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Desnecessário, por repetitivo, 
dizer que o Brasil atravessa uma 
das crises mais complexas de 
sua história. E neste complicado 
cenário, há que se comemorar a 
realização, conforme as normas 
constitucionais, das eleições 
municipais em 2 de outubro, prova 
de que o mais característico dos 
instrumentos democráticos – o 
voto – está preservado. 

Existem pessoas bem 
fornidas intelectualmente, 
contudo, que contestam a 
plenitude da democracia brasileira, 
que põem em cheque o modelo 
eleitoral aqui vigente. Não faltam 
dados a apontar a urgência de 
uma reforma política substancial, 
não cosmética. 

A reportagem de capa desta 
edição da Revista da CAASP mostra 
que a política nacional carece de 
representatividade. Os eleitores 
não se enxergam nos candidatos, 
bastando para demonstrar tal 
assertiva consultar o Tribunal 
Superior Eleitoral: a maioria dos 
candidatos a vereador, vice-
prefeito e prefeito é de senhores 
brancos de meia idade, enquanto 
a população é, majoritariamente, 
feminina, jovem e negra.

Também destacamos que 
as estruturas partidárias nada 
fazem além de cumprir a cota 
obrigatória para mulheres e 
buscar celebridades entre jovens e 
negros – notadamente nos meios 
artístico e esportivo – para que 
funcionem como puxadores de 
voto, sendo depois relegados a 

papéis decorativos no pesado jogo 
da política real.

É esse o Brasil que tem seu 
segundo presidente afastado por 
impeachment em menos de três 
décadas de democracia. Para falar 
de semelhanças e diferenças entre 
os casos Collor e Dilma, a Revista da 
CAASP entrevistou o ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
Sydney Sanches, que comandou 
no Senado, em 1992, o julgamento 
que levou ao impedimento do 
primeiro. Interessante também ler 
o que Sanches tem a dizer sobre 
o hábito, digamos, inovador, de 
juízes que falam com desenvoltura 
para a mídia sobre casos em 
tramitação nas cortes.

Esta edição ainda trata de 
dois temas dos mais prementes 
neste Brasil em prolongada crise: 
o caos que predomina na saúde 
pública, em alentada reportagem, 
e a reforma da previdência, em 
oportuno artigo escrito pelo 
presidente da OABPrev-SP, Luís 
Ricardo Marcondes Martins.
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Sydney Sanches foi ministro do 
Supremo Tribunal Federal de 1984 a 2003, 
quando, aos 70 anos, aposentou-se. Como 
presidente da corte, em 1992, presidiu o 
julgamento do processo de impeachment 
de Fernando Collor de Mello no Senado, 
mesmo papel exercido agora por Ricardo 
Lewandowski, quando se afastou Dilma 
Rousseff. Os dois casos – Collor e Dilma 
–, por razões históricas, merecem ser 
comparados, e ninguém mais talhado 
para essa tarefa do que Sanches.

De pronto, ele refuta a tese derrotada 
de que o afastamento de Dilma Rousseff 
decorreu de um golpe parlamentar, 
pelo simples fato de que a presidente, 
no seu entender, cometeu crime de 
responsabilidade e teve seu direito de 
defesa amplamente respeitado. Ponto. 
Sanches discorda, por outro lado, da 
inusitada manutenção dos direitos 
políticos de Dilma, conforme decisão 
chancelada por Lewandowski:

“No processo de impeachment contra 
o presidente da República, por crime de 
responsabilidade, sua condenação é ‘à 
perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública’. 
Sendo assim, as duas penas cumuladas 
devem constar da sentença condenatória, 
sem necessidade da formulação de 
quesitos desdobrados”, explica.

Na entrevista a seguir, concedida 
ao editor da Revista da CAASP, Paulo 
Henrique Arantes, Sydney Sanches 
discorda daqueles que enxergam o 
Brasil a caminhar para uma ditadura do 
Judiciário. “Isso é uma ilusão de ótica”, 
sentencia, afirmando que o STF deve 
agir em casos de omissão do Legislativo. 
A Operação Lava Jato e os métodos do 
juiz Sérgio Moro, magistrados falastrões, 
o tumultuado início do Governo Temer, 
o papel do Conselho Nacional de Justiça 
e o risco que corre a cláusula pétrea 
constitucional da presunção de inocência 
também são analisados abaixo pelo ex-
presidente do Supremo.

DITADURA DO 
JUDICIÁRIO É 
UMA ILUSÃO 

DE ÓTICA

ENTREVISTA | SYDNEY SANCHES
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[Revista da CAASP] - Em maio de 2015, o senhor disse considerar “irresponsável” falar em 
impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que o senhor diz hoje, com o afastamento 
consumado e um novo governo trabalhando?
[Sydney Sanches] - Eu usei o termo “irresponsável”?

Foi o que a imprensa noticiou.
O que eu quis dizer foi que eu estava em dúvida ainda quanto à caracterização ou não do 
crime de responsabilidade, porque o exercício do mandato em questão já tinha terminado. 
A minha dúvida era saber se poderia haver impeachment com base em atos praticados num 
mandato já extinto. Então, eu entendia que não era uma coisa tão tranquila. Mas depois que 
eu soube que ela repetiu aquelas práticas no segundo mandato, eu não tive mais dúvidas.

Obviamente o senhor fala das chamadas pedaladas fiscais. Não se trata de uma prática 
corriqueira na administração pública?
O que importa é que é uma violação à 
Constituição, uma   violação à responsabilidade 
fiscal e à Lei Orçamentária, e de grande 
monta no caso, com consequências drásticas 
para o país. Isso é que talvez tenha chamado 
a atenção. A presidente estava ocultando a 
verdade, estava simulando uma situação 
que não existia, uma qualidade financeira 
que não existia.

A questão do empréstimo de bancos 
públicos para o Tesouro também é uma 
coisa irregular, precisaria de autorização do 
Congresso Nacional, assim como os créditos 
suplementares. Isso significa que houve 
violação à Constituição. Houve improbidade 
administrativa. Os artigos que elencam os 
crimes de responsabilidade do presidente 
incluem a improbidade da administração 
e remetem à lei que regula. A Lei do 
Impeachment regula, e um dos itens é a falta 
de decoro no exercício do mandato. Se ela 
não se enquadrasse em nenhum dos crimes 
previstos na lei material, se enquadraria pelo 
menos aí.

É verdade que o senhor foi convidado pelo PSDB para elaborar um pedido de impeachment, 
antes dos juristas Hélio Bicudo, Janaína Paschoal e Miguel Reale Jr.?
Eu não fui convidado pelo PSDB. Eu fui convidado por dois advogados a dar um parecer. Eles 
não falaram em nome de partido. Eles vieram me consultar, e naquela ocasião eu ainda não 
tinha a informação de que os atos irregulares praticados no mandato extinto se repetiram no 
segundo mandato da presidente.

Quem são esses dois advogados?
Isso eu não posso dizer.

A tese de que o impeachment seria fruto de um golpe perdeu, mas encontrou defensores de 

A CONSTITUIÇÃO 
MANDA QUE 
OCORRA NO 

FORO POLÍTICO 
O JULGAMENTO 

DO CRIME DE 
RESPONSABILIDADE

SYDNEY SANCHES | ENTREVISTA
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renome no mundo jurídico nacional e também em ambientes internacionais. A OEA pediu 
esclarecimentos a respeito do processo. A imprensa internacional – New York Times, Le 
Monde, El País, BBC e outros – questionou não apenas a legitimidade do impeachment, mas 
também o perfil dos líderes políticos da iniciativa. A reação internacional foi partidária?

Isso aconteceu porque um partido fez propaganda externa de que era um golpe. Como 
é que pode haver golpe com a participação da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal 
Federal? Como pode haver golpe com o respeito a todo direito de defesa, com transmissão 
pela televisão, como votos expressos?

O que se poderia sustentar como golpe é se não houvesse crime de responsabilidade. Assim 
como muitos juristas sustentaram que não havia crime, muitos outros sustentaram que 
havia.

Sem crime a presidente não poderia ser punida, pode-se dizer. E isso quem poderia dizer era 
o Senado, não era nem o Supremo Tribunal Federal. A Constituição manda que ocorra no 
foro político o julgamento do crime de responsabilidade; já o crime comum é no Judiciário, 
em se tratando de presidente da República. 

Mas de que importaram os argumentos da defesa e da acusação no julgamento no Senado? 
Os votos já não estavam pré-definidos pelas conveniências políticas?

Isso é verdade. 

O Senado é um foro político, o senador não é nem obrigado a fundamentar seu voto – veja 
como é diferente do Judiciário. No Judiciário, se não houver fundamentação do voto ou do 
acórdão, o julgamento é nulo. No Senado, basta que se diga sim ou não. Isso mostra que não 
é um julgamento estritamente de acordo com as normas do processo judicial – é um foro 
político, integrado necessariamente por políticos, e o que há de maior, para não vulgarizar o 
processo de impeachment, é que são exigidos dois terços dos deputados para autorizar sua 
instauração no Senado, e dois terços dos senadores para condenar. 

Essa é a segurança de um presidente: se ele não tiver dois terços da Câmara e do Senado, ele 
está sem condições de governar do ponto de vista político.

O senhor enxerga risco de o impeachment ser banalizado a partir de agora?

Isso foi uma das coisas que eu disse recentemente. E disse pelo seguinte: basta lembrar que 
todos os presidentes, depois da Constituição de 1988, foram alvo de pedidos de impeachment. 
O que deve importar é se há crime de responsabilidade.

O senhor achou correta a manutenção dos direitos políticos da presidente cassada?

A meu ver, não, pois no processo de impeachment contra o presidente da República, por crime 
de responsabilidade, sua condenação é “à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para 
o exercício de função pública”.

Sendo assim, as duas penas cumuladas devem constar da sentença condenatória, sem 
necessidade da formulação de quesitos desdobrados, ou seja, para votação sobre cada uma. 
As duas penas decorrem do reconhecimento de crime de responsabilidade cometido pelo 
presidente da República. 

Quais as principais semelhanças e diferenças entre os impedimentos de Dilma e de Collor, 
ressaltando que o senhor presidiu o julgamento de Collor no Senado, em 1992?

No caso Collor, havia a imputação de um crime de responsabilidade e um crime comum de 
corrupção passiva, este no Judiciário. No crime de responsabilidade ele foi condenado por falta 

ENTREVISTA | SYDNEY SANCHES
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de decoro no exercício do mandato, porque ele recebia dinheiro de origem não explicada. Ele 
tinha afirmado que havia sido feito um empréstimo no Uruguai, mas não provou isso e foi 
condenado.

Na verdade, Collor foi condenado mesmo porque a opinião pública era favorável, a imprensa 
era favorável, a Câmara era favorável, o 
Senado era favorável, de maneira que aquele 
processo foi bem mais fácil do que o atual. 
A dificuldade era por ser o primeiro, mas 
o processo foi muito mais fácil. Tanto que, 
quando chegou a autorização da Câmara 
para o Senado, de um dia para outro foi 
constituída a comissão especial que opinou 
sobre a admissão da denúncia; em seguida 
o plenário se reuniu e recebeu a denúncia 
– bem diferente do que aconteceu agora, 
quando houve todo um processamento 
para recebimento da denúncia, resistência, 
discussões.

Collor renunciou antes do julgamento. Por 
que o processo não foi extinto?

A Constituição diz que as penas para o 
crime de responsabilidade do presidente 
da República são a perda do mandato e a 
interdição do exercício da função pública. 
Havia uma polêmica na doutrina. Para 
uns, a segunda pena era acessória; sendo 
acessória, se a principal não pode ser 
aplicada a acessória também não pode. Para 
outros, aquela pena é autônoma porque tem 
outra finalidade.

A questão era a seguinte: já imaginou se 
o processo de impeachment termina e 
logo depois ele é candidato de novo? A 
Constituição não quer permitir isso, ela 
quer afastar aquele cidadão da política por oito anos. Então, o Senado entendeu que podia 
prosseguir e prosseguiu, e o Supremo manteve a posição minha e do Senado, porque a minha 
decisão foi de que cabia ao Senado decidir. Eu era presidente do processo, mas não podia por 
fim ao processo.

Hoje, há uma diferença. Não há imputação à presidente de crime comum. Ela disse: “eu sou 
honesta, não pratiquei nenhum crime”. Não praticou crime comum, mas praticou crime de 
responsabilidade. 

É verdade que o senhor teve de convencer Itamar Franco a tomar posse?

O que aconteceu foi o seguinte. No dia em que se deu a renúncia do Collor, eu suspendi a 
sessão para que houvesse a discussão sobre o seguimento ou não do processo, se deveria ser 
imposta a pena ou não. Além disso, eu queria dar posse ao novo presidente, não podíamos 
deixar o país sem presidente.

SYDNEY SANCHES | ENTREVISTA
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Eu pedi que fosse convidado o vice-presidente Itamar para comparecer ao Senado, e ele foi 
acompanhado do ministro da Justiça, Célio Borja. Era uma sexta-feira. Borja me contou que 
Itamar estava querendo tomar posse na segunda ou na terça-feira, final de ano. Eu ponderei ao 
vice-presidente Itamar: “Vossa Excelência vai esperar até segunda-feira? O Ministério o senhor 
forma quando quiser, os militares acabaram de sair do governo... o senhor vai esperar por 

quê?”. Ele não resistiu e assumiu. Na verdade, 
ele queria fazer uma coisa mais solene.

O senhor acha que o Brasil evoluiu 
institucionalmente de Collor até hoje? Muita 
gente teme que estejamos caminhando para 
uma espécie de ditadura do Judiciário.
Eu acho que isso é uma ilusão de ótica. O 
Judiciário tem que cumprir a missão dele. O 
que está acontecendo com o Supremo atual, 
e que não acontecia quanto eu integrava a 
corte, é um maior ativismo. Há muita omissão 
do legislador que o Judiciário procura suprir. 
Quando alguém não ocupa o seu espaço, outro 
ocupa.

O Judiciário não pode deixar de cumprir a 
Constituição só porque o Legislativo não está 
cumprindo.

Por exemplo...
No caso da greve dos funcionários públicos. 
Até hoje está para sair a lei, e não sai. O que fez 
o Supremo? Mandou aplicar a Lei de Greve, e 
eu acho que fez muito bem.

Vamos falar de corrupção e da Operação Lava 
Jato. O que o senhor acha do fato de o Governo 
Michel Temer contar com pessoas delatadas 
ou investigadas? Isso não deveria ser evitado, 
face às bandeiras anticorrupção que ajudaram 
a derrubar Dilma Rousseff?

Eu não sei se o Michel Temer sabia que havia denúncia contra certas pessoas que ele nomeou. 
Assim que elas foram nomeadas, surgiu o problema e elas foram afastadas. Não deixou de 
haver providência.

E quanto ao processo em curso no Tribunal Superior Eleitoral? Com a eventual cassação da 
chapa vencedora, Michel Temer perderia a Presidência?
Se for julgada procedente a alegação de abuso de poder político e de poder econômico, eu acho 
que cai a chapa. Há uma intenção de separar as campanhas dele e da Dilma, mas eu não sei se 
o TSE vai decidir nesse sentido. Que eu saiba, não há precedentes. Se houve a separação das 
contas e ele provar, é possível que o TSE acolha isso, mas ele vai ter que provar. Normalmente, 
cai a chapa, e se cair a presidente cai também o vice.

