão e Saúde 
da Advogada atenderam a 7.700 pessoas 
na sua última edição. “Contamos com novo 
crescimento da participação dos colegas 
nessas campanhas. É fundamental que os 
advogados e as advogadas conscientizem-
se da importância de se adotarem cuidados 
preventivos de saúde”, afirma o presidente 
da CAASP, Braz Martins Neto.

“A Caixa de Assistência gere seus 
recursos de modo a garantir subsídio 
significativo às campanhas preventivas”, 
salienta o diretor da entidade Jairo Haber.  
“Os procedimentos contemplados em 
cada uma das campanhas seguem as 
recomendações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) a partir de estatísticas 
relativas à incidência de doenças em cada 
área”, acrescenta.

NOTÍCIAS
CAASP  REALIZA TRÊS 

CAMPANHAS DE SAÚDE 
SIMULTANEAMENTE, EM 

TODO O ESTADO
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A Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo preparou uma série de 
eventos especiais em comemoração ao 
Mês do Advogado 2016. A exemplo dos 
anos anteriores, a CAASP alia a festividade 
ações de saúde preventiva, provas 
esportivas e atividades culturais durante o 
mês de agosto. 

Quem visitou a sede da CAASP de 1º 
a 12 de agosto pôde realizar gratuitamente 
os exames de verificações de colesterol, 
glicemia, pressão arterial e hepatite C 
– o consagrado “Fura-dedo”. O público 
também recebeu orientação nutricional e 
passar sessão de massagem expressa.

O salão de atividades do Mês do 
Advogado também foi ocupado por 
diversas empresas integrantes do Clube 
de Serviços da CAASP. Houve estandes da 
ScanSystem, empresa que comercializa e 
distribui escâneres portáteis importados; 
da Business Company, especializada em 
softwares para escritórios de advocacia; da 
marca de óculos e relógios Chilli Beans; do 
complexo turístico do Rio Quente Resorts, 
que possui o maior parque aquático da 
América do Sul; da marca de cosméticos 
francesa Vichy; e da Travela Ace, empresa 
que comercializa planos de assistência em 
viagem. 

O Coral da CAASP, regido pelo maestro 
José Antunes da Silva Filho, que tem sido 
responsável por exibições marcantes, 
foi outra atração da programação do 
mês comemorativo, trazendo clássicos 
internacionais e da MPB para o público no 
Dia do Advogado.

Na área esportiva, acontece no dia 
14 de agosto a 21º Corrida do Centro 

Histórico de São Paulo, organizada pela 
Corpore Brasil. Desta vez, os advogados 
não competirão em categoria exclusiva, 
mas contarão no dia do evento com o 
apoio da Caixa de Assistência. Uma tenda 
OAB-CAASP será montada no Vale do 
Anhangabaú, local da largada, a lhes servir 
água e frutas. As inscrições já estão abertas 
e podem ser realizadas pelo site www.
ativo.com. 

No dia 21 de agosto, será realizado 
o Passeio Ciclístico da Advocacia, 
comemorativo do Mês do Advogado, 
parte às 8h da frente da sede da CAASP, à 
rua Benjamin Constant, 75, no Centro da 
capital. O percurso seguirá a ciclovia do 
Centro Histórico paulistano. As inscrições 
estão abertas e devem ser efetuadas no 
site de Esportes da CAASP (www.caasp.org.
br/Esportes) e custam R$40,00.

 

NOTÍCIAS

MÊS DO ADVOGADO NA 
CAIXA: SAÚDE, ESPORTES, 
LAZER, ENTRETENIMENTO
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De 25 a 30 de julho as fachadas das 
sedes da CAASP e da OAB-SP estiveram 
iluminadas de azul. As entidades 
engajaram-se dessa forma na campanha 
internacional Coração Azul, cuja finalidade 
é combater o tráfico de pessoas. Os 
números desse crime no Brasil são 
alarmantes: pelos dados oficiais, de 
2005 a 2011 foram investigadas 514 
denúncias. Do total de inquéritos, dois 
terços – 344 – relacionam-se com trabalho 
escravo, outros 157 referem-se a tráfico 
internacional e 13 dizem respeito a tráfico 
interno de pessoas. A ação do Estado 
brasileiro resultou no indiciamento de 381 
suspeitos e na prisão de 158 pessoas.

