


*Coberturas, assistências e condições variam de acordo com a seguradora, o produto escolhido e o perfi l. 
Para mais informações, consulte as condições gerais do produto.

mdsinsure.com.br

MDS Insure Brasil

SEGURANÇA E 
CONFORTO SÓ COM A 

ESCOLHAPERFEITA.

A MDS TEM DIVERSOS SEGUROS AUTOMOTIVOS 
COM ATÉ 30%* DE DESCONTO!

Para advogados(as), extensivo aos cônjuges, pais e fi lhos. 

Aproveite as melhores seguradoras e os serviços de excelência! A MDS possui 
um atendimento exclusivo para o acompanhamento de sinistros.

• CENTRAL MDS •

11 3107 0007 • 11 3292 4456 • 11 3292 4580 (São Paulo)
0800 400 5991 (Demais Localidades)

worksite.mdsinsure.com/caasp
caasp@mdsinsure.com



*Coberturas, assistências e condições variam de acordo com a seguradora, o produto escolhido e o perfi l. 
Para mais informações, consulte as condições gerais do produto.

mdsinsure.com.br

MDS Insure Brasil

SEGURANÇA E 
CONFORTO SÓ COM A 

ESCOLHAPERFEITA.

A MDS TEM DIVERSOS SEGUROS AUTOMOTIVOS 
COM ATÉ 30%* DE DESCONTO!

Para advogados(as), extensivo aos cônjuges, pais e fi lhos. 

Aproveite as melhores seguradoras e os serviços de excelência! A MDS possui 
um atendimento exclusivo para o acompanhamento de sinistros.

• CENTRAL MDS •

11 3107 0007 • 11 3292 4456 • 11 3292 4580 (São Paulo)
0800 400 5991 (Demais Localidades)

worksite.mdsinsure.com/caasp
caasp@mdsinsure.com

Disponíveis nas Farmácias da CAASP e CAASPSHOP

Ansiodoron: Avena sativa D1, Passiflora alata D1, Valeriana officinalis D1. Registro 80 comp. M.S 1.0061.0092.001-7. Registro 220 comp. M.S 1.0061.0092.002-5.  
Bryophyllum Argento cultum: Bryophyllum calycinum Argento cultum D2. Solução Oral de 50 mL - MS 1.0061.0085.002-7.  
Stressdoron: Kalium phosphoricum D6, Aurum metallicum D10, Ferrum sulfuricum D3 e Silicea D3. 80 comp. M.S 1.0061.0024.004-1. 220 comp. M.S 1.0061.0024.003-1.

ANSIODORON, BRYOPHYLLUM ARGENTO CULTUM E STRESSDORON SÃO MEDICAMENTOS. SEUS USOS PODEM TRAZER RISCOS. 
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
Estes produtos são contraindicados para pessoas com hipersensibilidade aos componentes das fórmulas. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 55 32 66. 
Veiculado em Novembro/2016.

1. Bula

Indicado no tratamento auxiliar  
da INSÔNIA e ANSIEDADE.¹

Indicado no tratamento auxiliar 
da IRRITAÇÃO, ANGÚSTIA e 

CONSEQUÊNCIAS DO CHOQUE.¹

Indicado no tratamento 
auxiliar do ESTRESSE.1

Medicamentos

Disponível 
também na 

versão com 220 
comprimidos.

Disponível 
também na 

versão com 220 
comprimidos.

O cuidado que você precisa 
na ocasião que você procura

Óleos Corporais da Weleda
• Rápida absorção 

• Hidratação pós-banho 

• Fragrância natural para seu bem-estar

• 100% de origem vegetal  

• Não testados em animais

Cuidado específico Cuidado diário 



REVISTA DA CAASP4EDITORIAL

TEMAS URGENTES DE 
UM PAÍS COMPLICADO

EDITORIAL



REVISTA DA CAASP 5 EDITORIAL

Não se avista céu de 
brigadeiro no horizonte brasileiro 
- não tão cedo. E a reportagem 
de capa desta edição trata de um 
dos temas mais polêmicos neste 
cenário tortuoso, senão o de maior 
potencial conflituoso: a reforma 
trabalhista. O leitor encontrará 
nas páginas a seguir opiniões 
abalizadas sobre que deve ser 
feito com a antiga, mas nem por 
isso descartável, Consolidação 
das Leis do Trabalho, conjunto 
de normas que alguns querem 
modernizar, outros querem 
enterrar. Conhecerá, o leitor, dois 
casos que provam o quanto é 
complexo realizar uma reforma 
nesse campo: se um empresário 
vai à breca por não suportar os 
encargos trabalhistas da folha 
de funcionários, um trabalhador 
vê sua vida arrasar-se após ser 
precariamente terceirizado. 

Em “Entrevista”, o personagem 
desta edição é o jurista Lenio Streck, 
ardoroso e polêmico defensor da 
chamada “Constituição dirigente”. 
O professor, autor de mais de 40 
livros, não aceita que a moral e a 
política se sobreponham ao Direito, 
tampouco considera positivo o 
ativismo judicial que predomina 
hoje no Brasil. “O ponto central da 
fragilização da Constituição está 
na aposta no ativismo judicial. 
O ativismo nunca é bom para a 
democracia”, diz, entre outras 
frases igualmente incisivas.

A Revista da CAASP foi 
ver de perto o dia-a-dia de uma 
ONG voltada aos dependentes 
de drogas, e descreve na seção 

“Saúde” um meio alternativo de 
lidar com as pessoas viciadas em 
crack. Também traz o diagnóstico 
do vício e o tratamento indicado 
pela medicina tradicional às vítimas 
dessa droga poderosa, que cria 
guetos de um trágico submundo 
nas metrópoles brasileiras.

Na seção “Dicas”, o leitor 
encontrará boas opções para 
levar a família nas férias de verão, 
opções atrativas e viáveis mesmo 
em momento de crise econômica.