O ministro Gilmar Mendes disse que a Lei da Ficha Limpa é tão ruim que parece ter sido feita 
por bêbados. O senhor concorda com ele?

ENTREVISTA | SYDNEY SANCHES
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Não. 

Eu sei que a lei foi feita com muita seriedade, 
a partir de um abaixo-assinado do povo, 
com dois milhões de assinaturas. Pode ter 
havido alguma impropriedade na redação, 
mas eu mesmo já li a lei e não vi nada de 
excepcional. Pode ser que tenha alguma 
coisa que eu não percebi.

Já ouvi críticas também de que a lei seria 
confusa. Em política, um projeto entra 
e nunca sai o mesmo, sempre tem uma 
emenda, uma proposta, uma alteração, 
uma sugestão que acaba alterando toda a 
finalidade do projeto. Eu não sei se houve 
alguma coisa desse tipo. O próprio ministro 
Nelson Jobim, que foi nosso colega no 
Supremo e foi parlamentar, disse que 
no Parlamento a lei nunca sai como foi 
proposta, sempre há alguma coisa que a 
altera, e só se chega a determinado ponto 
porque se obtém consenso quanto àquele 
ponto. Acaba saindo uma redação que às 
vezes parece despropositada. 

A lei que sai é a lei possível, e não a lei que 
se quer fazer.

O senhor não acha que alguns magistrados, 
de algum tempo para cá, têm se manifestado 
publicamente de modo exagerado, falando 
inclusive sobre questões as quais irão julgar?
Essa é outra coisa que precisa ser reexaminada. 

A Lei Orgânica da Magistratura não permite que o juiz emita opinião sobre processo que está 
em andamento em outro juízo, e nem sobre processo que esteja sob seu juízo, porque aí estará 
antecipando o julgamento do mérito. De maneira que, se for se pronunciar, seja apenas sobre 
algum aspecto do processo como, por exemplo, quando será a audiência, a possibilidade de se 
convocar testemunhas etc.

O magistrado é muito pressionado pela imprensa a dar informação. Eu, como juiz, dava a 
sentença pronta. Eu sou do tempo em que o juiz falava nos autos, mas as coisas estão mudando. 
Quanta coisa mudou no mundo e no Brasil!

Eu vejo esses pronunciamentos com restrição, mas admito que as coisas mudaram. Isso tem 
a ver com chamado ativismo do Judiciário: há muita omissão do Legislativo, o Judiciário ocupa 
o espaço.

O instituto da colaboração premiada – ou delação premiada – não está sendo usado de 
modo excessivo pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato? Há quem diga que ele mantém 
investigados encarcerados até que delatem alguém importante.
Eu vejo essa possibilidade. Se ele está realmente usando esse expediente, eu não sei, pois 

EU NÃO SEI SE O 
MICHEL TEMER 

SABIA QUE HAVIA 
DENÚNCIA CONTRA 

CERTAS PESSOAS 
QUE ELE NOMEOU
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só conheço o processo através da imprensa. Mas o fato é que ele decretou várias prisões 
preventivas, não temporárias, e o processo tem corrido relativamente rápido lá em Curitiba, e 
as condenações têm saído.

Eu acredito que se alguém, preso preventivamente, está sendo acusado de algo que realmente 
cometeu e percebe que se narrar todos os fatos e personagens será premiado com uma pena 
menor, ou com a liberdade provisória, eu acho que todo ser humano se sujeitaria.  Mas, e se ele 
não tiver o que delatar? Não deixa de ser uma tortura psicológica, mas o fato é que as decisões 
do juiz Sérgio Moro têm sido mantidas, e o Supremo não faz cerimônia em conceder habeas 
corpus contra qualquer tribunal.

Então, aparentemente, não estou vendo abuso, mas acho que o instituto da delação possibilita 
abusos se for usado com o propósito de influenciar na confissão e na obtenção de tratamento 
mais favorável.

O ministro Dias Tóffoli foi brindado com uma capa da revista “Veja” como tendo sido delatado 
por Léo Pinheiro, da empreiteira OAS. Como a própria revista explica na reportagem, na 
verdade a menção a Tóffoli não se referia a nenhuma irregularidade. Depois dessa capa de 
“Veja”, fruto de um vazamento, a PGR suspendeu o acordo de delação de Léo Pinheiro. Por que 
outros tantos vazamentos não geraram reação semelhante da PGR?

Eu não sei responder a essa pergunta. Eu 
não sei o que ocorreu no processo, nem sei 
se houve vazamento seja de quem for. Agora, 
que houve vazamentos em muitos casos, 
houve. Aconteceu a suspensão do acordo 
agora, e eu não sei por quê. 

Sobre o caso do Tóffoli eu não quero falar.

O senhor considera o foro por prerrogativa de 
função, ou foro privilegiado, um dispositivo 
correto?
AIsso não vai terminar nunca. 

Quem faz a Constituição? São os juízes? Não. 
São os advogados? Não. São os políticos eleitos 
para isso. Eles fazem a Constituição e querem 
ser julgados no Supremo porque acham que o 
Supremo é mais equilibrado, mais sereno, mais 
equidistante, ao passo que um juiz do interior 
pode ser um cidadão que queira virar uma estrela 
e cometa abusos. Essas são as explicações que 
eles dão, não eu.

Eles (os políticos) não querem terminar com 
isso. Eles só querem terminar quando veem 
a possibilidade de serem condenados no 
Supremo – aí eles renunciam ao mandato para 
serem julgados na primeira instância e a ação 
prescrever.

A crítica não tem que ser dirigida a quem concede 
o foro privilegiado, e sim a quem fez a lei.

ENTREVISTA | SYDNEY SANCHES

A LEI ORGÂNICA 
DA MAGISTRATURA 

NÃO PERMITE 
QUE O JUIZ EMITA 

OPINIÃO SOBRE 
PROCESSO QUE ESTÁ 

EM ANDAMENTO 
(...) MAS AS COISAS 

MUDARAM
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Mas o senhor, pessoalmente, o que acha do foro privilegiado?

Para o Supremo Tribunal Federal seria melhor não ter essa 
competência. O STF não tem estrutura para um processo criminal. Se 
aparecerem, por exemplo, 40 réus, cada um com seu advogado, cada 
um com uma defesa apresentada, cada um com requerimento de 
testemunhas e perícias – isso demanda um tempo imenso. Veja o caso 
do Mensalão: foram sete anos. Eu acho até que o Joaquim Barbosa fez 
milagre.

Essa competência poderia ser tirada do Supremo Tribunal Federal, 
retornando à primeira instância e então percorrendo todas as 
instâncias. 

O que vai acontecer é que vão querer encaminhar ao STJ (Superior 
Tribunal de Justiça). Se eu estou bem informado, hoje, os parlamentares 
não querem isso, eles querem o Supremo Tribunal Federal.

O que não deixa de ser um pouco incoerente, porque não há mais 
instâncias às quais recorrer.

É verdade, por isso que eu digo: quando eles percebem que podem ser 
condenados pelo Supremo, renunciam ao mandato e vão à primeira 
instância.

O que o senhor achou da decisão do STF permitindo o cumprimento 
de pena antes do completo trânsito em julgado?

Essa é uma decisão dificílima. 

Presume-se a inocência até o trânsito em julgado da condenação. Interpretando-se literalmente, 
não há dúvida de que não se pode cumprir a pena antes de transitada em julgado a condenação, 
antes de se percorrerem todas as instâncias necessárias. Agora, a vida no Brasil está mostrando 
como é difícil esperar a condenação depois de 10 ou 11 anos, com imprensa falando da impunidade, 
da impunidade, da impunidade...

Isso explica porque o tribunal está mudando. Condenado nas instâncias ordinárias, cumpra-se. Agora, 
cabe recurso nos tribunais. Como os tribunais não examinam matéria de fato, mas só questões de 
direito, passou-se a admitir o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância por 
causa da sensação de impunidade. Veja o caso daquele jornalista que matou a namorada (Antonio 
Marcos Pimenta Neves). Ele levou 11 anos para ser preso, mesmo tendo confessado o crime. Para 
ele teria sido melhor cumprir a pena quando era moço. Ele próprio se arrependeu de ter recorrido 
tanto.

No fundo, quem estava passando por provocador da impunidade é o Supremo Tribunal Federal, 
porque ele aplicava a Constituição e dizia que enquanto não transitasse em julgado não se podia 
cumprir pena, enquanto o povo quer o cidadão condenado e preso imediatamente. A opinião 
pública é essa! As vítimas querem que seja assim, e o juiz vai ficar indiferente a esse clamor popular?

Vamos a algumas questões sociais e econômicas. O senhor acha correto o ajuste fiscal - 
inegavelmente necessário - atingir as destinações para saúde e educação? 

Por emenda constitucional pode-se mudar, pois não se trata de cláusula pétrea.

Mas o senhor acha essa medida correta? Não há setores menos importantes que estão sendo 
poupados?

SYDNEY SANCHES | ENTREVISTA
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Eu acho que uma avaliação política só os 
políticos podem fazer. Agora, a situação do 
país é de total desequilíbrio das finanças. É 
complicado esse xadrez político.

Veja: não havia aumento da gasolina porque 
o governo não queria se expor em época de 
eleição, mas assim que ocorreu a eleição a 
gasolina subiu. E por quê? Porque o aumento 
era necessário para não levar a estatal a uma 
situação a que, no final, ela acabou sendo 
levada. A gasolina precisa aumentar para se 
manter o equilíbrio.

O país está quase que inadimplente. Qualquer 
cidadão que fica inadimplente e é sério, quer 
pagar, ele corta uma despesa aqui e outra ali 
e procura sobreviver. A mesma coisa é o país – 
o orçamento do país está estourado, tem que 
cortar em algum lugar.

Bem, é claro que é complicado mexer com 
saúde e educação. Ambas já estão péssimas, 
e deveriam ser as últimas coisas a se mexer.

A necessidade de reforma da Previdência é 
quase unanimidade. Mas, de que reforma a 

ENTREVISTA | SYDNEY SANCHES

AQUELE JORNALISTA 
(PIMENTA NEVES) 

LEVOU 11 ANOS PARA SER 
PRESO, MESMO TENDO 
CONFESSADO O CRIME. 

TERIA SIDO MELHOR PARA 
ELE CUMPRIR A PENA 

QUANDO ERA MAIS MOÇO
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Previdência precisa? As mudanças exigiriam perda de direitos adquiridos pelos contribuintes?

Há uma exploração do tema por parte dos sindicatos. Acontece o seguinte: o cidadão que entra no 
serviço público, e que quando entrou a aposentadoria era aos 50 anos, ele não terá direito a isso se 
quando completar 50 anos houver outra norma em vigor. Se o cidadão já preencheu os requisitos, 
cumpriu os tempos de serviço e de contribuição, aí ele tem o direito adquirido – é intocável. O direito 
se adquire quando se completa os requisitos, não quando se ingressa no sistema. Enquanto ele não 
completa o requisito, ele não tem direito adquirido.

Agora, o que se pretende fazer, pelo que eu sei, é estabelecer uma fase de transição. Quem estaria 
muito próximo de se aposentar pela lei atual teria um benefício qualquer, quem estiver longe não 
teria esse benefício. Eu acho isso viável. Mas isso terá de ser discutido, terão de ser feitas concessões, 
o governo não vai conseguir passar tudo que quer, não.

A OAB-SP defende há muito tempo a criminalização das violações de prerrogativas profissionais 
dos advogados. O senhor concorda com essa medida?

Eu não a vejo como necessária, talvez por não ter a militância que os advogados têm. A minha 
militância na advocacia foi no começo, antes de ser juiz, por três anos, e não via coisas desse tipo. 
Hoje, minha advocacia não é de patrocinar causas – eu emito pareceres, faço peças de processos, 
sustentação oral, recursos. Não tenho a mesma experiência dos advogados que fazem audiência e 
que estão mais sujeitos a essa violação.

Se eles acharem que é necessária a criminalização, eu acho que deve haver, porque eles têm mais 
experiência que eu em matéria de violação de prerrogativas.

Agora, eu tenho ouvido muito que isso tem acontecido mais nos últimos anos, porque os juízes 
atuais estariam menos respeitosos com as prerrogativas dos advogados. Mas eu tenho também 
ouvido juízes falarem que os advogados estão abusando. Eu não sei quem tem razão.

Parece que algumas forças querem tirar poder do Conselho Nacional de Justiça. Como o senhor vê 
essa questão?

Eu via com certa restrição o Conselho Nacional de Justiça, porque, conforme a composição que 
tivesse, poderia querer influir nas decisões judiciais, interferir na independência do juiz para decidir 
a causa conforma sua consciência, fazer pressão política sobre o juiz. No entanto, verifiquei que não 
é isso. O CNJ tem uma finalidade boa, que é cuidar da parte administrativa no âmbito nacional e da 
parte disciplinar.

É possível que esteja ocorrendo um extravasamento, e parece que em alguns casos houve isso de 
fato, tanto que o Supremo cassou uma decisão. Mas não é uma coisa que tenha acontecido com 
muita frequência. Eu acho o Conselho muito útil, é um órgão heterogêneo que contém as diversas 
visões dos problemas do exercício da judicatura.

O que acontece também é que muitas reclamações dirigidas ao CNJ deveriam ser objeto de recurso. 
Está inconformado com a decisão? Recorre, vai  ao tribunal competente. O Conselho Nacional de 
Justiça não tem poder de mudar decisão judicial.
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ESPECIAL
[ reportagem ] 

PAULO HENRIQUE ARANTES
E JOAQUIM DE CARVALHO*

O povo lota as galerias do Parlamento e as ruas da cidade; mas não entra na disputa eleitoral
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Os brasileiros votaram para vereador, 
prefeito e vice-prefeito no último dia 2 de 
outubro. No dia 30, votarão em segundo 
turno para o comando dos Executivos 
municipais nas cidades em que o resultado 
não foi definitivo. Indignados com a classe 
política (28,87% invalidaram seu voto para 
prefeito), os eleitores tiveram a chance 
de implementar, pelo sufrágio universal, 
uma radical mudança de rumos na política 
brasileira. Será que o fizeram?

Infelizmente, a resposta é não. Mudar 
para valer o modus operandi da política 
nacional – e desse modo transformar o Brasil 
– requer identificação entre candidatos e 
eleitores, ou seja, exige representatividade 
real, não apenas formal. Entre os perfis 
dos 485.889 políticos que participaram 
do pleito municipal e dos 144.088.912 
votantes existe um abismo. 

As candidaturas de jovens, mulheres 
e negros, que compõem a maioria da 
população, são gritantemente minoritárias. 
Não bastasse, são raros os candidatos 
desses grupos cuja campanha tenha 
contado com apoio real do partido a 
que pertencem. Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral, as maiores parcelas de 
candidatos por faixa etária estiveram entre 
40 e 54 anos, enquanto os eleitores situam-
se em maior número entre 25 e 39 anos. 

As mulheres, que são 52% dos votantes, 
obtiveram somente 31% das vagas nas 
chapas, mero 1% acima da cota obrigatória. 

Assim o TSE classificou os candidatos 
no item raça/cor: 53% brancos, 37% 
pardos, 9% outros. Onde estão os negros, 
que formam 52% da população brasileira 
conforme Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística? Ressalte-se ainda que em 2.512 
municípios do país (45% do total), todos os 
candidatos a prefeito são brancos. Além 
disso, campanhas de candidatos brancos 
arrecadaram, em média, 65% a mais 
que as de candidatos negros, conforme 
levantamento divulgado em meados de 
setembro.