A campanha Coração Azul é 
capitaneada pelo United Nations Office 
on Drugs and Crime – UNODC, o escritório 
das Nações Unidas para drogas e crimes. 
Em 2013, quando o movimento foi 
lançado no Brasil, Yury Fedotov, diretor-
executivo do UNODC, declarou: “Nenhum 
país consegue escapar desse crime 
terrível que viola diretamente os mais 
fundamentais direitos humanos. O tráfico 
de pessoas pode acontecer no seu país, na 
sua cidade, na sua rua, até mesmo na sua 
própria casa. É exatamente por isso que 
foi criada a campanha Coração Azul, para 
conscientizar as pessoas em nível mundial 
sobre esse problema que está ao nosso 
redor. Portanto, todas as nações têm a 
responsabilidade de confrontar o tráfico 
de pessoas”.

O governo brasileiro disponibiliza 
uma rede de núcleos e postos de combate 
ao tráfico de pessoas, além da rede 
consular no exterior e dos serviços Disque 

100, da Secretaria de Direitos Humanos, e 
Ligue 180, da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres. É possível comunicar-se com 
a ordenação de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas do Ministério da Justiça pelo 
e-mail de informação traficodepessoas@
mj.gov.br ou pelo e-mail de denúncia da 
Polícia Federal urtp.ddh@dpf.gov.br. A 
campanha Coração Azul também pode ser 
acompanhada pelo Facebook, o Twitter e 
o Youtube

.

CAASP E OAB-SP ENGAJAM-
SE EM CAMPANHA CONTRA O 

TRÁFICO DE PESSOAS
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Realizar procedimentos de cartório 
de dentro do escritório, mesmo com 
as partes estando em cidades, ou até 
países, diferentes. Isso é possível por 
intermédio do Cartório Postal Eletrônico, 
novo dispositivo da rede franquias 
Cartório Postal, integrante do Clube de 
Serviços da CAASP. A novidade, a que os 
profissionais inscritos na OAB-SP passam 
a ter acesso com descontos que chegam 
a 20%, foi levada à Caixa de Assistência 
pelo presidente do Cartório Postal, Flávio 
Lopes da Costa, no último dia 13 de julho, 
quando foi renovada a parceria com a 
entidade assistencial. Responsável pela 
área, o diretor da CAASP Adib Kassouf Sad 
assinalou: “Com ampliação do convênio, 
os advogados podem celebrar para seus 
clientes instrumentos públicos como uma 
procuração, um contrato de compra e 
venda, uma permuta ou uma ata notarial 
sem a presença física das partes. A única 
exigência é que todos possuam certificação 
digital. Isso é fruto da inovação tecnológica 
no mundo globalizado”.

Segundo Flávio Lopes da Costa, 
além de comodidade e rapidez o sistema 
proporciona economia. “O advogado não 
precisa pegar o carro, o táxi ou o ônibus 
para ir ao cartório. Eletronicamente, ele 
pode emitir o documento desejado, desde 
que esteja dentro da validade, quantas 
vezes forem necessárias. Isso vai levar a 
uma redução dos custos do escritório”, 
explica.

Trata-se de uma evolução que já 
alcançou os setores bancário, fiscal e 
judiciário, em que já vigora o processo 
eletrônico. “Os cartórios não poderiam 
ficar para trás, posto serem entidades 
que prestam serviços à comunidade, 
que garantem segurança jurídica ao ato 

processual”, afirma Wesley Silva, tabelião 
do 2º Ofício de Notas de Betim, em Minas 
Gerais, uma das unidades franqueadas 
do Cartório Postal. “O Cartório Postal 
Eletrônico permite que se faça a distância 
uma escritura de compra e venda, uma 
autenticação de documento, uma ata 
notarial, uma procuração. O documento 
pode ser requerido em São Paulo, com 
uma parte estando em Manaus e outra nos 
Estados Unidos. Esse documento pode ser 
feito e lavrado simultaneamente, e tem o 
mesmo valor jurídico daquele feito dentro 
do cartório”, detalha.