Nestes tempos estranhos em 
que o Prêmio Nobel de Literatura 
é concedido a um músico, a seção 
“Literatura” traz alentada análise 
da obra de um escritor de verdade, 
um dos maiores: Thomas Mann. 
Em “Cinema”, o leitor que ainda 
não assistiu a Rashomon, do genial 
diretor japonês Akira Kurosawa, 
saberá como a subjetividade 
humana pode ser retratada pela 
linguagem cinematográfica. Fecha 
a edição, em “Opinião”, artigo do 
advogado e professor de Direito da 
USP Heleno Torres, sob o título “Um 
balanço da regularização de ativos 
lícitos no Exterior”, outro tema na 
pauta urgente deste complicado 
Brasil. 
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Lenio Luiz Streck talvez seja hoje 
o maior polemista jurídico do Brasil. 
Defensor intransigente da Constituição 
– “constitucionalista ortodoxo”, em suas 
próprias palavras –, aponta um movimento 
orquestrado para desconstruir a Carta de 
1988. Enfática e reiteradamente, condena 
o chamado ativismo judicial e indigna-se 
contra aqueles que posicionam a moral, 
a política ou a economia acima do Direito.

O professor de pós-graduação em 
Direito da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (Unisinos), em São Leopoldo 
(RS), é advogado, integrado o Ministério 
Público de 1986 a 2014. Streck dedica-se 
prioritariamente à filosofia do Direito e 
à hermenêutica jurídica.  Autor de mais 
de 40 livros e organizador de outros 
tantos, ganhou o Prêmio Jabuti em 2014, 
na categoria “Direito”, a mais importante 
distinção literária brasileira, pela obra 
“Comentários à Constituição do Brasil”, 
que coordenou junto com José Gomes 
Canotilho, Gilmar Mendes, Ingo Sarlet e 
Léo Ferreira Leoncy. No mesmo ano, seu 
livro “Compreender Direito” foi também 
finalista do Jabuti. Em 2016, novamente 
uma obra sua disputou a final do prêmio: 
“Os Modelos de Juiz: Ensaios de Direito 
e Literatura”, que escreveu ao lado de 
André Karam Trindade.

Na entrevista a seguir, concedida 
ao editor da Revista da CAASP, Paulo 
Henrique Arantes, Lenio Streck exibe 
toda sua verve, como quando comenta 
as propostas contra corrupção levadas 
ao Congresso pelo Ministério Público: “Eu 
posso até concordar com a proposta de 
eugenia cívica, como eu a chamo, de querer 
saber de antemão se você tem propensão 
a delinquir, desde que ela seja aplicada 
para deputados, senadores, ministros do 
Supremo, ministros do STJ, procuradores-
gerais de Justiça, governadores, prefeitos, 
presidentes da República. Ou isso seria só 
para a patuleia?”.

DIREITO NÃO
É MORAL, NÃO

É POLÌTICA, 
NÃO É

RELIGIÃO

ENTREVISTA | LENIO STRECK
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[Revista da CAASP] - Frase do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal: 
“O STF é a vanguarda iluminista e impulsionadora da História quando ela emperra”. O 
senhor concorda com ele?

[Lenio Streck] - Claro que não concordo. Se isso for verdadeiro, é porque a democracia 
fracassou. Se o iluminismo brasileiro, ou o progresso brasileiro, depender do Supremo 
Tribunal, é porque nós chegamos no último grau de apelo para que alguém nos ajude na 
democracia.

Não posso concordar. O que ele afirma nada mais é do que enfraquecer a própria Constituição, 
enfraquecer o grau de autonomia do Direito. Significa depender muito mais dos conceitos 
morais e políticos dos ministros do que daquilo que o Direito, enquanto estrutura, nos diz a 
partir do pacto constituinte.

A moral está sobrepondo-se ao Direito?

Sim, porque nós não cuidamos do Direito 
como devíamos ter cuidado. Numa 
frase repleta de ambiguidades, nós não 
procedemos direito com o Direito, e 
fomos dando respostas políticas, morais 
e econômicas quando a resposta deveria 
ser jurídica. Assim, fomos deixando que os 
predadores externos e internos do Direito o 
fossem enfraquecendo.

No Estado Democrático, o Direito precisa 
ter um grau de autonomia, e ele tem que 
construir barreiras contra aquilo que o 
enfraquece por fora e por dentro. O Direito 
sofre os ataques da moral – isto é, das 
apreciações morais, dos moralismos etc. 
–, da política – todos os dias a política quer 
mexer no Direito, na Constituição etc., – e 
da economia – a PEC 241, agora PEC 55 no 
Senado, é um bom exemplo de predador do 
Direito.

Será que o Direito tem condições de suportar isso, ou vai-se dizer que não se trata de uma 
questão jurídica? Esta é a frase de sempre: “isso é uma questão política”, ou “essa é uma 
questão moral”, e o Direito vai se enfraquecendo.

Ao lado dos predadores exógenos – política, moral e economia –, nós temos os predadores 
endógenos, internos, que são o poder discricionário dos juízes, o livre convencimento, a 
livre apreciação da prova, os diversos modos de enfraquecimento da coisa julgada, o uso 
precário da jurisdição constitucional, os próprios embargos declaratórios – que acabam 
sendo um remédio contra decisões mal fundamentadas –, o modo como nós fazemos o filtro 
dos recursos e vamos trabalhando muito mais com efetividades quantitativas em vez de 
qualitativas. Esse conjunto de elementos vai enfraquecendo internamente o Direito.

Veja como o Direito é complexo. Ele tem que resistir aos ataques externos e aos ataques 
internos. A questão é saber, passados 28 anos, o que sobrou da Constituição no sentido de 
resistir. Eu tenho trabalhado muito o conceito de resistência democrática, e estou realizando 

O DIREITO SOFRE 
ATAQUES DA MORAL, 

DA POLÍTICA E DA 
ECONOMIA. A PEC 55 
É UM BOM EXEMPLO 

DE PREDADOR DO 
DIREITO

LENIO STRECK | ENTREVISTA
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uma espécie de ortodoxia constitucional: o jurista, necessariamente, tem que apostar com 
uma visão ortodoxa sobre o Direito, ter a coragem de dizer que algo é jurídico ou não-jurídico, 
ter a coragem de dizer que Direito não é moral, ter a coragem de dizer que Direito não é 
política, que Direito não é religião.

O senhor enxerga um movimento orquestrado para desconstruir a Constituição? Se existe 
tal ação, de que maneira ela se manifesta mais especificamente?

Existe esse movimento, e ele se dá basicamente 
de dois modos. Um, pelo olhar ideológico de 
setores que não concordam que a Constituição 
tenha um caráter compromissório, um 
caráter dirigente, que diga que o Brasil deve 
erradicar a pobreza, fazer justiça social. Isso 
é lei, isso vale, e portanto nós queremos que 
isso seja cumprido, pelo menos na minha 
linha ortodoxa constitucional, jurássica. E há 
setores que nunca concordaram com isso, 
que sempre disseram que a Constituição é 
uma carta de intenções e que, portanto, não 
é uma norma, é longa demais etc. 