Essas discrepâncias podem desnudar 
uma maneira sorrateira de manter o status 
quo político. A eleição municipal de 2016 
trouxe como novidade principal o fim do 
financiamento empresarial das campanhas, 
as quais também ficaram mais curtas. Mas 
esses fatores não conferiram menor peso ao 
poder econômico, pois os candidatos ricos 
usaram e abusaram de doações pessoais 
em seu próprio nome. A campanha mais 
curta favorece naturalmente o candidato 
conhecido de antemão, e mais ainda o 
que já exerce mandato, que se mantém 
em campanha permanente em prejuízo da 
renovação. 

Paralelamente, com os partidos sem 
o dinheiro das empresas, ganharam 
importância os recursos do Fundo 
Partidário, de fácil manejo pelos caciques 
que dominam a burocracia das siglas.

“O poder econômico vai continuar 
decidindo as eleições”, sentencia a 
socióloga e professora da USP Maria 
Victória Benevides. “O fim do financiamento 
empresarial foi uma medida saneadora, 
no sentido de tornar mais igualitárias as 
chances dos candidatos, mas é preciso 
que seja consolidada com uma fiscalização 
mais concreta. A possibilidade de fraudes 
é imensa e os candidatos ricos continuam 
com uma vantagem muito grande”, observa.

Maria Victória: “o poder econômico continua 
decidindo as eleições”.
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O cientista político Gustavo Venturi, 
também professor da USP e especialista 
em comportamento eleitoral, pondera que 
a eleição sem dinheiro de pessoas jurídicas 
apresenta-se mais equânime, porém a 
medida é insuficiente. “Em princípio, a 
diminuição do custo deveria favorecer 
a renovação, mas o encurtamento do 
período eleitoral faz com que as máquinas 
partidárias apostem ainda mais naqueles 
nomes já conhecidos e menos no 
lançamento de novos candidatos”, avalia.

Não é o aperfeiçoamento das novas 
regras eleitorais que está em pauta no 
Congresso Nacional.  Identifica-se entre 
parlamentares um movimento em direção 
à volta do financiamento empresarial, 
cuja articulação conta com membros dos 
partidos do chamado Centrão, liderados 
por PP, PSD, PTB e SD, e também de PSDB, 
PMDB e PT. O líder do Governo na Câmara, 
deputado André Moura (PSC-SE), afirmou 
que a crítica ao novo modelo, no Legislativo, 
é “generalizada”.

“O Congresso, após a experiência desta 
eleição, vai ter que decidir sobre isso. Não dá 

para tirar o financiamento empresarial sem 
colocar algo no lugar”, disse o líder do PSDB 
no Senado, Cássio Cunha Lima, da Paraíba. 

Gustavo Venturi: “o encurtamento do período 
eleitoral faz com que os partidos apostem em 
nomes já conhecidos”

ONDE ESTÃO OS JOVENS?

Desde 2013, os jovens brasileiros não 
saem da rua. O protesto político tem sido 
rotina, seja por melhores serviços públicos, 
seja contra corrupção, pelo impeachment 
ou contra ele, por manutenção de direitos. 
Porém, esses mesmos jovens recusam-se 

a cerrar fileiras partidárias e concorrer em 
eleições para por em prática suas ideias 
inovadoras – pelo menos no caso daqueles 
que integram movimentos autênticos.

Essa postura fica clara nas palavras 
da estudante universitária Luize Tavares, 
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militante do Movimento Passe Livre, que 
chacoalhou São Paulo nas consagradas 
Jornadas de Junho, em 2013. “Não apoiamos 
partido ou candidato. Defendemos 
movimentos autônomos, acreditamos em 
uma forma mais popular de fazer política, 
autogerida”, explica, para em seguida 
classificar-se como “apartidária, não 
antipartidária”.

Segundo Luize, nenhum militante 
do MPL saiu candidato nesta eleição 
municipal. “A história mostra que, sem as 
pessoas se organizando autonomamente, 
não teríamos os avanços que 
conseguimos. Na verdade, como 
movimento, nos propomos 
a construir uma nova forma 
de fazer política. As coisas 
funcionam quando os políticos 
são pressionados”, discorre. Em 
2013, as ações do MPL foram 
responsáveis pela revogação 
de um aumento de tarifa nos 
transportes públicos na capital 
paulista.

O descrédito dos jovens na 
política tradicional, na opinião 
de Maria Victória Benevides, é 
“avassalador”. A socióloga enxerga, 
contudo, um contrassenso 
quando a juventude manifestante 
afirma não almejar ao poder: 
“Eles vão às ruas para derrubar 
uma presidente eleita, criam um 
movimento nacional de repúdio, 
e não querem o poder? O que 
fizeram já lhes deu um poder extremamente 
importante, assim como quando outros 
jovens ocuparam escolas em São Paulo”.

Para Gustavo Venturi, grupos de 
atividades culturais engajados, com 
clara atividade política, não reconhecem 
a legitimidade do sistema partidário e, 
portanto, não participam de eleições. 
Muitos nem sequer votam. “Neste ano, 
decresceu o número de jovens com direito 
a Título de Eleitor que foram retirar o 

documento. Apenas 31% dos brasileiros 
com 16 e 17 anos que não tinham o Título 
foram buscá-lo para votar”, cita.

Organismos exclusivamente estudantis, 
como a União Nacional dos Estudantes, 
têm tradição de engajamento partidário. 
Dos quadros da UNE sempre saíram 
políticos que ganhariam votos, eleições e 
destaque. José Serra, atual ministro das 
Relações Exteriores, é um deles. O senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ), uma das vozes 
mais estridentes do Parlamento contra o 

impeachment de Dilma Rousseff, é outro 
que ganhou projeção ainda quando líder 
estudantil.

Um dos mais jovens deputados federais 
da atual legislatura é o paranaense Aliel 
Machado, da Rede. Hoje com 27 anos, foi 
candidato pela primeira vez a vereador 
em Ponta Grossa, sua cidade natal, com 
19 anos. Não se elegeu daquela vez, mas 
na oportunidade seguinte conseguiu 
não só chegar à Câmara Municipal como 

Luize Tavares, do MPL: “nos propomos a construir uma nova 
forma de fazer política”.
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à Presidência dela, onde seu trabalho 
assegurou os votos que o levariam depois à 
Câmara Federal. Ele nasceu para a política 
dentro do movimento estudantil.

 “Os partidos vão atrás de quem já é 
reconhecido, já se destacou em alguma 
coisa”, salienta Machado. “No meu caso, 
ingressei na política partidária (na ocasião, 

via PCdoB) para fortalecer uma atuação 
política não-partidária que eu já tinha. Aos 
13 anos, recebi um convite para atuar no 
movimento estudantil, em uma entidade 
que tinha ligação ideológica com um 
partido. Eu nem tinha idade para me filiar, 
mas fui para defender os estudantes”, 
relata.

ESPECIAL

ONDE ESTÃO AS MULHERES?

As deputadas não chegam a representar 
10% da Câmara Federal brasileira. Com 
isso, o Brasil ocupa o penúltimo lugar na 
América Latina em termos de participação 
parlamentar feminina. Ganhamos do 
Panamá. Os estudos sobre participação 
política e gênero evidenciam uma questão 
estrutural: a divisão do trabalho na 
sociedade brasileira, que faz com que a vida 
política muitas vezes pressuponha uma 
retaguarda, pois envolve uma segunda 
jornada para o homem e uma terceira para 
a mulher. 

“Boa parte das mulheres já está 
envolvida em trabalho remunerado e cuida 
quase sozinha do trabalho doméstico. 
Dedicar-se à política exigiria uma terceira 
jornada”, nota o cientista político Gustavo 
Venturi. 

Não é só. Entre as limitações objetivas à 
participação das mulheres na vida político-

partidária estão os vícios dos caciques 
das legendas, com suas influências, seus 
favorecimentos e apadrinhamentos. “A 
cota de 30% para mulheres nas campanhas 
eleitorais é para inglês ver. Colocam-se 
mulheres na lista de candidatos, mas não 
são dadas a elas condições efetivas de 
disputar uma eleição”, acusa Venturi. E 
vai além: “Temos um fenômeno claro de 
discriminação nas estruturas partidárias, 
assim como em todas as relações de 
poder. Isso é visto nas empresas e nos 
sindicatos. Há categorias profissionais 
predominantemente femininas cujo 
sindicato tem uma diretoria composta na 
maioria por homens”.

Maria Victória Benevides corrobora, 
destacando que, salvo casos isolados, 
as mulheres que ingressam na política 
com apoio partidário costumam ser 
esposas ou parentes diretas de políticos 
homens entranhados no poder. “Ou são 
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celebridades”, pontua, não 
sem ressalvar: “Algumas 
vezes elas se revelam 
melhores políticas ou 
governantes que os 
padrinhos, mas sabem que 
devem o início da carreira 
ao sobrenome”. O exemplo 
que a socióloga dá é o da 
família Garotinho, do Rio 
de Janeiro. Governador do 
Estado, Antony Garotinho 
lançou a esposa, Rosinha, 
na carreira política, a fez 
prefeita de Campos de 
Goytacazes e, depois, 
também governadora 
fluminense. Sua filha 
Clarisse é deputada federal. 
“Em São Paulo, nesta eleição 
municipal, tivemos Luiza 
Erundina, uma exceção, 
com uma história de lutas 
comprovada. Marta Suplicy, 
independentemente de 
seus méritos pessoais, começou a carreira 
política em virtude do marido. No Senado, 
há várias senadoras casadas com políticos”, 
acrescenta.

“No geral, mesmo quando ganham apoio 
financeiro do partido para lançarem-se em 
uma candidatura e conseguem se eleger, 
as mulheres precisam lutar muito para não 
serem tuteladas pelo partido”, aponta a 
professora da USP, e desabafa criticando 
o mau uso da cota feminina obrigatória: 
“Eu mesmo já fui convidada mais de uma 
vez para preencher essa cota, e jamais 
aceitei. Não tenho nenhuma vocação 
para a carreira política, menos ainda para 
participar de uma farsa”.

A sub-representação parlamentar 
feminina é notória, mas nesta eleição 
municipal em São Paulo houve um avanço 

significativo: o número de vereadoras 
subirá, a partir de 2017, de cinco para 11, 
em um plenário de 55 edis.

 José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi 
dos Palmares, a primeira e única instituição 
de ensino superior idealizada por negros 
no Brasil, vê algumas pistas para explicar 
a sub-representação étnica nas eleições. 
“Faltam estudos sobre esse fenômeno, 
mas eu acredito que esteja ligado a três 
fatores: são poucos os candidatos negros 
que se apresentam, existe um olhar por 
parte da população de que as pessoas que 
têm capacidade para governar não são 
negras e existe, sobretudo na periferia, 
uma relação de dependência e afetividade 
por políticos que são brancos, pois estes, 
por já estarem há muito tempo no poder, 
são aqueles que atendem algumas das 
demandas dos eleitores”, diz José Vicente.

ESPECIAL

Casal Garotinho: sem demérito da atuação da mulher, carreira 
política dela dificilmente começaria sem a influência do marido.
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Formado em Direito, com mestrado e 
doutorado em Administração, José Vicente 
entende que a saída para esse ciclo vicioso 
está no estabelecimento de cotas raciais 
para chapas de candidatos, a exemplo 
do que ocorreu no caso das mulheres. Já 
existe até um projeto de lei em tramitação 
no Congresso Nacional, mas a proposta 
está parada. “Os políticos entendem que 
é uma questão diferente da situação das 
mulheres e, por isso, o projeto não é votado”, 
conta. No caso das mulheres, as cotas não 
equilibraram a representatividade política, 
mas, quanto às cotas para negros na 
universidade, a situação mudou bastante.

José Vicente era aluno da Escola de 
Sociologia e Política no final da década de 
80, quando ele e alguns colegas negros 
começaram a discutir a necessidade de 
uma faculdade idealizada por negros e 
com foco nas demandas culturais étnicas. 
Na época, os negros representavam 3% 
dos alunos do curso superior no Brasil. As 
discussões se multiplicaram, mas o grupo 
liderado por José Vicente só conseguiu 
implantar o primeiro curso superior na 
Zumbi dos Palmares, o de Administração 
de Empresas, em 2003. Nos Estados 
Unidos, existem duzentas universidades 
para negros e a maioria foi criada no início 
do Século XIX. 

Hoje, com a implantação de políticas 
afirmativas, como cotas nas universidades 

federais e em duas das três universidades 
públicas estaduais de São Paulo, o número 
de alunos negros no ensino superior 
saltou para 18%. Em números absolutos, 
o crescimento é superior a 500%. “A 
população que se declara negra – o que 
inclui pardos – no Brasil é de 52%, mas 
já houve um avanço”, diz. Para o reitor, 
o mais positivo é que estudos mostram 
que o desempenho dos cotistas é igual ou 
superior ao da média dos estudantes, na 
maioria das universidades. “Esse pessoal 

ESPECIAL

ONDE ESTÃO OS NEGROS?

José Vicente, da Zumbi dos Palmares: “existe 
uma relação de dependência em relação aos 
políticos brancos”.
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agarra a oportunidade e vai à luta”, afirma.

Quando José Vicente cursou Direito 
nas Faculdades Integradas de Guarulhos 
ou fez a pós-graduação na Universidade 
Metodista de Piracicaba, era difícil 
encontrar outro negro na sala de aula ou 
mesmo nos corredores. “Eu fui o primeiro 
da minha família a conquistar um diploma 
de ensino superior”, conta. Depois dele, 
outros membros da família se animaram 
e hoje os mais jovens são todos formados 
em faculdades. 

Se a política de cotas deu certo no 
ensino superior, por que não tentar na 
representação política, com a reserva de um 
percentual mínimo de vagas para negros 
nas chapas ou mesmo na composição dos 
diretórios e das executivas dos partidos? 
Esse é o questionamento que José Vicente 
faz, mesmo ciente de que os eleitores no 
Brasil não levam em conta o critério racial 
na hora de votar. “Mas já seria um começo, 
sairíamos da inércia”, afirma. Inércia que, 
lembra ele, remonta a um passado já 
distante, o da abolição da escravidão.

Na sala do reitor na Faculdade Zumbi 
dos Palmares, chamam a atenção fotos 
ampliadas de políticos que visitaram a 
instituição, entre eles os ex-presidentes 
Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 
Lula da Silva e a ex-secretária de Estado 
americana Hilary Clinton.  José Vicente 
mostra outros dois quadros de sua sala 
como representativos da realidade do 
negro ao longo da história: a Lei Áurea e 
a foto da primeira turma de Administração 
formada pela Zumbi dos Palmares, fatos 
separados por quase 120 anos.

“A Lei Áurea aboliu a escravidão, nada 
mais. O negro deixou de ser escravo, 
mas não teve lugar para morar, terra 
para trabalhar ou qualquer outro tipo de 
apoio, para não falar em compensação. Só 
muito tempo depois, o negro conquistou 
o ensino superior. Muito tempo, muito 
desgaste, ruim para o negro, ruim para o 
Brasil. O resultado está nos morros do Rio 

de Janeiro, dominado pelo crime. O negro é 
invisível na política e uma das causas, talvez 
a principal, seja a sub-representação”, diz.