Atestado pelo Instituto de Chaves 
Públicas (ICP), órgão responsável pela 
emissão de certificações digitais em todo 
o Brasil, o processo é absolutamente 
seguro. Wilson Escribano, profissional 
responsável pelo aparato tecnológico do 
serviço, salienta que, para utilizá-lo, basta 
ao advogado acessar o banner identificado 
como Cartório Postal Eletrônico no site 
www.cartoriopostal.com.br e preencher 
os dados cadastrais. “Desenvolvemos toda 
uma aplicação na web em conjunto com os 
arquivos que ficam em nuvem. O advogado 
vai poder ver seus documentos específicos 
e, com a assinatura eletrônica, poderá 
analisar a documentação e gerar o ato. O 
cartório também assina eletronicamente 
o documento para lhe dar veracidade e 
garantia, devolvendo-o em seguida para o 
advogado e o cliente”, explica. 

ADVOGADOS AGORA PODEM 
REALIZAR PROCEDIMENTOS 
DE CARTÓRIO A DISTÂNCIA, 
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Os serviços prestados pela Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo 
em sua sede são aprovados por 94,2% 
dos usuários. Assim constatou pesquisa 
realizada entre 4 de março a 30 de maio 
de 2016. A sondagem periódica de opinião 
é um dos indicadores do Sistema de 
Gestão da Qualidade da CAASP, consoante 
as diretrizes da certificação ISO 9001, 
conquistada pela entidade em 2003. A partir 
de um leque com cinco opções (Ótimo, Bom, 
Regular, Ruim e Péssimo), a metodologia 
define como grau de aprovação apenas as 
respostas Ótimo e Bom. O mesmo critério 
foi usado para averiguar a satisfação dos 
usuários quanto à aplicação dos recursos 
financeiros da Caixa de Assistência. Nesse 
caso, o índice de aprovação foi de 89,9%.

Na sondagem anterior, feita em 2015, 
os índices de aprovação dos serviços e da 
aplicação de recursos na sede foram de 93,3% 
e 91,4%, respectivamente. A mesma pesquisa 
foi feita em relação às sedes regionais da 
Caixa de Assistência, em 2015, quando se 
constatou aprovação, nos mesmos itens, de 
95,45% e 90,65%.

Na avaliação do presidente da 
CAASP, Braz Martins Neto, “o empenho e a 
qualificação técnica dos funcionários, que 
trabalham a partir de diretrizes definidas 
pela Diretoria, as quais estabelecem absoluto 
rigor no uso dos recursos provenientes 
da advocacia, asseguram a excelência dos 
serviços prestados pela Caixa de Assistência”. 
O dirigente, contudo, faz uma ressalva: 
“Esta aprovação quase unânime não serve 
para nos acomodar. Seguimos em ritmo de 
aprimoramento constante”.

94% DOS USUÁRIOS 
APROVAM A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA CAASP
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Estão em curso os certames 
futebolísticos da advocacia paulista. Como 
nos anos anteriores, profissionais inscritos 
na OAB-SP confrontam-se em quatro 
disputas: Copa Principal, Copa Master, 
Campeonato Estadual e Campeonato 
Veteraníssimo, todas organizadas pelo 
Departamento de Esportes e Lazer da 
CAASP, sob a responsabilidade do diretor 
Célio Luiz Bitencourt. As equipes seguem 
em disputa para avançar nas competições.

A 21º edição da Copa Master de 
Futebol deu início à segunda fase do torneio 
no dia 25 de junho. A 34º Copa Principal 
iniciou a sétima rodada da fase de grupos 
no dia 2 de julho.  Também no dia 2 de 
julho, o 17º Campeonato Estadual entrou 
na nona rodada da sua primeira fase. Com 
32 times, a competição está organizada em 
oito grupos.  A todo vapor também segue 
o 5º Campeonato Veteraníssimo. A primeira 
fase terminou no dia 30 de julho.