O Gilberto Bercovitch tem a tese da 
Constituição invertida – eu até escrevi um 
artigo sobre isso. Setores da sociedade dizem 
que a Constituição é dirigente quando lhes 
interessa para receber fundos públicos. A 
esses setores a Constituição interessa quando 
serve para defender monopólios etc., mas 
para promover distribuição de renda, fazer 
justiça social, a Constituição deixa de ser 
dirigente. Esse é um aspecto.

Por outro lado, há um movimento que desde 
o início da Constituição procura minar o 
Direito por dentro. Isso não acontece de 
forma deliberada, mas porque faz parte do modo de proceder do jurista médio brasileiro. 
Faz parte da tradição jurídica brasileira, que nunca apostou num grau de autonomia que o 
Direito pudesse ter, porque os setores dominantes sempre fizeram o Direito como queriam.

A Constituição é um marco porque veio resgatar as promessas não cumpridas da modernidade. 
Isso machucou muita gente, desgostou muitas pessoas. E também o próprio Direito sempre 
esteve acostumado a lidar com questões interindividuais, como a cultura “manualesca” trata 
o Direito. Agora, quando o Direito passou a tratar de grandes questões transindividuais, aí 
os juristas ficaram em pânico.

O ponto central da fragilização da Constituição está na aposta no ativismo judicial. O ativismo 
nunca é bom para a democracia.

O ativismo judicial tem defensores ardorosos, não?

Sim.

Quem, por exemplo?

ENTREVISTA | LENIO STRECK

HÁ SETORES 
QUE NÃO 

CONCORDAM QUE 
A CONSTITUIÇÃO 

TENHA UM CARÁTER 
DIRIGENTE, QUE 

DIGA QUE O BRASIL 
DEVE FAZER JUSTIÇA 

SOCIAL.
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Por exemplo, Luís Roberto Barroso, talvez o mais representativo deles, até pela frase que 
você citou.

Grande parcela da magistratura trabalha com a concepção ativista, e qual é o problema? 
O ativismo é aquilo que eu chamo de uma atitude comportamentalista, é quando o juiz 
substitui o legislador. São juízes ético-político-morais.

Qual é o contraponto do ativismo?

É a judicialização. Ela é contingente, sempre é possível. Qualquer país do mundo tem 
judicialização. Eu diria, numa frase, que o ativismo é a vulgarização ou a vulgata da 
judicialização.

A judicialização tem que 
dar respostas que atendam 
a qualquer pessoa, e não 
somente a determinada 
pessoa. Para que um ato 
configure judicialização, 
eu tenho que responder à 
seguinte pergunta: eu posso, 
nas mesmas condições, dar 
um direito para qualquer 
pessoa que venha pedi-
lo? Se a resposta for não, 
é ativismo. Se a resposta 
for sim, então eu vou para 
a segunda pergunta: essa 
decisão trata de um direito 
fundamental? Por exemplo, 
você pode entrar com uma 
ação pedindo que você, 
estudante de medicina, 
obtenha um currículo 
especial por causa de sua 
condição religiosa, que 
não lhe permite sacrificar 
animais. A pergunta que 
eu faria: há um direito 
fundamental em você 
cursar medicina? Não, então 
já temos um problema.

Outra questão é se eu posso 
transferir recursos dos outros, 
sem quebrar a isonomia, para fazer a sua felicidade ou a felicidade de um grupo pequeno de 
pessoas. Onde der problema, estará sendo praticado ativismo. 

A judicialização é necessária e contingente; o ativismo é sempre ruim para a democracia.

Como o senhor avalia a medida que autoriza o início do cumprimento da pena antes do 
trânsito em julgado da ação penal? É o fim da presunção de inocência?

LENIO STRECK | ENTREVISTA
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Isso é verdade. 

Trata-se de uma visão política e moral do Supremo Tribunal sobre o direito à presunção da 
inocência. Não é uma visão jurídica.

O que nós vamos dizer para os nossos alunos nas faculdades de Direito quando alguém 
perguntar qual o significado de determinados termos? O Direito tem limites na interpretação. 
Eu estou na Itália falando sobre interpretação, e uma professora me diz: “ah, professor, o 
senhor fica falando sobre interpretação, o senhor defende a possibilidade de que sempre 
haja uma resposta correta, o senhor tem uma atitude ortodoxa”. Ela prossegue: “vou dar 
um exemplo: nós dois olhamos um barco, cada um de nós vê um barco diferente”. Então, 

eu digo a ela: “começamos bem, professora. Nós dois vemos um barco, não 
um avião, nem uma bicicleta”. São limites semânticos.

O Supremo tem limites. Os próprios ministros, se olharem os votos durante 
sua história, há momentos em que eles dizem “a Constituição tem limites 
que precisam ser respeitados”. Na hora de votar este caso, no entanto, a 
política e a moral falaram mais alto.

Mas vamos a uma questão de ordem prática. A medida ajuda a combater a 
corrupção?

Claro que não. Não ajuda 
a combater a corrupção, 
pode sim ajudar a botar 
mais gente na cadeia.  
Primeiro, essa questão da 
presunção não está ligada 
à Lava Jato. Os réus da Lava 
Jato não se beneficiam nem 
serão prejudicados por 
ela. Na visão externa do 
observador, do torcedor, 
isso pode fazer bem para o 
país.

Não dá para entrar na 
armadilha do “isso faz bem 
ou faz mal”. Essa é uma 
visão que o sociólogo ou 
alguém do povo deve ter, 
daí a minha ortodoxia. A 
minha resposta para o 
tema tem que ser jurídica. 
A Constituição diz que a 

presunção da inocência 
é um princípio, o Artigo 283 do Código de 
Processo Penal explicita isso, e a partir disso 
eu tenho que esgotar todos os recursos para então fazer o cumprimento da pena, o que não 
quer dizer que o sujeito preso não possa continuar preso se recorrer para o STJ e para o STF 
– se existem requisitos para a pessoa estar presa em função de preventiva etc., eles valem. 
Criou-se uma espécie de lenda urbana, como se isso fosse o prenúncio da impunidade, e outra 

ENTREVISTA | LENIO STRECK

(CUMPRIMENTO 
DE PENA ANTES 

DO TRÂNSITO EM 
JULGADO:) TRATA-
SE DE UMA VISÃO 

POLÍTICA E MORAL 
DO SUPREMO. 