O pequeno número de negros na 
política é apenas uma das evidências 
do que José Vicente chama de “racismo 
subjetivo”, aquele que permeia as 
estruturas de poder da sociedade sem ser 
explícito ou francamente hostil. “O Brasil 
tem 4 mil instituições de ensino superior. 
E sabe quantos reitores negros? Um. Eu”, 
comenta. Essa situação já levou a situações 
constrangedoras, como em reuniões no 
Ministério da Educação. José Vicente já 
ouviu várias vezes pessoas perguntarem: 
“O reitor vai demorar?”

 “Racismo não existe no Brasil? Perdi a 
conta de quantas vezes em restaurantes 
demoraram para me atender. Ainda nos 
veem como serviçais. Não nos veem na 
política ou em posições de poder.  Os 
partidos repetem essa realidade. É um 
racismo estrutural”, define. Na Câmara 
Municipal de São Paulo, basta olhar para 
a galeria de ex-presidentes para ver que 
apenas um negro comandou a casa como 
titular. 

Trata-se de Paulo Rui de Oliveira, 
eleito presidente em 1981, quando dois 
experientes vereadores brancos se 
desentenderam na disputa pelo cargo. 
Para impedir a vitória do adversário, 
Antônio Sampaio, já falecido, retirou a 
candidatura em benefício de Paulo Rui de 
Oliveira, o único vereador negro da casa e, 
aparentemente, comprometido com Brasil 
Vita, o rival de Sampaio. Paulo Rui foi eleito 
e seu quadro tem uma marca que muitos 
identificam como uma cusparada de Brasil 
Vita, dada quando este retomou o comando 
do Legislativo, alguns anos depois. 

Na época, segundo escreveu o jornalista 
Antônio Lúcio, pioneiro na cobertura do 
movimento negro no Brasil, o comentário 
que se fazia pelos vereadores derrotados 
na Câmara Municipal é que a vitória de 
Paulo Rui foi  “rasteira política urdida por 
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cidadãos escuros na escuridão da 
noite que antecedeu o pleito.”

Antonio Lúcio narra outros episódios de 
preconceito e racismo na política, alguns 
presenciados por ele, como a manifestação 
de correligionários de Paulo Maluf que 
rejeitavam a possibilidade de indicação do 
negro Celso Pitta como candidato a sua 
sucessão. 

Segundo Antonio Lúcio contou em 
palestra na Câmara dos Deputados, 
secretários de Maluf que queriam a 
indicação disseram que seria “impossível 
São Paulo ter um Kunta Kintê disputando 
as eleições ou que Maluf jamais ofenderia 
a cidade escolhendo um negro para ser o 
seu candidato nas eleições de 1996.” 

Deu Pitta, mas o governo dele quase 
não terminou, com um dilúvio de críticas e 
denúncias que, para o jornalista, se deve, 
em grande parte, à rejeição de seu governo 
por ser comandado por um negro. O 
próprio Pitta chegou a falar sobre o tema:  
“Se cometi algum equívoco foi aceitar ser 
candidato pensando que uma pessoa negra 

e humilde, fosse ser aceita pelas elites com 
tranquilidade. Equivoquei-me.” 

O sociólogo Mauro Justino estudou o 
governo Pitta como fenômeno racial, em 
sua tese de doutorado defendida na PUC 
do Rio de Janeiro. Em resumo, ele diz 
que a sociedade aceita bem o negro no 
espaço social que historicamente lhe foi 
definido, como a música e os esportes. A 
coisa se complica quando o homem ou 
a mulher negra passa a ocupar espaços 
anteriormente reservados à elite branca, o 
que fez Celso Pitta.

O cientista político Clóves Luiz Pereira 
de Oliveira, autor da pesquisa Os Negros 
e o Poder no Brasil, confirma o que diz o 
reitor José Vicente: faltam estudos sobre o 
comportamento político do eleitor negro 
no Brasil. Por isso, é difícil entender por 
que a vereadora que, em 2003, criou o 
feriado da Consciência Negra em São 
Paulo, a sindicalista Claudete Souza, que 
é negra, se reelegeu uma vez e perdeu as 
duas eleições seguintes. Atualmente, ela 
está sem mandato.

*Colaborou Karol Pinheiro

Conte os negros na Câmara dos Deputados.
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A triste rotína dos pacientes em macas no corredor.
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SUS É INVIÁVEL SEM 
MAIS RECURSOS

Quarenta e nove dias antes de sediar o maior evento esportivo 
mundial - as Olimpíadas -, o Rio de Janeiro decretava, naquele 

17 de junho, estado de calamidade pública, chamando a 
atenção para a gravidade da crise que atinge as finanças 

do Estado e afeta, entre outras áreas, a saúde.

A falta de verbas causou o fechamento de Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e hospitais, parcial ou totalmente. Após 

sucessivos atrasos no pagamento a fornecedores, itens básicos 
como luvas, esparadrapo, algodão e remédios deixaram de 
ser entregues. Os atrasos também fizeram funcionários de 

limpeza terceirizados abandonarem o trabalho, transformando 
as unidades de saúde em verdadeiros depósitos de lixo. 
Diante do caos, médicos passaram a recusar pacientes. 

A agonizante situação não é exclusividade fluminense, mas 
um retrato do sistema de saúde pública de norte a sul do 

país. Os reconhecidos méritos do conceito de universalidade 
que gerou Sistema Único de Saúde, que está contemplado 

no capítulo da Seguridade Social da Constituição, não 
amenizam as dores provocadas por uma gestão deficitária. 

reportagem  |  KAROL PINHEIRO

SAÚDE
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 A pesquisa Conta-Satélite de Saúde 
2010-2013, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que 
desde 2010 as despesas com saúde das 
famílias superam os gastos do governo 
com o setor. A despesa per capita com 
bens e serviços de saúde das famílias e 
instituições sem fins lucrativos foi de R$ 
1.162,00 em 2013, 11,87% a mais do que o 
gasto per capita do governo, que foi de R$ 
946,21.

A diferença já foi maior em anos 
anteriores, o que significa que o país vinha 
buscando aumentar os aportes em saúde. 
Mesmo assim, o volume de recursos ainda 
é irrisório para um país que anseia ter 
um sistema de saúde público universal e 
eficiente, como mostrou à Revista da CAASP 
o doutor em saúde pública Fernando Aith, 
professor do Departamento de Medicina 
Preventiva da Faculdade de Medicina da 
USP.

 “Os indicadores da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) mostram que um sistema de 
saúde mais privado, como o dos Estados 
Unidos, por exemplo, é financiado 50% 
por gasto público, 50% por gasto privado. 
Pela realidade brasileira, o financiamento 
da saúde teria de ser 80% público e 20% 
privado, mas não é isso o que acontece no 
Brasil. Nosso sistema de financiamento 
se assemelha ao dos Estados Unidos, 
onde não existe sistema verdadeiramente 
público de saúde”, explica Aith, que também 
é coordenador do Núcleo de Pesquisa em 
Direito Sanitário da Universidade de São 
Paulo. 

“O Ministério da Saúde é falido”, afirma 
Sônia Fleury, professora da Escola Brasileira 
de Administração Pública e de Empresas 
(Ebape/FGV). “Desde o momento em que se 
começou a implementar o SUS, não houve 
a passagem de recursos para o programa. 
Estava estipulado que 30% do orçamento 
da Seguridade Social, nos primeiros 
anos, seriam destinados à saúde, mas 
isso não foi cumprido, assim como várias 

outras disposições. Houve a ampliação da 
cobertura sem haver recursos para tanto”, 
recorda Sônia.

São muitas as evidências que corroboram 
a afirmação. Em 1980, a União respondia 
por 75% dos gastos em saúde; em 2010, por 
apenas 45%. A demanda, por outro lado, só 
cresceu. Em junho de 2015, de acordo com 
os números da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), os brasileiros clientes 
de planos de saúde eram 50 milhões. Isso 
significa que os demais 150 milhões de 
brasileiros recorrem exclusivamente ao 
SUS.

 “Além da recessão atual, sofremos por 
causa da renúncia fiscal de impostos que 
ajudavam a financiar a Seguridade Social 
- previdência, saúde pública e assistência 
social”, explica Sônia. As renúncias fiscais 
às quais a especialista da Ebape/FGV se 
refere deram-se via redução de alíquota do 
IPI que o Governo Dilma Rousseff concedeu 
para automóveis, produtos da linha branca 
(fogões, geladeiras, máquinas de lavar e 
tanquinhos) e móveis, entre 2012 e 2014.

Pesa ainda mais sobre o sistema o fato 
de as operadoras de saúde cujos pacientes 
são atendidos na rede não ressarcirem o 
SUS, como manda a lei. Dados tabulados 
pelo jornal Folha de S. Paulo revelam 
que desde 2001 apenas sete em cada 
10 operadoras efetuaram o reembolso 

O lixo hospitalar à mostra faz parte da 
realidade de hospitais públicos.

SAÚDE
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devido. De 2001 até julho de 2016, R$ 
2,1 bilhão em ressarcimento foi cobrado 
do setor de medicina suplementar. O 
equivalente a R$ 826 milhões, cerca de 40% 
do montante acumulado, não foram pagos 
nem parcelados para recebimento futuro. 
Os grupos que operam convênios médicos 
atribuem a falta de pagamento a uma 
discordância sobre quais procedimentos 
podem ser reembolsados, quais deveriam 
ter sidos feitos e até mesmo a legitimidade 
da norma.

Em 2015, em um encontro com o então 
ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, 10 
governadores reivindicaram mudanças 
nas regras do ressarcimento. Atualmente, 
quando um conveniado é atendido no 
sistema público da saúde, a cobrança 
é feita via Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Os governadores 
querem ter o poder de cobrar diretamente 
das operadoras sempre que os clientes de 
planos privados forem atendidos na rede 
estadual. Fica a questão: se as operadoras 
recusam-se a pagar à União, por que 
pagariam aos Estados?

A busca pela tutela judicial tem 
crescido substancialmente no Brasil no 
âmbito da saúde, também impactando 
as finanças do sistema. Em seis anos, os 
custos do governo federal destinados ao 
cumprimento de decisões judiciais no 
campo da saúde somam R$ 3,9 bilhões, 
perfazendo um aumento acumulado de 
727% em gastos da União no cumprimento 
de ações para aquisição de medicamentos, 
equipamentos, insumos, realização de 
cirurgias e depósitos judiciais.

 Fernando Aith, que também é formado 

em Direito, afirma que a judicialização 
decorre das garantias constitucionais 
que instituem o sistema público de 
saúde brasileiro como universal, integral, 
igualitário e gratuito. “A judicialização 
veio e vai ficar. Ela é efeito natural da 
vida num Estado Democrático de Direito 
que reconhece a saúde como direito do 
cidadão. E também porque as pessoas 
tornaram-se mais conscientes de seus 
direitos e o acesso à justiça no Brasil 
melhorou”, opina o especialista, sem 
descartar a importância de munir os juízes 
com informações a respeito do custo-
efetividade dos tratamentos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 
houve aumento de 53% na oferta gratuita 
de medicamentos entre 2010 e 2015, de 
500 para 844 itens. A incorporação de 
novas tecnologias no SUS tem sido feita a 
partir da análise da eficácia, efetividade e 
custo-benefício e acompanhada de regras 
precisas quanto à indicação e forma 
de uso. A análise é feita pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias 
(Conitec), criada em 2012 com o objetivo de 
assessorar a Pasta em decisões quanto à 
incorporação de novas tecnologias no SUS.

Fernando Aith, da USP: denunciando o 
subfinanciamento da saúde.
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“A gente precisa da judicialização para 
que o direito à saúde seja efetivo. O papel 
da Justiça tem que evoluir de demandas 
individuais, às vezes fomentadas pela 
indústria farmacêutica, para a defesa e o 
pensamento da saúde coletiva. Para tanto, 
é preciso criar comissões em que haja a 
participação de técnicos de saúde e da 
área jurídica, para que o juiz tenha uma 
orientação do ponto de vista do ponto de 
vista coletivo”, aponta Sonia Fleury. 

Em agosto último, Ministério da Saúde 
e Conselho Nacional de Justiça firmaram 
um termo de cooperação cuja finalidade 
é oferecer subsídios aos juízes para que 
tomem decisões qualificadas, com base 
em evidências científicas. Os Núcleos 
de Avaliação de Tecnologia em Saúde 
(Nats) estarão disponíveis para auxiliar 
magistrados. Também será oferecido 
acesso às bases para análise de evidências 
científicas. O CNJ ainda deve disponibilizar 
aos magistrados banco de dados com 
as notas técnicas e pareceres técnico-
científicos consolidados emitidos pela 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologia no SUS (Conitec).

“Não é razoável imaginar 
que tudo o que é lançado 
no mercado deva ser 
incorporado ao sistema 
público. Aliás, isso não 
existe em nenhum lugar 
do mundo”, ponderou 
José Gomes Temporão, 
ex-ministro da Saúde do 
segundo mandato de Lula.

Desde que assumiu 
o Ministério da Saúde, 
Ricardo Barros (PP) vem 
colecionando falas que 
rendem polêmicas. De todas 
elas a que mais causou 
arrepios foi a de que era 
preciso rever o tamanho do 
Sistema Único de Saúde, que 
soou como um aceno ao fim 
da saúde universal. Barros é 
o primeiro ministro na Pasta, 
desde 2003, sem atuação profissional ou 
política ligada especificamente à área.

Na contramão do que sinalizou Barros, 
especialistas são unânimes ao afirmar 
que o sistema, que vive um momento de 
crescimento de demanda, tende a ver seu 
cenário se complicar ainda mais se os gastos 
da área forem congelados – ou meramente 
reajustados pela inflação –, como prevê a 
Proposta de Emenda Constitucional 241, a 
famigerada “PEC do Teto”. A medida pode 
vir acompanhada da criação dos chamados 
“planos de saúde populares”.

“É um claro privilégio às demandas do 
mercado. Os planos de saúde populares 
resolvem o problema da área privada 

SAÚDE

OS RUMOS 
DO SUS

Sônia Fleury: “O Ministério da Saúde é falído”
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que está perdendo clientela, já 
que boa parte da população está 
desempregada e com pouco 
dinheiro para manter seus planos 
de saúde nos moldes atuais. Já 
ao congelar os investimentos, o 
governo sinaliza ao mercado que 
os recursos da União serão usados 
para garantir o pagamento dos juros 
da dívida pública, o que certamente 
contará com os aplausos do 
mercado”, critica Sônia Fleury.

A PEC 241 tem votação prevista 
para outubro. Até o fechamento 
desta edição a proposta dos planos 

SAÚDE

O ministro Ricardo Barros, imbatível nas 
frases infelizes.

Agência Brasil
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de saúde populares ainda não havia sido 
detalhada. A ideia, no entanto, é conhecida: 
alterar exigências mínimas de cobertura 
hoje vigentes para estimular as empresas 
operadoras de planos a oferecer produtos 
mais baratos para a população. O governo 
argumenta que a medida vai desafogar 
os serviços públicos e gerar economia de 
recursos para o Sistema Único. 

Entidades do setor marcaram posição 
contra a proposta. O segundo vice-
presidente do Conselho Federal de 
Medicina, Jecé Brandão, chama a atenção 
para as limitações dessa alternativa. 
“Muitas especialidades médicas poderão 
ficar de fora dos planos acessíveis, muitos 
exames e procedimentos médicos tendem 
a ser excluídos, limitados e no fim o 
paciente irá parar no SUS. Ou seja, não 
resolve problema algum”, declarou.