Com mais de 2 mil atletas participantes, 
os campeonatos de futebol da Caixa de 
Assistência e da Ordem constituem o maior 
evento esportivo corporativo do país.

Confrontos, resultados, datas, horários 
e locais das partidas podem ser consultados 
em www.caaspr.org.br/Esportes. 

CAMPEONATOS DE FUTEBOL 
DA ADVOCACIA SEGUEM A 

TODO VAPOR
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O Procon-SP divulgou recentemente 
pesquisa apontando diferenças de até 
1.200% entre preços de medicamentos 
genéricos em São Paulo. O estudo motivou 
um levantamento relacionando os preços 
médios do varejo farmacêutico com os 
praticados pela Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo em suas farmácias, 
cujo resultado mostra-se absolutamente 
favorável à classe, isto porque todos os 
itens farmacêuticos disponíveis na CAASP 
são vendidos pelo preço de custo - a 
entidade não acrescenta nenhum centavo 
ao valor que paga aos fornecedores. Se 
comparados com valores máximos da 
praça, os preços na Caixa de Assistência 
chegam a ser 80% menores.

Em 1º de junho, a Atorvastatina 
cálcica, em embalagem com 30 
comprimidos (10mg), custava em média 
R$ 39,36. Na CAASP, o produto saía por 
R$21,23. O Cloridrato de clomipramina 
(20 drágeas, 25mg) era vendido na Caixa 
de Assistência por R$6,71, enquanto no 
mercado seu preço médio era R$12,59. O 
valor do Diclofenaco sódico, por sua vez, 
era reduzido de R$8,07 para R$3,91. Os 
preços mantêm-se no mesmo patamar.

“O preço aqui costuma ser imbatível, 
além de estarmos num ambiente 
confortável e seguro”, disse à reportagem 
a advogada Patrícia Azevedo Nogueira, 
enquanto fazia compras na farmácia central 
da CAASP. Sua colega Margarida Almeida 
Prado Hellmuth, por sua vez, relatou: 
“Ainda ontem, comprei um medicamento 
numa farmácia do meu bairro por R$70,00. 
Estou vendo o mesmo remédio aqui por 
R$27,00”.

A lista de medicamentos genéricos 
cujos preços na CAASP ficam bem abaixo do 
preço médio de mercado é extensa. Eis mais 
alguns exemplos comparativos (valores de 
1º de junho): Cloridrato de propranolol – de 
R$3,37 para R$1,41; Cloridrato de ranitidina 
– R$13,57 para R$4,76; Fenobarbital – 
de R$3,00 para R$0,80; Loratadina – de 
R$17,63 para R$6,48; Nimesulida – de 
R$11,69 para R$5,29; Paracetamol – de 
R$5,25 para R$2,15; Simeticona – de R$7,82 
para R$3,99.

“Os remédios que costumo comprar 
custam cerca de 30% menos aqui na 
CAASP”, observou o advogado Francisco 
Borges. “Este serviço é fundamental para 
os advogados, principalmente nesta época 
de crise”, salientou a advogada Maria Rita 
Rejaili. “Alguns produtos genéricos atingem 
um percentual bem grande de desconto 
na Caixa de Assistência. Eu já cheguei a 
comprar medicamentos 60% mais baratos 
aqui”, contou Adriano de Souza Figueiredo, 
também advogado.

PREÇO DE GENÉRICOS NA 
CAASP FICA ABAIXO DO 

VALOR MÉDIO DO MERCADO 
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PALAVRA
DO
LEITOR

PALAVRA DO LEITOR



Nós precisamos de novas eleições, não de 
governo Temer. Está tudo igual ou pior.  
Chega de políticos oportunistas de olho no 
dinheiro público

[ JR Guimarães ]

Eu também estou muito rico, só que não 
tenho nada no meu nome. Eu me considero 
um pobre homem rico.