NÃO É UMA VISÃO 
JURÍDICA.
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ilusão é achar que só beneficia os ricos.

Eu escrevi sobre o lado oculto dos números da presunção da inocência. Eu expus dados 
estatísticos mostrando que réus da Defensoria Pública, pobres, também se beneficiam e muito 
disso. Na verdade, há um percentual enorme sobre presunção da inocência que extrapola o 
cumprir ou o não cumprir a pena. Quem é do Direito sabe muito bem que, se o tribunal fixar 
mal uma pena em regime fechado, ele sai cumprindo de cara; se se modifica depois para 
regime semiaberto ou aberto, ele cumpriu erradamente. Como é que faz?

Num país que tem 640 mil presos, dos quais aproximadamente 320 mil são provisórios... o 
próprio Supremo Tribunal não acabou de declarar, entre aspas, inconstitucional o sistema 
prisional? Agora está criando mais condições para que mais pessoas sejam presas.

O que senhor achou das 10 propostas contra corrupção elaboradas pelo Ministério Público, as 
quais estão sendo apreciadas no Congresso?

Eu fui à Câmara e fiz um depoimento no dia da posse da ministra Carmem Lúcia. Coloquei lá 
minha posição de contrariedade em relação à maioria das propostas, porque são nitidamente 
punitivistas, quebram garantias. Por exemplo, a tentativa de enfraquecer o habeas corpus é 
uma coisa estarrecedora, depois de tudo que a civilização lutou pelo habeas corpus.

Por incrível que pareça, o Ministério 
Público, como guardião da cidadania, 
com tudo que seu papel representa... eu 
fico impressionado com a coragem do 
Ministério Público de querer enfraquecer 
o remédio heroico – o habeas corpus é o 
remédio heroico, “traga-me o corpo”, do 
Século XIII.

Mas talvez o ponto mais absurdo de 
todos seja o teste da integridade, que 
eu chamo de fator minority report, 
como naquele filme em que o sujeito 
era punido antes de cometer o crime, 
porque existia um modo de saber que 
ele ia cometer um crime.

Além disso, a transformação de alguns 
crimes em crimes hediondos ou o 
aumento das penas por corrupção a 
mais de 20 anos, o dobro do homicídio. 
Eles estão mais preocupados com a 
corrupção ou com o patrimônio do que 
com a vida das pessoas.

Não é papel do Ministério Público fazer 
propostas anticorrupção do modo como 
foi feito, isso é papel do Parlamento. Não 
são proibidas iniciativas populares, mas 
não me parece que devam ser feitas em 
conjunto, aproveitando uma certa onda 
que se criou de ser contra a impunidade. 

LENIO STRECK | ENTREVISTA
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Qualquer pessoa que é perguntada se é a favor da corrupção diz que não, mesmo o corrupto.

Eu penso que algumas das propostas poderiam até ser acatadas em relação ao enriquecimento 
ilícito, mas não se pode extrapolar as penas nem tirar garantias. Não se joga fora a água suja 
com a criança dentro. A pior coisa que pode acontecer é alguém achar que, numa concepção 
moralista, pode fazer uma espécie de limpeza social.

Sempre haverá vícios e sempre haverá virtudes – é a Fábula das Abelhas, de Mandeville. Se as 
pessoas acham que a sociedade deve ter só virtudes, é bom lembrar dessa fábula.

Eu posso até concordar com a proposta de eugenia cívica, como eu a chamo, de querer 
saber de antemão se você tem propensão a delinquir, desde que ela seja aplicada para 
deputados, senadores, ministros do Supremo, ministros do STJ, procuradores-gerais de Justiça, 
governadores, prefeitos, presidentes da República. Ou isso seria só para a patuleia?

Parece estar na moda o “in dubio, contra o réu”, ao meu ver com a colaboração de parte da 
imprensa. Isso ocorreria por desconhecimento jurídico ou por envolvimento político?

Pelos dois aspectos. Primeiro, não está 
escrito em lugar nenhum de que exista in 
dubio, pro societat, isso é uma invenção da 
dogmática jurídica. O que existe é in dubio, 
pró réu, e isso vem desde o primeiro grande 
julgamento da História, o caso de Orestes, 
que matou a própria mãe e o amante da mãe, 
que tinha matado seu pai. Orestes pede um 
julgamento e nesse julgamento há empate, 
cinco a cinco, e a deusa Pala Athena dá o voto 
de Minerva, ou seja, ela não desempata, mas 
diz que o empate beneficia o réu. Isso está na 
mitologia grega! Então, óbvio, trata-se de uma 
conquista porque a partir de então cessaram 
as vinganças.

Quando se diz “in dubio, contra o réu”, se está 
sendo vingativo, se está retrocedendo a antes 
da Oresteia de Ésquilo. Moraliza-se, assim, 
uma questão que tinha de ser jurídica. É um 
retrocesso, e isso se dá por um imaginário 
construído a partir de setores da mídia – 
não é chavão dizer isso: há elementos fortes 
mostrando, por exemplo, que alguns veículos 
de comunicação assumem francamente posições políticas, morais, e, ao invés de simplesmente 
possibilitarem escolhas às pessoas, eles impõem suas posições. Há vários modos de se fazer 
isso: por exemplo, deixar de ouvir um dos lados.

As revistas semanais são hábeis em práticas desse tipo, não raro exibindo capas escandalosas 
para conteúdos pouco relevantes.

Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama isso de “tosa de porco”: muito grito e pouca lã (risos). 

ENTREVISTA | LENIO STRECK
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O senhor considera ético que magistrados estejam diariamente presentes na mídia, 
comentando todo e qualquer assunto da República e não raro abordando temas que irão 
julgar?

Nesse ponto, é importante sempre lembrar o ministro Paulo Brossard, para quem o juiz fala 
nos autos: quando o juiz fala fora dos autos, ele está tentando politizar ou moralizar o Direito, 
pois se lhe interessasse só o Direito, os autos lhe bastariam. 

No fundo, esse hábito fragiliza o Direito, por uma razão simples: quando o cidadão vai ao 
Judiciário, ele não pergunta o que o juiz pensa sobre aquela causa, ele pergunta o que o Direito 
diz. A gente só quer saber o que o juiz pensa na estrutura do Direito; aquilo que o juiz pensa 
pessoalmente sobre a causa não é do interesse de ninguém, só dele mesmo.