Para Fernando Aith, o tratamento dos 
pacientes será prejudicado. “O paciente 
não terá uma cobertura abrangente e vai 
dar escapadelas para o SUS vez e outra. Em 
termos de gestão isso é inviável, porque 
não desafoga o sistema e ainda piora a 
assistência ao doente”, acredita.

José Gomes Temporão, que émédico 
sanitarista, disse à Revista da CAASP que 
recebeu a notícia sem surpresa, já que 

se trata de uma vontade compartilhada 
por muitas forças políticas no Congresso. 
Questionado sobre uma possível influência 
dos planos de saúde sobre o Legislativo, 
ele foi enfático: “Vários parlamentares 
tiveram suas campanhas financiadas por 
operadoras”.

   

Apesar de suas deficiências, muito mais 
decorrentes de má gestão e falta de recursos 
do que dos princípios que o norteiam, o SUS 
registra avanços importantes. Melhorias na 
atenção primária, no atendimento materno 
e ao recém-nascido fizeram o Brasil cumprir 
a meta de redução da mortalidade infantil 
estipulada pela Organização das Nações 
Unidas por meio dos Objetivos do Milênio.

A solidez da política brasileira de 
tratamento do HIV/AIDS é referência 
internacional e tem sido fundamental para a 
resposta à epidemia da doença e a redução 
da transmissão do vírus no país. O Brasil 
foi o primeiro país em desenvolvimento a 
proporcionar acesso universal e gratuito 
para o tratamento de HIV/AIDS na rede 
de saúde pública. Quase 200 mil pessoas 
recebem tratamento atualmente. 

 O Programa Nacional de Imunizações, 
que é anterior ao SUS, fez-se ainda mais 
relevante a partir da implementação do 
Sistema Único. O PNI colocou o Brasil entre 
os países que oferecem o maior número 
de vacinas à população (25 no total). Hoje, 
há calendários de vacinação voltados para 
públicos específicos (criança, adolescente, 
adulto, idoso e população indígena). As 
vacinas disponibilizadas nas 34 mil salas de 
vacinação tiveram papel fundamental na 

SAÚDE

Temporão: “parlamentares tiveram suas 
campanhas financiadas por planos de saúde”
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erradicação de doenças, como poliomielite, 
varíola, sarampo, paralisia infantil e rubéola. 
Também foi registrada queda acentuada 
nos casos de doenças imunopreveníveis 
(meningites por meningococo, difteria, 
tétano neonatal, entre outras). 

O programa Farmácia Popular ampliou 
o acesso a medicamentos de uso 
contínuo. São fármacos para doenças 
como hipertensão, diabetes, asma, 
rinite, dislipidemia, doença de Parkinson, 
osteoporose, glaucoma, contraceptivos 
e fraldas geriátricas. O programa possui 
duas modalidades: uma via rede própria e 
outra em parceria com drogarias da rede 
privada. As unidades próprias contam com 
um elenco de 112 itens, com redução de até 
90% do valor de mercado. Nas unidades de 
farmácia privadas, o programa disponibiliza 
14 medicamentos gratuitamente. 

Outra ação que mudou a saúde do 
brasileiro foi o programa Brasil Sorridente, 

que dá acesso ao tratamento odontológico 

gratuito. Depois do Brasil Sorridente, mais 

de sete milhões de pessoas tiveram acesso 

a água tratada e fluoretada.|

O Programa Nacional de Vacinação é 
um ponto positivo no sistema de saúde. 

Cesar Brustolin / SMCS
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reportagem  |  JOAQUIM DE CARVALHO

DICAS

AUTOMÓVEIS PARA 
COMPRAR OU ALUGAR, 
COM SEGURANÇA 
E PREÇO ESPECIAL

O advogado Carlos Augusto Alves Santos já 
tinha o dinheiro reservado para comprar um 
carro zero quilômetro quando leu no site da 
CAASP a notícia de uma nova modalidade de 
acesso a automóvel, o carro por assinatura. 
“Eu tinha visto algo parecido em Portugal, onde 
estive há pouco tempo, fiz as contas e aderi ao 
convênio. Agora vou pagar não pelo carro, mas 
pelo uso do carro. É mais vantajoso”, disse Carlos 
Augusto à Revista da CAASP.
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O carro por assinatura é uma modalidade 
de acesso a automóvel criada pela Porto 
Seguro, com pacotes comercializados pelas 
melhores corretoras do Brasil, entre elas a 
multinacional MDS, parceira da CAASP há 
cerca de  anos, com a venda de seguros aos 
advogados com descontos expressivos. 

A MDS e a CAASP estabeleceram um 
novo convênio, que garante o carro por 
assinatura com desconto de quase 8% na 
mensalidade ou um contrato de 13 meses, 
com o pagamento de 12 parcelas. “A 
décima-terceira parcela é por nossa conta”, 
disse Victor Luiz Garibaldi, diretor regional 
da MDS durante o ato de assinatura do 
novo convênio. 

Representando a CAASP, o diretor Adib 
Kassouf Sad explicou a importância dessa 
nova parceria. “A cada novo convênio 
que a Caixa de Assistência celebra, nós 
ampliamos o horizonte de participação 

e benefícios para os advogados e para 
as advogadas do Estado de São Paulo. 
Celebrar um novo convênio é um ganho. 
Celebrar um novo convênio com dois 
grandes parceiros, a MDS e a Porto Seguro, 
representa um ganho maior ainda.”

Carlos Augusto conta que contratou por 
assinatura o modelo HB 20 Comfort Style 
automático, que vale cerca de R$ 60 mil, 
por R$ 1.500 por mês. Durante 13 meses, 
ele usará o carro, mas pagará apenas 
12 parcelas. Ao final do período, poderá 
continuar pagando pela assinatura, com 
reajuste da inflação, mas receberá outro 
carro zero quilômetro. 

“A cada ano, o assinante recebe um 
novo carro e nunca mais se preocupa com 
seguro, IPVA, licenciamento e manutenção”, 
contou Vivian Ramos, coordenadora de 
seguros da MDS. Se o carro quebrar ou 
houver algum sinistro, como batida, furto 

Carlos Augusto: aderiu e não troca o carro por assinatura por um comprado.
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ou roubo, o assinante recebe na hora um 
carro reserva. “Isso me atraiu bastante, 
porque nem todo seguro garante carro 
reserva”, conta Carlos Augusto.

Outra vantagem adicional para o 
assinante: ele recebe de brinde assistência 
residencial 24 horas. Se precisar de 
eletricista, encanador, chaveiro ou reparo 
do telhado, entre outros serviços, é só ligar 
que a seguradora envia profissionais para 
casa do assinante.

 “Depois que assinei o carro, comentei 
com um amigo: acho que nunca mais vou 
comprar um carro. Assinar é mais prático”, 
afirma o advogado. Segundo as contas que 
fez, vai gastar R$ 60 por dia com a assinatura 
do carro. “Hoje, com táxi ou Uber, quando 

não estou usando meu próprio carro, gasto 
por dia muito mais”, compara.

O carro por assinatura é uma modalidade 
de negócio que chega ao Brasil numa das 
maiores crises da indústria automobilística. 
O último balanço da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), divulgado no dia 6 de setembro, 
revela expressiva queda nas vendas em 
agosto, na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior.

Em agosto de 2015, foram 
comercializados 207,3 mil veículos. Em 
agosto de 2016, esse número foi de 183,9 
mil unidades. A retração é de 11,3%. Nos 
oito primeiros meses deste ano, foram 
vendidas 1,34 milhão de unidades, o que 

Adib Sad, diretor da CAASP, Victor Luiz Garibaldi e Vivian Ramos, da MDS: parceria firmada.

DICAS
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REVISTA DA CAASP42

representa diminuição de 23,1% sobre 
o resultado no mesmo período do ano 
passado, com 1,75 milhão.

Ao celebrar o convênio com a MDS/
Porto Seguro, a CAASP busca atender ao 
advogado – só no Estado de São Paulo, 
são mais de 300 mil inscritos na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). Mas, para 
a indústria, o carro por assinatura pode 
representar uma saída criativa para a crise 
no setor. 

 “O advogado é criterioso, mas é sempre 
um prazer atendê-lo. A parceria MDS/
CAASP é de longa data e temos muito 
prestígio nisso. A cada ano, temos um grau 
de satisfação ainda maior na avaliação da 
classe, o que nos deixa muito gratificados”, 
destaca a coordenadora da MDS, Vívian 
Ramos.

A General Motors celebrou convênio 
com a CAASP no mês de setembro, este no 
âmbito do Clube de Serviços. A partir de 
agora, o advogado poderá comprar veículo 
zero quilômetro com o mesmo desconto 
oferecido aos funcionários da montadora. 
O vice-presidente de Comunicação da GM, 
Marcos Munhoz, que esteve na CAASP, 
explicou como funcionará a parceria. “Este 
é um programa que nós chamamos na 
General Motors de ‘Amigos Chevrolet’. É 
um programa que consiste, basicamente, 
numa promoção que acontece todo 
mês mediante uma carta bônus que 

Os advogados podem comprar carro zero com desconto em concessionárias Chevrolet.

CARTA-BÔNUS PARA 
COMPRAR CARRO ZERO

Divulgação
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nós emitimos em nome do advogado 
interessado na aquisição de um automóvel 
Chevrolet”, disse.

O bônus varia de acordo com o modelo 
escolhido. Em setembro, por exemplo, 
o menor desconto era de R$ 800, na 
compra dos modelos da linha Onix. Para 
os interessados no Cobalt 1.8 LTZ, o bônus 
era de R$ 3 mil. Já o maior desconto, de R$ 
4 mil, era reservado para o Cruze Sedan LT 
e LTZ (MY15/16 e MY16/16).

Existe uma carta-bônus para todos os 
modelos, mas os valores mudam mês 
a mês. Para obter a carta, o advogado 
deverá entrar o site da promoção, o www.
amigoschevrolet.com.br, e inserir o login e 
senha obtidos no site da CAASP, através de 
banner exclusivo. No site, ele fará o cadastro 
e encontrará o bônus para cada modelo. Se 
se interessar por algum modelo, imprime a 
carta-bônus e vai até uma concessionária.

Os executivos presentes na assinatura 
do convênio deram dicas de como o 
advogado deve fazer a negociação para 
garantir o menor preço. “O advogado 
deve pesquisar o menor valor, ir até a 
concessionária, pedir todos os descontos 
possíveis, independente da forma de 
pagamento, se à vista ou financiado. 
Só depois que ele negociar o menor 
valor é que ele deve apresentar a carta-
bônus”, ensinou Percy Dorado, gerente de 
atendimento da agência que criou e opera 
o programa ‘Amigos Chevrolet’.

A concessionária não perderá nada 
com esse desconto, pois os recursos serão 
compensados pela montadora. “No final 
do processo, quando o produto vai para o 
faturamento, essa carta-bônus é incluída e, 
automaticamente, a Chevrolet compensa o 
concessionário com a diferença de bônus”, 
explica o vice-presidente de Comunicação 
da GM.

DICAS
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Rodrigo Lyra (primeiro a esquerda), secretário-geral da CAASP, Jorge Eluf Neto (ao centro), diretor-tesoureiro, 
fecham parceria entre a Caixa de Assistência e a General Motors do Brasil.
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A CAASP comemorou a conquista. 
“Nosso objetivo é atender aos advogados, 
dependentes e familiares no sentido 
de trazer vantagens para que, com o 
pagamento das anuidades, eles possam 
usufruir com produtos bons, de qualidade, 
que a gente possa usar no dia a dia”, 
afirmou Rodrigo Lyra, secretário-geral da 
CAASP.

Rodrigo lembrou que o carro é um 
instrumento de trabalho para o advogado. 
“Compramos um carro para ir ao fórum 
ou para visitar um cliente, também se usa 
como um meio de locomoção no sentido 
profissional. É muito bom que possamos 
disponibilizar essa ferramenta de trabalho 
com vantagens para os advogados e 
advogadas”, diz

O tesoureiro da CAASP, Jorge Eluf Neto, 
participou do ato de assinatura do convênio 
e lembrou que, atualmente, a CAASP tem 
mais de 3 mil parceiros, entre prestadores 
de serviços e fornecedores de bens, muitos 
deles usados na atividade  profissional.

Na mesma semana em que a CAASP e 
a indústria automobilística estreitaram 
os laços, numa relação em que os dois 
lados saem ganhando, outro serviço que 
interessa aos proprietários de automóveis 
foi colocado à disposição dos advogados. E, 
claro, com desconto. 

Trata-se do serviço de rastreamento e 
localização de veículos, essencial numa 
região em que o número de roubos e furtos 
desses bens se mantém elevados. Este 
ano, segundo levantamento da Secretaria 
de Segurança Pública, a média é de nove 
roubos ou furtos de carros a cada hora na 
cidade de São Paulo.

A empresa CarSystem passou a integrar 
o Clube de Serviços da Caixa de Assistência 
em agosto deste ano. Desde então, graças 
ao convênio, os profissionais inscritos na 
OAB-SP têm desconto de 15% sobre o valor 
da mensalidade de monitoramento 24h e 
custo zero no rastreador caso adquiram o 
plano por 12 meses. 

Os advogados têm também descontos 
em bloqueadores, rastreadores com seguro 
e serviços de assistência 24h, como guincho 
e chaveiro. “Estamos muito contentes em 
poder proporcionar nosso produto para 
os mais de 300 mil advogados do Estado 
de São Paulo”, disse o diretor comercial 
Aguinaldo Eloi.

O diretor responsável pelo Clube de 
Serviços, Adib Kassouf Sad, assinou o 
convênio na presença dos representantes 
da CarSystem, do vice-presidente da 
CAASP, Arnor Gomes da Silva Júnior, e dos 
diretores Rossano Rossi e Maria Célia do 
Amaral Alves.

“Nosso preço é, em média, metade 
do valor do seguro e nós conseguimos 
localizar 90 por cento dos carros roubados 
ou furtados”, disse Aguinaldo Eloi. O 
vice-presidente da CAASP, Arnor Gomes 
quis saber em que condições o carro é 
recuperado e lembrou que, nos anos 70, 
ele teve um veículo roubado, mas não 
pode mais usá-lo depois que a polícia o 
recuperou. “O carro estava todo furado de 
balas, ficou sem condições de uso”, disse.

Aguinaldo lembrou que esta é uma 
preocupação da empresa e que, por isso, 
embora o carro seja visualizado na central 
de monitoramento tão logo a vítima 
comunique o roubo, nem sempre o sinal 
para cortar o motor é enviado. “O ladrão 
pode danificar o carro em represália ou 
pode haver confronto com a polícia”, 
afirmou.

A CarSystem acompanha o veículo 
e aciona as equipes de busca somente 
quando detecta que é mínimo o risco de 
confronto ou de uma perseguição que 
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possa destruir o carro. “Às vezes, o bandido 
deixa o carro num estacionamento de 
shopping ou supermercado. Nós enviamos 
a equipe e recuperamos o carro, com toda 
segurança”, afirma.

Poucas invenções são sinônimos de 
modernidade quanto o automóvel. O avião 
está na mesma categoria, assim como a 
TV e a internet, com os dispositivos para 
acessá-la, incluídos aí os smartphone. Ao 
falar sobre sua invenção, Henry Ford disse 
que não tinha inventado nada de novo.