[ JR Guimarães ]

Envie sua manifestação, opinião, crítica 
ou elogio para:

[ revistadacaasp@caasp.org.br ]

CARO LEITOR

DESAFIOS E CONTRADIÇÕES 
DO GOVERNO TEMER (2)

HÉLIO BICUDO, A SUPOSTA 
FORTUNA DE LULA E O LEITOR 
IRÔNICO

O presidente Temer pegou um país que era 
governado por uma quadrilha, uma facção. 
Mensalão, Petrolão, Operação Zelotes, 
Operação Tempestade, Operação Custo 
Brasil, etc. etc. etc. etc. É bandido que não 
acaba mais. O Temer não é santo, nenhum 
politico é, mas está tentando consertar o 
desastre que os petralhas deixaram. (...) 
Depois a Dilma e seus seguidores vêm falar 
de golpe - golpe foi o que ela deu em nosso 
país, e ainda mora no Palácio da Alvorada 
com toda a mordomia de um presidente, 
tudo pago com os impostos que nós, 
pobres contribuintes, pagamos com o 
nosso trabalho.

[ Christian A. Oliveira ]

DESAFIOS E CONTRADIÇÕES 
DO GOVERNO TEMER (1)
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Horácio Bernardes Neto
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“Tenho estado envolvido em atividade associativa nacional e inter-
nacional ao longo de toda minha trajetória profissional, ou seja, nos úl-
timos 40 anos.

Muito cedo me filiei à AIJA, Associação Internacional dos Jovens 
Advogados, da qual fui presidente em 1998, e à IBA, International Bar 
Association, maior organização internacional de advogados do mundo, 
da qual sou hoje secretário-geral e na qual pretendo minha carreira, su-
peradas duas futuras eleições (devo dizer, sou um otimista!), conduza à 
presidência em 2019.

A IBA reúne mais de 80 mil membros individuais, advogados mili-
tantes em 160 países e mais de 190 ordens, colégios e associações na-
cionais. Organiza-se a associação em três divisões: (a) LPD (Legal Prac-
tice Division), basicamente voltada para as diversas áreas de atuação 
profissional dos advogados, onde 60 comitês e seis regionais congregam 
profissionais especializados e discutem temas relacionados às suas áre-
as de especialização, (b) BIC (Bar Issues Commission) congrega as or-
dens, colégios e associações membros, tratando dos assuntos a eles rel-
ativos e a qual tive a honra de presidir; e (c) PPID (Public and Professional 
Interest Division), a tratar de assuntos de ordem pública e profissional, 
por intermédio de 17 comitês, comissões e fora. Essa última divisão ocu-
pa-se de temas tais como ética profissional, acesso à justiça, advocacia 
pro bono, advocacia em defesa do estado de direito, crimes de guerra, 
regulação profissional, mulheres advogadas, administração de escritóri-
os, direitos LGBTI, jovens advogados, entre muitos outros. Essas três di-
visões promovem mais de 60 seminários especializados por ano, sempre 
em variadas regiões e jurisdições. 

A Associação foi fundada em 1947 e a OAB é membro pleno da 
instituição, tendo sido sempre importante colaboradora e apoiadora de 
seus trabalhos.

A Associação reúne-se anualmente em uma conferência geral à 
qual comparecem cerca de 6.000 membros individuais e representantes 
de colégios, ordens e associações. Este ano de 2016 reunir-nos-emos em 
setembro em Washington DC. 

O Instituto de Direitos Humanos da IBA (IBAHRI – IBA Human Right 
Institute), cujo primeiro presidente de honra foi Nelson Mandela, é uma 
entidade autônoma e financeiramente independente, trabalhando para 
promover e proteger os direitos humanos e o estado democrático de 
direito e para preservar a independência do judiciário e da advocacia ao 
redor do mundo.

Para consecução de seus objetivos o IBAHRI investiu somente no 

A VOZ GLOBAL
DA PROFISSÃO

OPINIÃO
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ano de 2015 a quantia de 905.266,00 libras esterlinas, ou seja, cerca de 
4 milhões de reais.