Eu escrevi um livro chamado “O que é isto – decido conforme minha consciência?”, dizendo 
exatamente que os juízes não devem decidir conforme sua consciência. Isso pode parecer 
quase uma heresia no Brasil, só que se trata de um problema puramente filosófico, é um 
paradigma ultrapassado. A democracia só foi possível porque nós ultrapassamos a filosofia da 
consciência. A filosofia nos deu a possibilidade de, intersubjetivamente, avançarmos. Quando 
um juiz diz “decido conforme minha consciência”, eu não quero: eu quero que ele decida 
conforme a Constituição e o Direito.

Sem entrar no mérito do julgamento do ex-ministro José Dirceu, na ação penal do Mensalão, 
o que a ministra Rosa Weber quis dizer com a seguinte frase, contida em seu voto: “Eu não 
tenho provas contra ele, mas vou condená-lo porque a lei me permite”?

A ministra citou o famoso Malatesta, para quem o ordinário se presume e só o extraordinário 
se prova. Portanto, como aquilo podia ser visto como um ato ordinário, afinal Dirceu era o 
chefe, isso faria com que fosse desnecessária a prova. Até aqui, tudo bem.

Agora eu vou te dar uma nova. Quando apareceu essa questão, no mesmo dia, enquanto 
ocorria o julgamento, eu pedi para que minha assessoria procurasse urgentemente o livro 
do Malatesta na biblioteca. E não é que os meninos acharam? E localizamos a citação. Duas 
páginas ou três depois da citação, o próprio Malatesta diz o contrário. Isso significa que o 
Malatesta é um jurista complicado, não tem uma sistematicidade, é incoerente.

O senhor debateu com o juiz Sergio Moro, num evento do IBCCrim muito repercutido. Qual a 
profundidade dos argumentos jurídicos do juiz Moro? Desde logo observo que as decisões dele 
costumam ser confirmadas nas instâncias superiores. 

Eu tenho uma boa relação pessoal com o juiz Sérgio Moro, e reputo-o como um bom polemista. 
O fato de nós não concordarmos sobre algumas coisas não significa que tenhamos de ser 
inimigos – o Brasil já tem fracionamentos suficientes. Fizemos um debate em alto nível, 
mesmo tendo posições absolutamente diferentes nas mínimas coisas, e um dos aspectos 
naquele debate que vale citar foi a cobrança que eu coloquei para comunidade jurídica, 
mostrando que Sérgio Moro, no fundo, seguia aquilo que a própria comunidade jurídica 
ajudou a construir.

Há um caldo de cultura no qual Sérgio Moro está inserido. Nenhum juiz é filho de chocadeira, 
nenhum promotor é filho de chocadeira, nenhum advogado é filho de chocadeira. Nós somos 
produtos, temos uma linhagem. Em um país que foi tomado por cursinhos de preparação, que 
não discute questões críticas e que transforma o Direito em algo técnico, de fato está sendo 
formada uma geração de juristas que lida com questões jurídicas a partir de posicionamentos 
morais e políticos. O Direito está sendo abandonado, está se tornando uma mera ferramenta, 
um machado. Tem até uma piada: o machado vai entrando no mato, e uma árvore diz para 

LENIO STRECK | ENTREVISTA
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outra: “não se preocupe, que 
o cabo é dos nossos”. Ao que 
árvore mais velha diz: “mas a 
lâmina, não”.

No Brasil, lamentavelmente, 
nós adotamos uma profecia 
do Século XIX, pela qual o 
Direito é o que os juízes dizem 
que é. Enquanto nós não nos 
livrarmos dessa profecia, 
estaremos sempre fazendo 
apostas. Nós dependemos 
dos bons juízes e dos bons 
promotores. Eu gostaria de 
depender de um bom Direito 
e de uma boa Constituição. 

E o debate com Sérgio Moro?

Depois houve uma discussão 
quando da crítica que eu fiz 
no caso Bumlai (José Carlos 
Bumlai, empresário e pecuarista 
condenado na Operação Lava Jato). Eu disse que não era possível que uma sentença de 160 
páginas fosse dada em dois minutos. Ele tentou explicar... eu não vou reproduzir aqui, não 
quero cometer nenhuma injustiça quanto 
ao que ele disse, mas a discussão está 
disponível na internet.

Um exercício de futurologia: qual será o 
legado da Operação Lava Jato?

Se eu fizer uma análise puramente 
utilitarista, ou consequencialista, a minha 
resposta é que o legado será positivo, que 
foram presas tantas pessoas, que foram 
recuperados tantos valores etc. Não sei se 
é possível que quatrocentos e tantos anos 
de prisão sejam transformados em oito, 
nove ou 10 anos. Por que uma pena de 20 
anos pode se transformar em um ano com 
tornozeleira? 

Você já ouviu, ao longo da Operação 
Lava Jato, alguém reclamando do acordo 
que foi feito? Não tem uma linha contra, 
não tem um recurso, não tem nada, até 
porque quem deveria reclamar não pode 
reclamar, pois faz parte do acordo. O 
Ministério Público não vai reclamar de si 
mesmo, nem o juiz – esse é ponto.

ENTREVISTA | LENIO STRECK
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Agora, se nós olharmos para o lado do 
Direito, das garantias, aí eu diria que o 
saldo da Lava Jato não é bom. Não sou só 
eu que digo: nós estamos produzindo um 
déficit democrático em termos de garantias 
processuais. Por exemplo, a própria decisão 
do Tribunal do Rio Grande do Sul que, ao 
arquivar um procedimento administrativo 
contra o juiz Sérgio Moro, disse que vivíamos 
numa espécie jurisprudência de exceção. 
Nenhuma democracia convive com Estado 
de exceção.

Eu tive 27 anos de Ministério Público. 
Um dia desses, eu fui questionado: “ah, o 
professor Lenio hoje é advogado; queria 
ver o que ele fazia quando era procurador”. 
Aí eu mostrei tudo que fiz, todas as minhas 
posições, absolutamente garantistas, desde 
o meu primeiro dia no Ministério Público, em 
1986, todas as teses e ações, sempre para 
preservar as garantias constitucionais. O meu 
passado e os meus livros falam por mim. 
Portanto, quando eu estou falando sobre o 
balanço de uma operação como a Lava Jato, 
eu não estou dando simplesmente uma 
opinião como um torcedor faria – eu estou 
mostrando elementos objetivos que saem da 
Constituição do Brasil, os quais podem me 
dizer com segurança onde estão os equívocos. Os tribunais podem até sustentar de modo 
diferente, mas isso não significa que os juristas brasileiros não possam ter sua opinião. 