“Simplesmente juntei em um carro as 
descobertas de outros homens, séculos 
de trabalho depois”, disse ele. Steve Jobs 
diria algo parecido um século depois, para 
definir os produtos de sua empresa, a 
Apple.

Eles criam, os clientes compram e 
cuidam. O mercado se movimenta para que 
todos tenham acesso e, em organizações de 
classe como a CAASP, encontra o ambiente 
em que a oferta e a procura estão mais 

próximas, com estrutura e números que 
permitem preços mais baixos e outras 
facilidades. Um exemplo para ajudar a 
superar crises? Talvez sim. Certo mesmo é 
que se trata de uma relação com vantagens 
mútuas. Quem dispensaria?

Ninguém esta livre de uma situação como 
esta.

WEB
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Por mais de 40 anos, o Direito 
proporcionou a Maria Luiza de Franco 
Agudo (foto) muitas conquistas e 
experiências marcantes. A advogada 
esteve na linha de frente da área jurídica 
de grandes grupos multinacionais, entre 
eles a Fiat, onde alcançou seu mais alto 
posto, o de diretora jurídica para a América 
Latina. Foi a primeira mulher a alcançar tal 
cargo na empresa. 

O ano de 2007 marcaria uma inflexão 
radical em sua vida, até então repleta de 
prosperidade. Sem rendimentos – a seguir 

contaremos por quê –, sua única opção 
foi recorrer a Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo. “Nós, advogados, 
contribuímos muito com a Ordem. Eu 
contribuí durante 45 anos, nunca faltei 
com meus compromissos com a entidade, 
por isso acho louvável que a CAASP tenha 
a inciativa de socorrer os advogados que, 
no fim da vida, e às vezes no meio da 
vida, sofrem algum infortúnio. É o tipo de 
órgão que outros profissionais não têm 
para valer-se quando precisam”, declara a 
advogada.

Maria Luiza formou-se em 1970 pela 
Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo. Encontrou a realização profissional 
no Direito Empresarial. Cursou nada 
menos que três especializações: Direito 
do Consumidor, Direito dos Contratos 
e Direito Internacional. Aprendeu três 
idiomas estrangeiros - espanhol, inglês e 
italiano -, indispensáveis nas frequentes 
viagens que fazia ao exterior.

Em 2000, por motivo de trabalho, ela se 
mudou para Curitiba. O marido, Ademar, 
e os dois filhos - Fábio e Flávia - ficaram 
em São Paulo. “Eu tinha uma grande 
responsabilidade em Curitiba e gostava 
do trabalho. Mas comecei a sofrer com 
saudades da minha família. As visitas de 15 
em 15 dias não eram a mesma coisa que 
o dia a dia familiar”, recorda. Na mesma 
época, a fábrica de artefatos de borracha 
do marido ia mal financeiramente, o que 
contribuiu para o retorno de Maria Luiza 
para São Paulo. Para tanto, teve de abrir 
mão do cargo de diretora jurídica.

“De volta a São Paulo, eu comecei a 
ajudar meu marido a pagar as dezenas de 
dívidas da fábrica. Vendi carros, imóveis, 
tudo que tinha para pagamento de dividas 
trabalhistas”, conta. A casa onde mora, 
em condomínio fechado na Grande São 
Paulo, é o último e único bem que restou 
à advogada, e que não pode ser vendido 
por causa de dívidas fiscais.

Já com 64 anos, Maria Luiza começou a 
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sentir intensas dores nas costas. “Andava 
muito, era um trajeto de duas horas de 
casa ao escritório. Havia dias em que 
me arrastava para ir trabalhar, tamanha 
era a dor”, lembra-se. Descobriu que 
o incômodo devia-se a uma hérnia de 
disco que estava comprimindo as raízes 
nervosas que emergem da coluna.

Paralelamente às dores físicas, a 
advogada enfrentava outro drama. “A 
fábrica havia sido o investimento de uma 
vida inteira para meu marido, e apesar 
de toda a situação, ele não abria a boca 
para se queixar. No entanto, eu sentia e 
percebia que ele estava desolado. Eu o 
via sentado, com a cabeça recostada no 
sofá, com um semblante triste”, descreve 
Maria Luiza, completando: “Ele estava 
definhando, morrendo aos poucos”. 

Ademar Cardoso Agudo faleceu 
subitamente em setembro de 2009, aos 
70 anos. Maria Luiza teve pouco tempo 
para chorar a morte do marido. Foi 
submetida a uma cirurgia para corrigir o 
defeito mecânico em sua coluna pouco 
tempo depois. Hoje, em sua coluna há seis 
pinos de titânio. Ela tem dificuldade para 
caminhar.

Sozinha, sem a companhia do marido e 
dos filhos – ambos casados e com famílias 
constituídas -, a depressão não tardou a 
vir. “Foram 45 anos de casamento. Ele era 
a grande paixão da minha vida. Éramos 
como unha e carne”, emociona-se Maria 
Luiza. É possível constatar o amor e a 
união do casal nos diversos aparadores 
que decoram a casa onde viveram, todos 
repletos de fotografias que contam a 
história da família. A advogada é visitada 

pelos filhos aos finais de semana, mas no 
dia a dia sua companheira fiel é a yorkshire 
Maggie.

Com a inatividade profissional e as 
dificuldades financeiras, os meios de 
subsistência escassearam. Maria Luiza 
foi à luta, mas a realidade do mercado de 
trabalho a assustou. “Primeiro, eu já tinha 
certa idade. Segundo, o meu currículo me 
prejudicou: numa entrevista, o gerente me 
disse que não me contrataria porque, com 
aquela experiência, eu poderia tomar-lhe 
o lugar algum dia”, recorda. Diante de 
tanta dificuldade, a única saída que ela 
enxergou foi omitir as qualificações que 
lhe davam tanto orgulho e causavam inveja 
aos outros. A medida radical lhe rendeu 
trabalhos em imobiliárias, despachantes 
e até no comércio, mas nada que lhe 
garantisse estabilidade.

O agravamento da crise financeira 
brasileira e de seus problemas de saúde 
(depressão, dificuldade para andar, 
hipertensão e labirintite) dificultaram sua 
permanência nos empregos pelos quais 
passou. Em 2016, ela recorreu à Caixa 
de Assistência dos Advogados de São 
Paulo. Tornou-se assistida da entidade, da 
qual recebe auxilio mensal em dinheiro, 
cartão-alimentação, auxílio odontológico 
e medicamentos, que se somam às 
ajudas esporádicas dos filhos. “Com a 
aposentadoria que recebo do INSS, pago 
o condomínio e o IPTU. Com o auxílio da 
CAASP, consigo comprar meus remédios 
- que não são poucos -, cuidar dos meus 
dentes, pagar as contas de água, de luz e 
me alimentar”, detalha. “A ajuda da CAASP 
significa muito, percebe? Consigo ter com 
ela o mínimo de dignidade”, afirma.
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Dustin Hoffman e Meryl Streep, protagonistas de um filme premiado que trata do Direito de 
Família.
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idioma: inglês
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KRAMER 
x 

KRAMER

CINEMA

Por Luiz Barros

Disputa pela guarda dos 
filhos é debatida por Dustin 
Hoffman e Meryl Streep em 

filme pioneiro de 1979
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Kramer x Kramer, lançado em 1979, além 
de ter sido um grande sucesso, foi um filme 
momentoso à ocasião, destes sobre os 
quais as pessoas discutiam e comentavam.  
Dirigido por Robert Benton e estrelado por 
Dustin Hoffman e Meryl Streep, ganhou 
cinco Oscars, inclusive os de melhor diretor, 
melhor ator e melhor atriz, e uma série de 
outros prêmios importantes. 

A história trata da separação de um 
casal, na década de 1970, e sua disputa pela 
guarda de um filho pequeno. Em síntese, 
a mulher, Joana, que abandonara sua vida 
profissional para dedicar-se inteiramente 
a ser esposa e mãe, sente-se infeliz no 
casamento e, um belo dia, sai de casa 
sem maiores explicações. O marido, Ted, 
por sua vez, que anteriormente dedicava-
se integralmente ao trabalho, é forçado 
a assumir os cuidados com o filho e com 
a casa, de início desajeitadamente, com 
isto mudando suas relações no trabalho e 
seus valores. Porém, após um ano e meio, 
quando pai e filho já haviam encontrado 
uma forma ajustada e feliz de convivência, 
a mulher volta e reivindica a guarda da 
criança por “ter-se encontrado”, e alegando 
o seu direito materno. O casal vai ao 
tribunal para resolver a questão.

Passados 37 anos, o filme conserva um 
clima atraente e é agradável de assistir. 
Mas hoje parece transparecer certa 
ingenuidade, um quê levemente açucarado 
a temperar um drama que é narrado em 
cores suaves e delicadas, com comedidas 
cenas de violência verbal – aliás, as 
principais são cometidas pelos advogados 
no tribunal. 

Kramer x Kramer continua sendo 
emblemático, mas isto se deve menos às 
qualidades internas da produção, embora 
os atores estejam muito bem, e mais por 
retratar um contexto histórico, sociológico 
e de evolução do Direito de Família. Na 
década de 1970, em várias partes do mundo 
ocorreram mudanças legais significativas 
que vieram a afetar o casamento, o 
divórcio e a fixação da guarda dos filhos. 

No Brasil, por exemplo, é de 1977 a Lei do 
Divórcio. Nos EUA, após a revolução sexual 
dos anos 1960 e o avanço do feminismo, 
na década de 1970 surgiram movimentos 
de pais separados reivindicando a guarda 
compartilhada dos filhos.

A película foi pioneira: na ocasião era 
um filme ousado a tratar de temas do 
momento – essa foi a chave de seu sucesso.  
Hoje, mesmo que nas separações, do ponto 
de vista estatístico, na prática a guarda dos 
filhos continue ficando com as mulheres 
mais do que com os homens, não é mais 
novidade falar-se do pai que assume o 
cuidar das crianças, como foi novidade 
debater o tema no cinema em 1979. 

CINEMA
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Atualmente, o filme é adotado, ou 
sugerido, em círculos acadêmicos: localizei 
menções a ele relacionadas a debates sobre 
tipos de guarda, tanto como em debates 
sobre mediação. Nesse último caso sendo 
a história da separação do casal Ted e Joana 
Kramer analisada como exemplo de uma 
situação que poderia ter sido resolvida 
sem a necessidade da interferência direta 
do tribunal. Até porque, veja-se o detalhe, 
após os gastos exorbitantes de ambas as 
partes e a decisão do juiz, o casal resolve 
por conta própria e de comum acordo 
adotar solução diferente daquela decidida 
em juízo.

Não passa despercebida a forma como 
o diretor retrata os advogados. São frios e 
ásperos, além de careiros. Não demonstram 
nenhuma empatia por seus clientes e, no 
tribunal, objetivando ganhar a guarda da 
criança para a parte que defendem, cada 
qual dedica-se desmesuradamente a tentar 
desqualificar e denegrir a parte oposta, 
seja o pai, seja a mãe, que nesta hora, 
aliás, reencontram momentos de ternura e 
compreensão recíproca, ainda que sigam o 
caminho da separação.|

O ator Justin Henry, na pele do personagem que cativou o público.

Reprodução
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UM ESCRITOR 
DE POUCAS 

PALAVRAS

Raduan Nassar, “o maior escritor 
brasileiro em inatividade”, foi 
vencedor do Prêmio Camões 

2016, a mais importante 
distinção da literatura em 

língua portuguesa.

Por Luiz Barros*
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Consta que Raduan Nassar, ao saber de 
sua escolha para o Prêmio Camões 2016, 
com a ironia que lhe é peculiar, teria dito 
à reportagem de um grande jornal que o 
procurou para entrevistá-lo: “Não entendi 
este prêmio. Minha obra é um livro e 
meio!” Dito o quê, declinou do convite para 
a entrevista.

A atribuição a ele desta láurea, que 
além de muitíssimo prestigiosa confere ao 
vencedor substancial prêmio pecuniário 
– 100 mil euros –, confirma que nas artes 
o que vale é a qualidade. Assim, com dois 
livros publicados na década de 1970, e 
tendo depois disto abandonado a literatura, 
Raduan Nassar tornou-se o décimo 
segundo brasileiro a vencer o Prêmio 
Camões, ao lado de João Cabral de Melo 
Neto, Rachel de Queiroz, Antonio Cândido 

de Melo e Souza, Lygia Fagundes Telles, 
Rubem Fonseca, João Ubaldo Ribeiro, entre 
outros.

Os dois livros fundamentais de Raduan 
Nassar são o romance Lavoura Arcaica e 
a novela Um copo de cólera, publicados 
respectivamente em 1975 e 1977. Em 
1997, já afastado da literatura há vinte 
anos, publicou Menina a Caminho e outros 
textos, reunindo contos anteriormente 
impressos em revistas e jornais.

A ironia do escritor ao referir-se à sua 
“minguada” obra, por diversas vezes, 
composta por não mais do “um livro e 
meio”, explica-se: a novela Um copo de 
cólera tem pouco mais de 80 páginas – 
seria este o seu “meio livro”; o romance 
Lavoura Arcaica não chega a 200 páginas.

LITERATURA

Divulgação

Nassar: “Não há criação artística ou literaria que se compare a uma criação de galinhas”.
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No entanto, essas obras, feito notável e 
extraordinário, já nasceram como clássicos 
da grande literatura, transformando de 
imediato um escritor anônimo num dos 
grandes autores brasileiros de todos 
os tempos. Mas, imediatamente seu 
meteórico sucesso nas letras, Raduan 
Nassar abandonou a literatura. Comprou 
uma fazenda no interior do estado de São 
Paulo e foi para lá dedicar-se inteiramente 
a ser fazendeiro.

Avesso a entrevistas, os motivos que o 
levaram a abandonar a literatura nunca 
foram bem explicados; ou, melhor dizendo, 
bem entendidos. Seu afastamento, no 
entanto, contribuiu para criar uma aura 
de mistério e ampliar o interesse por este 
autor de poucas palavras, que produziu 
memoráveis textos, compactos e de intensa 
força dramática e poética. 

Instado a explicar por que abandonou 

a literatura, o escritor que se transformou 
em fazendeiro, de início, chegou a afirmar 
que “não há criação artística ou literária 
que se compare a uma criação de galinhas”, 
para depois classificar sua própria resposta 
como “desequilibrada”, emendando, 
todavia, com a seguinte reflexão: “Se 
eu fosse um sujeito equilibrado, eu não 
teria tido a liberdade de fazer aquela 
afirmação [sobre a criação de galinhas]. Só 
desequilibrados é que descobrem que este 
mundo não tem importância. O bom senso 
seria uma prisão.”

Sua decisão foi ainda mais difícil de 
entender porque Raduan Nassar, antes, 
havia abandonado tudo que fazia na vida 
para dedicar-se inteiramente à literatura. A 
resposta mais “equilibrada” que se obteve 
do autor para essa dupla renúncia – primeiro 
para abraçar as letras, depois para largá-
las – consiste numa explicação existencial 

LITERATURA

As duas obras definitivas do escritor. 
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que parece não explicar tudo: “Foi a paixão 
pela literatura, que certamente tem a ver 
com uma história pessoal. Como começa 
essa paixão e por que acaba, não sei.”