O Instituto de Diretos Humanos da IBA tem atuado de forma sis-
temática e significativa em vários países, inclusive no Brasil. Em 2009 um 
relatório do instituto identificou graves problemas no sistema prisional 
brasileiro. A partir de então o IBAHRI em conjunto com diversos órgãos 
federais e estaduais brasileiros tem trabalhado para denunciar a tortura 
e combater condições ilegais de detenção. Presentemente encontra-se 
em marcha no Brasil um programa de capacitação visando a promover 
treinamentos e incentivar o desenvolvimento da prevenção à tortura e 
incentivo à reforma penal. 

O Instituto publicou em 2011, 2012 e 2013 farto material de trein-
amento, inclusive um manual de prevenção à tortura destinado a juíz-
es, promotores, defensores públicos e advogados brasileiros, hoje em 
segunda edição (1). Dessa obra já foram distribuídas no Brasil mais de 
10 mil exemplares.  O Instituto também deu ao prelo a obra intitulada 
“Outro sistema é possível: A reforma do judiciário no Brasil” (2). Desde o 
início do programa mais de 200 profissionais de seis estados brasileiros 
passaram pelo treinamento do IBAHRI.

Em novembro de 2015 o IBAHRI lançou no Rio de Janeiro uma 
compilação de material baseada no manual acima referido, contendo 
orientação prática para órgãos prisionais e organizações da sociedade 
civil monitorarem condições de detenção e assegurar o cumprimento de 
parâmetros nacional e internacional. Esse material será usado em trein-
amentos já agendados em quatro estados brasileiros, São Paulo, Distrito 
Federal, Ceará e Rio Grande do Sul. Já foram produzidos 500 exemplares 
desse material (3).

Trabalhos similares são feitos pela IBA e pelo IBAHRI em todas as 
demais regiões do globo, sempre no sentido de colaborar para o aper-
feiçoamento da profissão e do estado democrático de direito.

Questões como a independência da profissão, do Judiciário, 
Ministério Público e dos colégios e Ordens de advogados, educação legal 
continuada, responsabilidade social de empresas, combate à corrupção, 
direitos de minorias, admissão obrigatória ou voluntária à ordem, Ex-
ame de Ordem, propriedade de escritório, entre tantas outras, estão 
constantemente na ordem do dia da IBA e são objeto de resoluções e 
recomendações de seu conselho.

A OAB participa ativa e regularmente do conselho da IBA e tem sido 
fundamental para as discussões levadas a cabo, especialmente porque 
é reconhecido o acerto dos advogados brasileiros, terceiro maior con-
tingente de profissionais do direito do globo (apenas os Estados Unidos 
e a Índia superam o Brasil em número de advogados) em organizar-se 
de modo a garantir uma ordem forte, independente e autorregulada, 
promovendo, de fato e com eficiência, a independência e a correção dos 
profissionais a ela submetidos.

De fato, por razões culturais e históricas, a profissão de advoga-

OPINIÃO
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do é tratada e regulamentada de forma diferente nos diferentes países. 
Há países, alguns latino-americanos, onde o exame e/ou a inscrição na 
Ordem não são obrigatórias para o exercício profissional. Há inúmeros 
países, inclusive latino americanos, onde não há ordem ou colégio de ad-
vogados e não há nenhuma espécie de controle específico da profissão. 
Há países onde a inscrição na Ordem é voluntária e há países ultrade-
senvolvidos, na Escandinávia por exemplo, onde não há necessidade de 
ser formado em Direito ou em qualquer outra matéria para advogar em 
todos os tribunais e níveis de jurisdição. 

Há países onde a autorização para advogar é dada pela Suprema 
Corte e outros pelo Ministério da Justiça, órgãos aos quais compete, 
também, o controle da profissão.  Há países onde escritórios de advoca-
cia podem ser de propriedade de não-advogados e há mesmo escritóri-
os de advocacia constituídos sob forma de sociedade anônima de capital 
aberto. Serão os advogados submetidos a essas regras realmente inde-
pendentes?