Eu uso sempre o “fator Julia Roberts”, que é quando a Suprema Corte erra. No filme “O Dossiê 
Pelicano”, a personagem da atriz Julia Roberts afirma: “a Suprema Corte está errada”. O papel 
da doutrina no Brasil é doutrinar, é dizer: a Suprema Corte erra, a Suprema Corte acerta, os 
tribunais erram, os tribunais acertam – esse é o papel da doutrina. A doutrina tem que construir 
constrangimentos, que eu chamo de constrangimentos epistemológicos, tem que ter coragem 
de dizer as coisas.

Quanto a essa coisa de os tribunais dizerem o que é o Direito... como resultado disso, boa 
parcela da doutrina acaba sendo caudatária dos tribunais. Os livros que mais vendem são 
manuais que simplesmente fazem glosas de ementas jurisprudenciais. Doutrina não é isso – 
pode até ser isso também, mas não é só isso.

O eminente criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes, em entrevista a esta revista, há quatro 
anos, disse que a Polícia Federal equivale hoje aos illuminati do Século XVIII. O senhor 
concorda com ele?

Nós criamos um imaginário conservador, um imaginário punitivista. Nós criamos o imaginário 
de que antes de tudo você é culpado, uma espécie assim de “teologia do Direito”, e que quando 
você trabalha contra isso está praticando heresias. O Direito incorpora as questões positivas da 
moral e, logo depois, ele não pode ser corrigido.

LENIO STRECK | ENTREVISTA
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O imaginário que nós construímos é inquisitivista. Nesse ponto, nem falo mais do panóptico, em 
que todo mundo escuta todo mundo no Brasil, no sentido do Foucault de sociedade vigiada. No 
fundo, o Direito tem um papel panóptico porque acaba vigiando a tudo e a todos, exatamente o 
Direito como ele está sendo praticado. O papel da Constituição é construir barreiras a favor do 
cidadão. A Constituição só existe porque é um remédio contra maiorias. Por favor, as pessoas 
têm que entender isso! As pessoas dizem que a Constituição traz muitas garantias. E queriam 
que a Constituição trouxesse o quê? O dever de ser chicoteado?

Gostaria que o senhor avaliasse as faculdades de Direito brasileiras em geral. O senhor não 
acha que mesmo aquelas consideradas de boa qualidade estão deixando um pouco de lado a 
formação mais humanista dos futuros juristas?

O (jurista e escritor) Roberto Lyra Filho disse que nós precisávamos urgentemente instalar os 
cursos jurídicos no Brasil, porque o que temos aí é um arremedo de escolas de legalidade. Acho 
que a frase dele, dita há cerca de 50 anos, ainda vale.

Grande parcela dos livros usados hoje nas salas de aula dos cursos jurídicos no Brasil - que são 
livros facilitados, simplificados, resumos etc. – deveria ter uma tarja como as das embalagens 
de cigarro, algo como “o uso deste material fará mal à sua saúde mental”, e na quarta capa 
deveria ter uma fotografia do Kiko (personagem do seriado mexicano infanto-juvenil “Chaves”) a 
dizer: “eu li e fiquei assim”.

Nós não nos preocupamos em fazer um ensino aprofundado, somos reféns do Exame de 
Ordem e de concursos públicos.

Quando fui a um congresso no STJ, eu disse lá que não são os tribunais, o Ministério Público, 
Defensoria etc. que têm que correr atrás do que se pergunta nas provas. As faculdades é que 
deveriam ser balizadas por aquilo que são as exigências, por exemplo, de uma magistratura 
democrática, de um Ministério Público democrático. O que se faz hoje? Hoje, se amoldam 
os alunos a uma certa cultura manualesca, de resumos de resumões, de professores que 
fazem vídeo no Youtube cantando o funk do ECA, de professores que repetem aos alunos 
uma espécie de modelo coreano ou chinês de decoreba e de supertarefas – e os alunos viram 
amestrados. Não se discutem questões sociais, coisas sérias, aprofundadas, e esses serão os 
juízes e promotores que cuidarão das nossas coisas, e que mais tarde chegarão ao Supremo e 
cuidarão da República.

Então, nós temos que, urgentemente, instalar os cursos jurídicos para saber o que queremos 
do Direito brasileiro. O que nós estamos fazendo também é muita teoria política na sala de 
aula. Explico: os professores dizem como a situação política e econômica deve ser tratada, e o 
Direito vem a reboque. Eu quero uma faculdade de Direito que ensine Direito! 

Lamentavelmente, hoje nós temos uma espécie de “cursinhocracia” para a OAB, para concursos 
públicos etc., que adotam um certo padrão de treinamento e, a partir disso, as bancas acabam 
perguntando coisas que decorrem desse imaginário. 

Talvez o ensino jurídico possa ser mudado de cima para baixo, de modo que OAB – ainda 
bem que existe o Exame de Ordem! – e concursos tenham um grau de exigência e um tipo de 
temática estabelecida. Eu até já sugeri uma agência nacional reguladora de concursos públicos, 
de cursinhos e de OAB, e a partir disso, em cinco anos, nós teríamos um novo ensino jurídico, 
porque esse ensino teria que atender às demandas. 

O que se quer de um advogado no Brasil? O que se quer de um juiz no Brasil? A gente quer um 
juiz que decida conforme seus pressupostos morais e éticos? Ora, assim você está apostando 
nas pessoas, está apostando em coachings.
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ESPECIAL
[ reportagem ] 

PAULO HENRIQUE ARANTES
E JOAQUIM DE CARVALHO
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Trabalhadores têm medo do que pode vir com uma reforma da CLT.
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      Neste Brasil sui generis, todos se dizem 
contra a corrupção, mas nem tanto contra 
a corrupção dos, digamos, amigos. Do 
mesmo modo, é raro alguém posicionar-se 
contra reformas em geral, pois somos, em 
tese, um país que precisa ser reformado 
de cabo a rabo. Porém, há reformas e 
reformas. A trabalhista, por exemplo, 
é defendida com unhas e dentes pela 
classe patronal, engessada por normas e 
pressionada por encargos, e pelo Governo 
Federal, este em seu estilo escorregadio. 
Os trabalhadores, por sua vez, enxergam 
espaço para modificações pontuais na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
particularmente as que impeçam o avanço 
do desemprego, mas têm a certeza de 
que patrões e governo querem é lhes tirar 
direitos e baixar o custo do trabalho via 
barateamento da mão de obra.