Diante do enigma, não faltou quem 
dissesse que o escritor, sujeito de 
temperamento tímido e arredio, não 
aguentara a pressão do sucesso; nem 
tampouco faltou quem dissesse que 
ele tinha esgotado sua aventura com 
as palavras, como se não lhe 
coubesse mais o que inventar 
no seu trato experimental com 
o idioma, ou o que contar com 
equivalente força dramática. 
Dele também já se disse que é 
“o maior escritor brasileiro em 
inatividade”.

Lavoura Arcaica é a história 
de uma família rural patriarcal, 
descendente de imigrantes, 
com arraigada ética de trabalho 
e rígidos valores religiosos. A 
história é narrada a partir da ótica 
de um filho desajustado, que 

dela se desgarra, fugindo da fazenda onde 
vivem para esquivar-se do amor incestuoso 
por uma irmã. Esse filho pródigo vem a ser 
resgatado por seu irmão mais velho num 
fétido quarto de pensão e é levado de volta 
ao lar. Mas o seu retorno traz a desarmonia 
e faz irromper terrível tragédia na família. A 
história configura, assim, uma inversão da 
parábola do filho pródigo.

Um Copo de Cólera relata o encontro 

Lavoura Arcaica, levado às telas.

Um Copo de Cólera, cena do filme.
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amoroso de um homem mais velho, um 
quarentão talvez, culto e sistemático, e sua 
jovem namorada, uma jornalista politizada, 
seus jogos sexuais e sutis provocações 
noturnas que, de forma repentina, ao 
raiar do dia, acabam por explodir em 
coléricos vitupérios que um lança ao outro, 
deflagrados pela ira que provocam no 
homem as formigas saúvas que durante a 
noite abriram um buraco na cerca viva do 
jardim de sua chácara.

Em ambos os livros, Raduan Nassar 
vale-se de estilo original e peculiar de 
escrita, muita vez vazada na forma de 
prosa poética e sempre utilizando-se 
de pontuação diferenciada, sendo cada 
capítulo dos livros – salvo na parte final do 
romance – escrito num único período, sem 
parágrafos, e com uso quase que exclusivo 
de vírgulas. A absoluta precisão com que 

o escritor escolhe as palavras e o cuidado 
com que as usa demonstra laborioso 
trabalho de um artífice da linguagem.

O ritmo dos textos não é o mesmo nos 
dois livros, no entanto. Enquanto Lavoura 
Arcaica não é leitura sempre fácil, chegando 
mesmo a ser pesado em várias passagens, 
Um copo de cólera desenvolve-se num 
ritmo alucinante, carregando consigo o 
leitor que não consegue se desvencilhar 
do movimento arrebatador e sempre 
surpreendente do texto. 

Os dois livros foram adaptados ao 
cinema, com a utilização quase textual 
de suas narrativas para os diálogos dos 
personagens.|

Luiz Barros é escritor e jornalista

Lavoura Arcaica, levado às telas.
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Desde o final do século passado, 
monumentos são iluminados em alusão 
ao movimento

A CAASP está mais uma vez engajada 
no movimento Outubro Rosa, ação popular 
mundial voltada à luta contra o câncer de 
mama e que conta com a participação 
de instituições de diversas naturezas. O 
movimento caracteriza-se, entre outras 
iniciativas, pela iluminação de monumentos 
com feixes de luz rosa, cor do laço que 
simboliza o combate à doença. 

“Como tem acontecido nos últimos 
anos, utilizaremos nossos veículos de 
comunicação para divulgar a importância 
do diagnóstico precoce do câncer de 
mama. A fachada da sede da CAASP estará 
iluminada de rosa, como manda a tradição 
desse relevante movimento internacional”, 
afirma o presidente da Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo, Braz Martins 
Neto.

 “A Caixa solidariza-se com a mulher 
brasileira colocando-se ao lado de diversas 
outras entidades importantes, que 
reconhecem a necessidade de conscientizá-
la da necessidade de prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer de mama”, 
assinala a diretora da CAASP Maria Célia do 
Amaral Alves.

A história do Outubro Rosa começou 
na última década do Século XX, quando o 
laço cor de rosa foi lançado como símbolo 
da luta contra o câncer de mama pela 
Fundação “Susan G. Komen for the Cure” 
e distribuído aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, em Nova York, no ano 
de 1990. Em 1997, entidades das cidades 
americanas de Yuba e Lodi começaram a 

comemorar de modo efetivo o “Outubro 
Rosa”, realizando diversas ações de 
conscientização da população, enfeitando 
locais públicos com laços cor de rosa, 
promovendo corridas, desfiles e outros 
eventos alusivos à causa.

De lá para cá, foram inúmeras as 
iniciativas em todo o mundo. No Brasil, a 
primeira delas foi a iluminação em rosa do 
Mausoléu do Soldado Constitucionalista, 
em São Paulo – o Obelisco do Ibirapuera, 
em 2002.  Em maio de 2008, o Instituto Neo 
Mama de Prevenção e Combate ao Câncer 
de Mama “tingiu” com luz rosa a Fortaleza 
da Barra, em Santos. Essas ações pioneiras 
foram marcantes e, hoje, praticamente 
todas as capitais brasileiras realizam atos 
em alusão ao Outubro Rosa.

NOTÍCIAS
OUTUBRO ROSA, AÇÃO 

SOLIDÁRIA CONTRA O 
CÂNCER DE MAMA
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A Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo modernizou seu Setor de 
Benefícios mediante a implantação de 
processo eletrônico para concessão de 
auxílios pecuniários. Ao clicar, no alto da 
página inicial do site da entidade (www.
caasp.org.br), na aba “Requerimento de 
Benefícios”, o advogado tem acesso a todos 
os passos para efetuar o requerimento 
por meio digital, bem como a informações 
sobre o andamento do seu processo.

“A CAASP entende que a digitalização 
dos processos para concessão de 
benefícios trará mais celeridade a esta área 
assistencial, ainda e sempre a mais relevante 
da entidade”, declarou o secretário-geral 
adjunto da CAASP, Alexandre Ogusuku. 
“Os novos procedimentos, ao passo que 
agilizarão os trabalhos, não reduzirão de 
modo algum a importância dos debates 
no âmbito das Câmaras de Benefícios, 
colegiados que conferem à Caixa de 
Assistência sua face mais humanizada”, 
completou o dirigente.

A partir de agora, as tramitações são 
feitas digitalmente por uma plataforma on-
line de Gestão Eletrônica de Documentos 
(Dataged). A tecnologia oferece sigilo, 
agilidade e validade jurídica as transações 
eletrônicas de informação, ou seja, nenhum 
dado corre risco de vazar para a internet. 

“O processo de avaliação e concessão 
se tornará mais rápido, beneficiando 
os relatores e consequentemente os 

beneficiários da CAASP”, acredita o relator 
Ciro Lopes Cavalheiro, integrante da 3º 
Câmara de Benefícios. “Essa iniciativa vem 
a calhar com a rotina de muitos colegas. 
Eu, por exemplo, passo boa parte do meu 
tempo de frente para o computador, então 
ficará mais fácil e ágil analisar os casos que 
a mim chegam”, salienta a relatora Carla de 
Vincenzo, da 5º Câmara de Benefícios.

Os relatores Valdemar Carlos da Cunha 
e Vanessa Vendramini, respectivamente da 
1º e da 2º Câmaras, destacam o aumento 
da segurança no processo. “Existe um risco 
ao deslocar o processo da CAASP para o 
nosso escritório. Podemos ser assaltados 
ou, em caso de entrega por terceiros, o 
processo pode extraviar. Então, eu acho 
fantástico a inciativa da Caixa de trazê-
lo para o ambiente digital”, ponderou 
Vendramini.  Cunha, por sua vez, salienta: 
“Quando anunciaram que os processos 
passariam por uma digitalização, eu 
aplaudi a ideia, porque antes tínhamos 
que carregar cada processo com todos os 
seus volumes até nossos escritórios e ter 
o máximo de cuidado nesse deslocamento, 
já que o papel é uma ferramenta frágil”.

A modernização do Setor de Benefícios 
da CAASP será combinada com um enorme 
avanço no compromisso da entidade com 
a transparência e a prestação de contas. A 
partir de agora, sempre que os relatores 
e os funcionários da CAASP realizarem 
qualquer movimentação com o processo, 
um e-mail será enviado automaticamente 
aos requerentes, informado andamento e 

IMPLANTADO PROCESSO 
ELETRÔNICO DE BENEFÍCIOS 

PECUNIÁRIOS NA CAASP
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Telas com novo design modernizam o 
dispositivo que mede quando a advocacia 
economiza na Caixa de Assistência

O Econômetro, dispositivo que 
atualiza e mostra em tempo real a 
economia gerada nas compras de 
medicamentos e livros nas farmácias e 
livrarias da CAASP, está de cara nova. Nos 
monitores instalados na sede da entidade, 
em suas regionais e agora também na 
sede da OAB-SP, os advogados têm acesso 
às informações em uma tela de visual mais 
limpo e leitura mais fácil, em quadros bem 
definidos para conteúdos específicos, 
conforme os modernos princípios de 
design em comunicação eletrônica.

Em setembro o Econômetro 
registrava uma economia de R$ 40 
milhões, desde 1º de janeiro de 2016. Na 
nova tela, pode-se saber também os totais 
de atendimentos prestados e de itens 
vendidos nas farmácias e livrarias. 

O Econômetro ainda exibe 
ininterruptamente informações sobre 
serviços, campanhas, parcerias e torneios 
esportivos da entidade, além de reproduzir 
o noticiário da hora do portal G1 e destacar 
produtos em oferta na CAASP Shop, a loja 
virtual da entidade. 

O Econômetro encontra-se nas 
unidades da CAASP de Araçatuba, 
Araraquara, Assis, Bauru, Bragança 
Paulista, Butantã, Campinas, Franca, 
Guaratinguetá, Guarulhos, Jabaquara, 
Jundiaí, Lapa, Marília, Mogi-Guaçu, 
Osasco, Penha, Pinheiros, Piracicaba, 
Presidente Prudente, Registro, Ribeirão 

Preto, Santana, Santo Amaro, Santo André, 
Santos, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa 
Vista, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos, Sorocaba, Tatuapé e Taubaté. Na 
sede da entidade (Rua Benjamin Constant, 
75, Centro, São Paulo), há monitores no 
hall de entrada, na farmácia e na livraria. 

O Econômetro está também na sede 
da OAB-SP, na Rua Maria Paula, 35, no 
centro da Capital. 

ECONÔMETRO CAASP: O 
NOVO VISUAL DO MONITOR 

DA ECONOMIA

Arquivo CAASP
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Os postos de serviços instalados na 
sede da Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo (Rua Benjamin Constant, 75, 
Centro, Capital) registraram no primeiro 
semestre de 2016 atendimentos a 4.522 
advogados. O Posto de Visto Americano foi 
responsável por 517 deles, o de Orientação 
Previdenciária, por 1.208, o da Junta 
Comercial, por 947, o de Orientação Fiscal, 
por 1.819, e o da Caixa Econômica Federal, 
recém-instalado, por 21 atendimentos.

No Posto de Orientação Previdenciária 
os advogados recebem informações sobre 
recolhimento, inscrição, contagem de 
tempo de contribuição e outras. Também 
podem realizar simulação de valor a receber 
e encaminhar o pedido de aposentadoria. 
O serviço não é extensivo aos clientes dos 
advogados. Já no Posto de Orientação Fiscal 
os advogados têm condições de solucionar 
boa parte da demanda de seus clientes 
perante a Receita Federal: solicitação de 
Certidão Negativa de Débito para pessoas 
físicas e jurídicas, encaminhamento de 
processos de inscrição, alteração e baixa de 
CNPJ, envio de processos de baixa de conta 
corrente para pessoas físicas e jurídicas 
com domicílio na capital e outros itens.

Fruto de uma parceria entre a CAASP, 
a OAB-SP e a Junta Comercial do Estado 
de São Paulo firmada em 2009, o Posto 
da Jucesp permite ao advogado e ao 
estagiário registrar contratos; abrir, alterar 
ou encerrar empresas; obter certidões 
de breve relato ou de inteiro teor; fazer 
registro de sociedades e dispor de todos 
os outros serviços do âmbito da Junta 
Comercial.

No Posto de Visto Americano, por 
sua vez, a CAASP intermedeia processos 
burocráticos como preenchimento de 
relatórios e elaboração do dossiê exigido 
pelo Consulado dos Estados Unidos, 
procedimentos indispensáveis para a 
concessão do visto. Os funcionários são 
preparados para solucionar todas as 
dúvidas do público.

Caixa Econômica Federal - De forma 
inédita, em 2015 a Caixa Econômica Federal 
e a Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo firmaram parceria para 
instalação de um posto do banco na sede 
da entidade assistencial. Pela parceria, os 
advogados 

POSTOS ESPECIAIS NA 
CAASP  ATENDERAM A 4,5 MIL 

ADVOGADOS NO PRIMEIRO 

Arquivo CAASP
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Advogados inscritos em 13 subseções 
da OAB-SP – Americana, Araras, Artur 
Nogueira, Capivari, Hortolândia, Leme, 
Limeira, Nova Odessa, Piracicaba, Rio 
Claro, Santa Bárbara D’Oeste, São Pedro 
e Sumaré – participaram, no dia 2 de 
setembro, da 5ª Conferência Regional da 
Advocacia. No Carlton Plaza Hotel, em 
Limeira, como atividades complementares 
ao evento, a CAASP realizou gratuitamente 
exames rápidos de medição de colesterol, 
glicemia e pressão arterial, além de teste 
para detecção do vírus HCV, causador 
da hepatite C, e sessão de massagem 
expressa antiestresse. A livraria móvel da 
Caixa de Assistência também foi a Limeira, 
oferecendo obras jurídicas e da literatura 
em geral com desconto médio de 25%.

Coordenada pelo secretário-geral 
da OAB-SP, Caio Augusto dos Santos, a 5ª 
Conferência foi dividida em cinco partes. Na 
primeira delas, de manhã, as diretorias da 
Secional, da Caixa e das subseções reuniram-
se para tratar de assuntos administrativos. 
À tarde, inicialmente discursaram o 
presidente da subseção anfitriã, Ozéias 
Paulo de Queiróz, o secretário-geral 
adjunto da CAASP, Alexandre Ogusuku, 
representando o presidente Braz Martins 
Neto, e o vice-presidente da OAB-SP, Fábio 
Romeu Canton Filho, que representou o 
presidente Marcos da Costa.

Em seu pronunciamento, Alexandre 
Ogusuku destacou que a Caixa de 
Assistência continua priorizando o 
atendimento aos advogados carentes, 
impossibilitados de trabalhar devido a 

problemas de saúde. Após descrever o 
rol de serviços oferecidos pela entidade 
aos advogados de todo o Estado – como 
farmácias, livrarias, Clube de Serviços, 
redes médica e odontológica –, Ogusuku 
falou sobre os persistentes problemas 
envolvendo o setor de saúde suplementar 
no país. “A saúde pública passa por uma 
crise, e a saúde suplementar vai pelo 
mesmo caminho”, disse, antecipando que, 
nos próximos dias, novas medidas serão 
tomadas pela Caixa de Assistência contra 
o recente aumento no plano coletivo da 
Unimed Fesp.