Por tudo isso, parece-me acertarmos, nós brasileiros, ao trabalhar, 
como nossos antecessores, a fim de constituir e manter uma Ordem 
sólida e respeitada pela sociedade civil, independente e habilitadora, 
através do Exame de Ordem, do exercício profissional e o controle de 
forma diligente, promovendo a ética profissional e o exercício regular da 
profissão e prestando, ao mesmo tempo, extraordinários serviços a seus 
membros e a todos os brasileiros. O respeito dedicado pela comunidade 
internacional à OAB e a advocacia brasileira é imenso e têm elas sido ex-
emplos e parâmetros em várias discussões das quais tenho participado 
mundo afora. Orgulha-me ser membro dessa Casa e ter sido membro de 
seu egrégio Conselho por vários anos.

Horacio Bernardes Neto, 

advogado, é secretário-geral da IBA – International Bar Association

1h t t p : / / w w w . i b a n e t . o r g / A r t i c l e / D e t a i l . a s p x ? A r t i c l e U -
id=3C9B37B3-633C-49C5-8AC8-0BAFB58A6CB1

Protegendo os Brasileiros contra a tortura, em colaboração com:a. 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | b. ENFAM – Escola Nacion-
al de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Ministro Salvio de 
Figueiredo Teixera | c. Conselho National de Justiça| d. OAB - Conselho 
Federal | e. Secretaria de Reforma do Judiciário | f. Secretaria de Direitos 
Humanos | g. Ministério da Justiça | h. Governo Federal do Brasil

2 http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=60AD9251-7E9
A-4E19-B275-410EA7319F5C 

Outro Sistema é Possível: A Reforma do Judiciário no Brasil, em 
colaboração com: a. Embaixada Britânica, Brasilia | b. Secretaria de 
Reforma do Judiciário | c. Secretaria de Direitos Humanos | d. Governo 
Federal do Brasil
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O monitoramento de lugares de detenção: Kit de Ferramentas

OPINIÃO



REVISTA DA CAASP90

Disponíveis nas Farmácias da CAASP e CAASPSHOP

PREVIGRIP: Ferrum sidereum D10, Prunus spinosa D1, Phosphorus D5. Glóbulos 20g - MS 1.0061.0072.002-6. Solução oral 50ml - MS 1.0061.0072.001-8. INFLUDO: 
Eucalyptus globulus D3, Bryonia alba D3, Aconitum napellus D3, Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D6. Solução oral 50ml - MS 1.0061.0022.002-3. RINIDON: 
Hydrastis canadensis D4, Quercus robur TM. Solução Oral 50ml - MS. 1.0061.0093.001-2. SINUDORON: Argentum nitricum D20, Atropa belladonna D6, Berberis vulgaris 
D2, Hydrastis canadensis D4, Silicea D20. Glóbulos 20g - MS 1.0061.0055.002-3. Solução oral 50ml - MS 1.0061.0055.004-1. 80 Comprimidos - MS 1.0061.0055.005-8
PREVIGRIP, INFLUDO, RINIDON E SINUDORON SÃO MEDICAMENTOS. SEUS USOS PODEM TRAZER RISCOS. PROCURE O 
MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. OS 
PRODUTOS SÃO CONTRAINDICADOS PARA PESSOAS COM HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DAS FÓRMULAS. 
SAC: 0800 55 32 66. Veiculado em Agosto/2016.

1. Bula

Desde 1921

Medicamentos

Tratamento auxiliar na 

prevenção de 
gripes.¹

Tratamento auxiliar de 

sinusite aguda 
ou crônica.¹

Tratamento auxiliar de 

rinite.¹
Tratamento auxiliar de  

gripes e dengue.¹

Sua energia renovada após o esporte.
Você novo de novo.

Disponível 
também em 

glóbulos

Disponível 
também em 
glóbulos e 

comprimidos

Gel de Limpeza Refrescante & Óleo de Massagem de Arnica
• Fragrância revigorante para o corpo e a mente
• Limpeza em gel refrescante que não resseca a pele
• Óleo para massagem que alivia o cansaço muscular

NOVO

Sabonete 
Líquido

Óleo corporal 
100ml

Óleo corporal 
50ml