Em setembro, o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, deu inestimável 
colaboração para o confronto ao afirmar 
que a jornada poderia ser elevada para 
12 horas diárias. Foi repreendido pelo 
presidente Michel Temer e retratou-se, 
dizendo-se mal interpretado. 

O presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, Ives Gandra Martins Filho tem 
sido um defensor das reformas, o que não 
agradada seus pares na própria Justiça 
do Trabalho. Eis o que disse Martins Filho 
em entrevista a um veículo de imprensa 
especializado: “Quanto mais rígido o 
sistema, menos protetivo ele é. As empresas 
quebram e os trabalhadores ficam sem 
emprego. Daí que o período de crise não 
apenas é propício, mas até exigente de 
uma reforma legislativa que dê maior 

flexibilidade protetiva 
ao trabalhador. Dizer 
que em períodos tais, 
quando os trabalhadores 
estão fragilizados, não 
se devem promover 
reformas, é esquecer que 
também as empresas 
estão fragilizadas e 
quebrando, o que exige 
rápida intervenção para 
recuperar uns e outros”.

O exato inverso do 
que pensa Martins Filho 
é argumentado pelo 
presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho 
da 2ª Região, Wilson 
Fernandes, que afirmou 
o seguinte ao Jornal do 
Advogado: “Tenho muito 
receio de alterar regras 
que já se encontram 
estabilizadas há décadas 
em tempos de crise. É 
neste momento que não 

Martins Filho: defensor de reformas que desagradam os colegas.
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se pode falar em alterações das estruturas, 
porque é muito sedutor o argumento de 
que retirando direitos nós vamos gerar 
mais empregos. Não vejo uma reforma 
trabalhista que não seja no contexto 
de retirar direitos. Numa mudança, 
é óbvio que serão retirados direitos, 
principalmente nessa situação de grande 
dificuldade que estamos atravessando. 
Isso não seria adequado e poderia trazer 
uma precarização do direito”.

Martins Filho também desagradou 
colegas quando pediu ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, a retirada de 
pauta de projetos de lei que previam a 
criação de 100 novas Varas do Trabalho, 
200 novas vagas de juízes trabalhistas e 8 
mil de servidores da Justiça. A Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho obteve uma liminar em mandado 
de segurança para manter os projetos em 
tramitação.

Está aberto o confronto, tendo de um 
lado os adoradores de termos como “PJ”, 

“flexibilização”, “colaboradores”, 
“envolvimento participativo”, 
“metas” e “competências”. 
De outro, os acusadores que 
apontam “informalidade”, 
“precarização”, “subemprego”, 
“desemprego estrutural”. Cada 
lado tem os seus chavões, mas 
uma palavra nesse caldeirão 
semântico tem merecido 
atenção especial de ambos: 
“terceirização”.

O tema é objeto do PLC 
30/2015, projeto em trâmite 
no Senado originário da 
Câmara dos Deputados (PL 
4.330/2004). Pela regra atual, 
estabelecida pela Súmula 
331 do TST, só podem ser 
terceirizadas as chamadas 
“atividades-meio” de uma 

empresa, nunca as “atividades-fim”. O 
projeto libera a terceirização da mão-
de-obra em qualquer setor da empresa, 
inclusive nas atividades-fim. 

O papel fundamental do Congresso 
Nacional, o de legislador, poderá, contudo, 
tornar-se secundário, a depender da 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
quanto à Ação 713.211, que analisa um 
caso de terceirização e cujo desfecho terá 
efeito vinculante. O relator, ministro Luiz 
Fux, apresentaria seu voto no dia 9 de 
novembro, mas a seção foi adiada e nova 
data ainda não está definida. Se for mesmo 
modificada, a legislação sobre terceirização 
terá de levar em conta a seguinte realidade, 
informada pelo Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese): os terceirizados no Brasil recebem 
salários, em média, 24,7% menores que 
os celetistas, permanecem menos tempo 
empregados e exercem jornadas de 
trabalho mais longas.

Ministro Fux é relator da ação  que pode legalizar 
a terceirização.

Nelson Jr / STF
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“Eu fico espantado em ver como a paixão 
determina o raciocínio das pessoas”. A 
frase é do ex-ministro do Trabalho Almir 
Pazzianotto, lembrado pelo pacto entre 
governo, empresários e trabalhadores que 
tentou viabilizar durante o Governo Sarney. 
Ardoroso defensor da reforma trabalhista, 
ele responde da seguinte maneira aos 
“apaixonados” contrários a mudanças: “Esta 
crise que estamos vivendo, com 12 milhões 
de desempregados, os quais somados 
aos subempregados totalizam mais de 23 
milhões de infelizes, foi gerada por alguma 
flexibilização da CLT? Não. Não há nenhuma 
relação entre uma coisa e outra, porque 
não houve nenhuma reforma importante. 
O argumento de que uma reforma da 
legislação viria precarizar as relações de 
trabalho é um argumento idiota, insano, 
não confere com a realidade”.

Pelo olhar de Pazzianotto, que também 
foi presidente do TST, a classe trabalhadora 
brasileira atual nada tem que a assemelhe 
à de 1970, muito menos à de 1943, quando 
a CLT foi criada. “O risco é que, antes que 
a reforma da CLT aconteça, o operário se 
torne uma ferramenta obsoleta. O que 
eu almejo com a reforma trabalhista é 
a proteção do trabalhador contra uma 
ociosidade determinada pela moderna 
tecnologia e pela globalização”, explica. “O 
Século XXI nada tem a ver com o Século 
XX. Hoje há veículos Uber rodando sem 

motorista na Europa e nos Estados Unidos – 
ainda em caráter experimental, mas vieram 
para ficar. Na rua onde moro, vigilantes 
foram substituídos por monitoramento 
eletrônico”, exemplifica.