Junto com Ogusuku compareceram 
pela CAASP o diretores Jorge Eluf Neto 
(tesoureiro) e Célio Luiz Bitencourt.

NA CONFERÊNCIA DA 
ADVOCACIA EM LIMEIRA, 

CAASP REALIZOU EXAMES DE 
SAÚDE GRATUITAMENTE 

NOTÍCIAS
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Acaba de ingressar no Clube de 
Serviços da CAASP a Efígie – Educação e 
Cultura. Trata-se de uma empresa que 
pode ser classificada como agência de 
intercâmbio internacional. Mas, na prática, 
é mais que isso. “Somos especializados 
em educação internacional. Nossa 
preocupação é formatar oportunidades em 
diversas áreas do conhecimento, entre elas 
a do Direito”, explica Lara Crivelaro, diretora 
da Efígie. O convênio, que assegura aos 
advogados 7% de desconto nos programas 
da empresa, foi formalizado no último dia 
9 de agosto, com a presença do secretário-
geral da Caixa de Assistência, Rodrigo 
Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra (foto).

O principal diferencial dos 
intercâmbios educacionais e culturais 
organizados pela Efígie é a possibilidade 
de que grupos específicos, de pelo 
menos 15 pessoas, ganhem programas 
customizados conforme seus anseios. 
“Acabamos de montar um programa de 
20 dias para advogados em Montpellier, 
na França”, conta Lara. “Para nós, criar 
um programa customizado é sempre um 
desafio prazeroso”, diz.

Segundo a diretora, que tem 
larga carreira acadêmica e é ex-reitora 
universitária, os programas da Efígie, 
na maioria das vezes, destinam-
se principalmente a atualização e 
especialização profissional, mas também 
se desdobram em direção aos jovens 
estudantes, mediante convênios de high 
school, por exemplo, ou jornadas de férias. 
Tais programas podem ser desfrutados 
com os mesmos 7% de desconto pelos 

filhos dos advogados.

“O espírito desta parceria é dar 
oportunidade ao advogado e a seus 
familiares de realizarem cursos no exterior 
na área do Direito ou mesmo em outras 
áreas. É uma grande oportunidade de 
conhecer outras culturas e de se aprimorar 
na profissão, a partir da conquista de novos 
campos”, afirma Rodrigo Lyra.

Todos os programas de Efígie – 
Educação e Cultura estão descritos em www.
efigie.com.br. Informações detalhadas 
podem ser obtidas pelo telefone (19) 4141-
1515. 

ADVOGADOS TÊM A CHANCE 
DE FAZER INTERCÂMBIO 

CUSTOMIZADO NO EXTERIOR 
COM DESCONTO
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Já estão acontecendo os confrontos 
das fases semifinais do IV Campeonato 
Masculino de Voleibol e do XV Campeonato 
Feminino de Voleibol OAB-CAASP. Os jogos 
ocorrem pelo sistema de playoffs, em 
melhor de três partidas nas quadras do 
Club Homs (Avenida Paulista, 735). 

Neste ano, os campeonatos de voleibol 
da advocacia foram incrementados, com o 
número de equipes femininas aumentando 
de seis para 10, e o de equipes masculinas 
de sete para oito. 

A fase eliminatória da categoria 
feminina começou no dia 10 de setembro. 
Numa reedição da final do campeonato 
anterior, as meninas da Magister venceram 
as de Guarulhos. Na outra partida da chave, 
Santana saiu vencedora do confronto 
contra a Fênix. Novos confrontos definiriam 
os classificados.

No masculino, a disputa pelas 
primeiras colocações também segue a todo 
vapor. O início dos playoffs foi em 24 de 
setembro, quando o Dinamo Lex enfrentou 
o Levantamento Judicial e o Dinos e jogou 
com o Vmasc (após o fechamento desta 
edição). 

As finais do voleibol da advocacia 
serão realizadas no dia 29 de outubro. 
Confira hora e local no site de esportes da 
CAASP (www.caasp.org.br/Esportes)

CAMPEONATOS DE VOLEIBOL 
OAB-CAASP

CHEGAM A FASE DECISIVA
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As quadras do Sorema Clube, na 
cidade de Matão, voltaram a receber 
o Torneio Aberto de Tênis “Damásio 
Educacional” OAB-CAASP. A edição de 
número 42 da competição aconteceu nos 
dias 10 e 11 de setembro. Os matonenses 
demonstraram boa técnica e levaram 
a melhor nas partidas decisivas da 
competição. Paralelamente ao torneio, 
como vem ocorrendo nesta temporada, a 
LM Sports ofereceu gratuitamente clínica 
para advogados, cônjuges e dependentes, 
que puderam dar seus primeiros passos no 
tênis.

A premiação foi feita pela diretoria 
da Subseção de Matão da OAB-SP, com 
a presença também de dirigentes da 
Subseção de Catanduva. O conselheiro 
secional Mairton Cândido também 
prestigiou o evento. Os campeões do 
42º Torneio Aberto de Tênis “Damásio 
Educacional” OAB-CAASP somaram pontos 
para o ranking dos advogados tenistas, que 
neste ano premiará ao final da temporada 
os atletas mais bem colocados nas 
categorias “Especial”, “Até 39 anos”, “40 a 
49 anos”, “Acima de 50 anos”, “Feminino” e 
“Duplas”. 

O próximo Aberto de Tênis “Damásio 
Educacional” OAB-CAASP acontece em 
São Bernardo do Campo, nos dias 8, 9, 15 
e 16 de outubro. As inscrições devem ser 
efetuadas no site de esportes da CAASP 
(www.caasp.org.br/Esportes). O valor é 
R$60,00 para os atletas de até 59 anos, e 
R$30,00 para aqueles com mais de 60 anos.

MATÃO ABRIGA 42º TORNEIO 
DE TÊNIS “DAMÁSIO 

EDUCACIONAL” OAB-CAASP

Ar
qu

iv
o 

CA
AS

P

NOTÍCIAS



REVISTA DA CAASP66

PALAVRA
DO
LEITOR

PALAVRA DO LEITOR



Envie sua manifestação, opinião, crítica 
ou elogio para:

[ revistadacaasp@caasp.org.br ]

CARO LEITOR

A Revista da CAASP é completa, traz temas de interesse do advogado bem como do cidadão 
comum com reportagens atuais que exaurem a matéria de que tratam. Importantíssimo tomar 
conhecimento dessa edição por ter o condão de instruir e, ao mesmo tempo, entreter o leitor. 
Boa hora para começar a ler as demais, sobre as quais, tenho certeza, muito mais aprenderei.

Confesso que matéria na qual fui perfilado me emocionou (“Amor pela advocacia de pai para 
filho”) pela objetividade e sensibilidade. Durante a entrevista, já estava claro tratar-se a repórter 
de uma profissional extremamente competente. 

O destaque à ajuda que a CAASP me tem dado desde 2014 foi fundamental, principalmente 
quando inserta em meu histórico. Efetivamente, ficou demonstrado quão importante é a OAB-
CAASP na vida do advogado, mormente àqueles que passaram ou passam por provações como 
as quais vivenciei. Esse era o escopo colimado – do meu ponto de vista, alcançado com louvor. 

Do fundo do meu coração, um singelo obrigado.

[ Antônio Carlos Stancati de Carvalho ]

Da Redação:
Prezado Dr. Antônio Carlos Stacanti de Carvalho,
Palavras como as suas nos honram, gratificam e renovam nosso empenho pelo bom jornalismo 
dedicado à advocacia.
A reportagem não fez nada além de tentar retratar sua dignidade e sua perseverança diante 
dos obstáculos que a vida nos interpõe.  

AGRADECIMENTO E ELOGIO
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OPINIÃO
Luís Ricardo Marcondes Martins*
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Há muito tempo se sabe da necessidade de reforma do sistema 
previdenciário brasileiro e as iniciativas antecedentes nesse sentido 
apenas resvalaram a questão fulcral: nossa população envelhece – o que 
deveria ser sintoma de desenvolvimento – e com a queda da natalidade 
se nada for feito teremos, em pouco tempo, mais brasileiros sustentados 
pela Previdência Social do que contribuindo com ela. Já hoje o déficit 
estimado do setor é de cerca de R$ 200 bilhões, considerados o Regime 
Geral e os Regimes Próprios, estes últimos dos servidores públicos. 
Muitos chamam isto de falência.

É perfeitamente compreensível que contribuintes prestes a 
se aposentar temam prováveis mudanças de regras. Ninguém quer 
perder. É também natural do jogo político que algumas entidades 
sindicais de trabalhadores e movimentos sociais apontem a reforma 
previdenciária como uma peça de retrocesso. Porém, uma análise 
histórica, desapaixonada e livre de ideologias indicará tecnicamente a 
gravidade do momento vivido e, a partir de demonstrações matemáticas, 
a necessidade de reformulação da Previdência.

O modelo exato de Previdência que o Governo Temer proporá 
ao Congresso ainda é desconhecido. Como profissionais atuantes no 
setor há décadas, confiamos na capacidade dos servidores da respectiva 
área técnica governamental encarregados dos estudos nesse campo e 
torcemos para que esse trabalho não seja contaminado por conveniências 
políticas. Não nos furtamos, de outra parte, a sugerir medidas que 
levariam a uma Previdência que cremos sustentável financeiramente e 
cuja implantação não eliminaria direitos de quem quer que seja.   

 Nossa proposta valeria para os trabalhadores que ingressassem 
a partir da implantação do novo sistema previdenciário, o qual seria 
bipartido em Previdência Básica e Previdência Complementar (não 
estaria considerada a Previdência dos Servidores Públicos, regime que em 
passado recente sofreu profunda remodelação com a implementação da 
previdência complementar fechada, já contando com as bem sucedidas 
experiências do Funpresp, no âmbito federal, e de alguns Estados, como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul  e Espírito 
Santo). Importante antecipar que o novo modelo exigiria reorganização de 
incentivos tributários tanto para empresas quanto para os trabalhadores, 
por um lado, bem como a promoção de fomento e fortalecimento da 
governança das entidades fechadas de previdência complementar, que 
temos defendido como parte da solução dos problemas previdenciários 
e por esta razão não podendo ser deixadas à margem dos necessários 

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
E OS FUNDOS DE PENSÃO

OPINIÃO
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incentivos ao incremento da poupança previdenciária para fazer o Brasil 
poupar mais e melhor. 

Nesse novo modelo previdenciário, a Previdência Básica se 
subdividiria em regimes de Repartição e de Capitalização. No primeiro, 
via INSS, estariam obrigatoriamente os contribuintes com renda de até 
três salários mínimos, ou em torno disso. No segundo se enquadrariam, 
também obrigatoriamente, aqueles que ganhassem entre três e 10 
salários mínimos, aproximadamente, mas em regime de capitalização 
organizado sob a forma da Previdência Complementar, com gestores de 
livre escolha dentre as opções regularmente apresentadas pela iniciativa 
privada. Os brasileiros com renda acima de 10 salários mínimos teriam 
à sua disposição a Previdência Complementar nas modalidades aberta 
(planos ofertados individualmente por bancos e seguradora) e fechada 
(leia-se fundos de pensão, contando com forte incentivo tributário para 
poupança com foco no longo prazo, como por exemplo, aplicação de 
alíquota zero aos benefícios originários de reservas acumuladas por 
período superior a 20 anos).

É importante nos atermos a este ponto, principalmente por 
estarmos à frente da OABPrev-SP, fundo de previdência instituído pela 
Seção de São Paulo da OAB e pela Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo (CAASP), reconhecido por todos como marcante caso de 
sucesso, sendo referência de proteção social previdenciária privada.

O sistema fechado de previdência complementar brasileiro está 
amadurecido, contando com arcabouço jurídico adequado e sintonizado 
com as melhores práticas internacionais, a despeito de requerer ajustes 
pontuais, em especial no respeitante a entidades patrocinadas por 
entes públicos. Trata-se de um sistema de elevada solvência, que vem 
pagando regularmente benefícios que somam mais de R$ 34 bilhões/ 
ano, atingindo mais de 7 milhões de pessoas, acumulando reservas 
de mais de R$760 bilhões. Um sistema com importante viés social e 
fundamental para o crescimento econômico do país, pois ao mesmo 
tempo que possibilita a formação de poupança interna de longo prazo 
destinada a financiar projetos de infraestrutura, contribui também para 
a melhora das condições sociais da população.

O potencial de crescimento desse sistema é grande considerando-
se a existência, no Brasil, de 15 mil empresas com faturamento anual 
entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões, 16 mil sindicatos e 6.500 
cooperativas com cerca de 30 milhões de associados.

A sustentabilidade da própria Previdência Social no futuro está 
intimamente ligada à pujança da Previdência Complementar, sendo 
que o modelo  proposto constitui justamente um mecanismo auxiliar 
de fortalecimento daquela, lembrando que as entidades fechadas 
de previdência complementar (EFPCs) deverão buscar o contínuo 
aperfeiçoamento das suas estruturas de governança, bem assim a 

OPINIÃO
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capacitação e profissionalização de seus dirigentes, disponibilizando 
com toda a transparência as informações aos seus participantes. É 
igualmente importante para aquelas entidades ligadas a entes públicos 
que dirigentes e conselheiros não tenham exercido atividades político-
partidárias nos 24 meses imediatamente anteriores à nomeação.

A regulação do sistema também deve avançar, com o fortalecimento 
do órgão de fiscalização e supervisão, a PREVIC (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar). Defendemos que esta 
autarquia tenha plena autonomia funcional, financeira e orçamentária, 
blindando-a das interferências externas. Nesse sentido, a escolha de 
seu titular dever ser feita pelo presidente da República, com nomeação 
condicionada a aprovação pelo Senado Federal, vedando-se ao ocupante 
do cargo exercício de atividade sindical ou político-partidária, entre 
outras medidas. 

No âmbito exclusivo das EFPCs instituídas por entidades de classe, 
o destaque da OABPrev-SP nos orgulha e confirma a credibilidade dos 
seus instituidores, todos sob o guarda-chuva da Ordem dos Advogados 
do Brasil e de seu braço assistencial, a Caixa de Assistência. Atualmente, 
podem compor o fundo de previdência os advogados das Secionais da 
Ordem e beneficiários das Caixas de Assistência de Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e 
Sergipe. Em julho último, o patrimônio sob administração da OABPrev-SP 
ultrapassou os R$ 500 milhões, no mesmo mês em que foram registradas 
553 novas adesões ao plano de previdência da advocacia. Hoje com 
aproximadamente 40.000 participantes, a entidade já paga benefícios 
a 117 pessoas – 12 aposentadorias por invalidez, 21 aposentadorias 
programadas e 84 pensões por morte.

Com esta contribuição entendemos que o sistema previdenciário 
brasileiro, remodelado a partir de critérios técnicos que levem em conta o 
perfil da população quanto à sua composição etária e longevidade, além 
de níveis de renda, poderá reverter a situação falimentar em que ora se 
encontra e assegurar uma aposentadoria eficiente às futuras gerações. 
Para tanto, é preciso deixar dogmas de lado e fortalecer as EFPCs como 
parte fundamental do sistema, enxergando a previdência complementar 
como parte da solução do problema previdenciário brasileiro.

*Luís Ricardo Marcondes Martins, advogado, é presidente da 
OABPrev-SP e diretor jurídico da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). Foi diretor da CAASP, 
conselheiro secional da OAB-SP e conselheiro da Câmara de Recursos da 
Previdência Complementar.
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