O peso dos encargos trabalhistas nas 
contas do empresariado pressiona-o bem 
menos, observa Pazzianotto, que o chamado 
“passivo oculto”, ou seja, o montante que 
o patrão tem de pagar quando acionado 
por ex-funcionários na Justiça do Trabalho. 
“Para montar uma empresa e ter dois, dez 

A PAIXÃO ACIMA DA RAZÃO

Pazzianotto: “o argumento de que uma 
reforma precarizaria as relações de trabalho 
é idiota”
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ou mil empregados, o sujeito 
consulta a lei e verifica quais 
são os encargos sociais. Ele 
é informado dos encargos, 
monta o negócio ou não. Se 
com os encargos ele não for 
competitivo, ele sai de São 
Bernardo do Campo e vai para 
o Piauí, para a Colômbia, para 
o Paraguai. Agora, ele não pode 
prever o passivo oculto, aquele 
passivo que vai se formando 
lentamente e que será cobrado 
depois que o funcionário deixar 
a empresa”, explica. 

Não sem uma dose de ironia, 
Pazzianotto diz que a reforma 
trabalhista ideal passaria “por 
aquilo que o Lula preconizava, 
que foi decidido no primeiro 
congresso dos metalúrgicos 
realizado com São Bernardo do Campo, em 
1974: nós precisamos de uma legislação 
mínima sobre as questões fundamentais e 
muita negociação coletiva”.

O ex-ministro aponta duas situações 
cruciais em toda a rede de relacionamento 
no campo do trabalho: a admissão e a 
demissão do empregado. “No momento 
da admissão, é extremamente importante 
lançar as bases do contrato, e isso a Carteira 
Profissional diz de maneira bastante 
aceitável. Mas a saída do empregado 
precisa ser disciplinada. Ele sai da empresa, 
passa um recibo que não tem validade 
e dispõe de dois anos para decidir se vai 
processar o empregador. Dois anos é uma 
eternidade”, pondera.

O debate sobre terceirização das 
atividades-fim caracteriza-se por um 
significado jurídico impreciso, no entender 
de Almir Pazzianotto. De modo simplista, 
ele cita o Código Civil, pelo qual a atividade-
fim de toda empresa ou sociedade é 
tão somente o lucro. “A CLT tem que se 

adequar à legislação básica”, adverte, e dá 
uma situação corriqueira como exemplo: 
“Se formos levar a questão da atividade-
fim com extremo rigor, as padarias teriam 
de fabricar o salame e o queijo, que são 
fabricados por terceiros”.

O tema da terceirização requer 
equilíbrio, assim pensa Luís Otávio 
Camargo Pinto, presidente do Sindicato 
Nacional das Sociedades de Advogados 
(Sinsa). Terceirizar, para o advogado, não 
é sinônimo de precarizar. “Tomemos o 
segmento de transporte. Há uma cadeia, o 
grande transportador, o médio, até chegar 
à base, que são os táxis ou o pequeno 
proprietário de caminhão. O pequeno, que 
está fazendo um trabalho para uma grande 
transportadora, está na atividade-fim. Isso 
é precarização? Não, todo o segmento 
trabalha assim e existe legislação específica 
permitindo a subcontratação”, explica.

“Que empregador, hoje em dia, contrata 
uma empresa terceirizada e não sabe que 
se acontecer alguma coisa errada quem 
paga a conta é ele?”, indaga Camargo 

ESPECIAL

Camargo Pinto: “que empregador contrata uma empresa terceirizada e 
não sabe que se acontecer algo errado quem paga a conta é ele?”

Reprodução
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Pinto, e esclarece: “Um marco legal poderia 
até trazer uma responsabilidade solidária, 
fazendo o tomador pagar a conta em caso 
de irregularidade. Na verdade, os direitos 
continuarão a ser preservados. Se o 
empresário precarizou e deixou de pagar 
direitos, vai ter uma resposta ou da CLT ou 
das próprias decisões do Judiciário”.

Já a discussão a respeito da sobreposição 
do acordado ao legislado, outro item 
central no debate trabalhista, é vista pelo 
advogado como uma não-novidade. Ele 
lembra que o PL 5483 / 2001, arquivado 
pelo Congresso, propunha alteração do 

Artigo 618 da CLT, abrindo a possibilidade 
de acordos obtidos em negociação coletiva 
prevalecerem sobre a regra legal. “Por 
que não validar um acordo que trouxe 
um benefício ao trabalhador? Eu preciso 
alterar a legislação para tanto? Não, não 
preciso, eu posso separar o joio do trigo. 
Mas, é claro, deve ser levada em conta a 
representatividade do sindicato”, observa, 
e reserva uma crítica ao Judiciário: “A 
convenção coletiva tem que ser vista como 
um todo. Em reiteradas decisões, com todo 
o respeito aos ministros do TST, há uma 
resistência em aceitar as negociações”.

Pode-se afirmar seguramente que César 
Augusto de Mello, presidente da Comissão 
de Direito Sindical da OAB-SP e advogado 
da Força Sindical, é o oposto de Almir 
Pazzianotto no presente imbróglio. Quando 
indagado pela Revista da CAASP sobre 
uma suposta transformação da Justiça do 
Trabalho em “indústria de indenizações”, ele 
respondeu: “Quem diz isso é o Pazzianotto, 
o Pastore (José Pastore, professor da USP 
especializado em relações do trabalho). 
Trata-se de uma grande mentira. O 
princípio do Direito do Trabalho é in dubio, 
pró operário. Em havendo duas leis, a 
mais favorável ao trabalhador prevalece, 
isso para eliminar a diferença entre capital 
e trabalho”. De onde emenda: “Imagine 
o empregado, sozinho, se não houvesse 

certo protecionismo para o trabalhador, 
demandando contra a Volks, a Microsoft, a 
Nestlé! O capital massacra, arrebenta”.

Mello não é avesso a modificações na 
legislação trabalhista – ele até as aceita como 
forma de conter o desemprego –, mas se 
recusa a concordar com exclusão de direitos. 
“É possível modificar, isto sim, a fruição dos 
direitos. Por exemplo, a Constituição diz que 
você tem direito ao Fundo de Garantia, e que 
devem ser depositados 8% do salário todo 
mês. Pode-se fazer esse depósito a cada 
três meses. Outra hipótese: pode-se dividir 
em 12 vezes o pagamento do 13º Salário. 
Essas são mudanças que o movimento 
sindical considera viáveis para se preservar 
emprego em momento de crise econômica”.

De outra parte, o advogado visualiza o 

ESPECIAL

CORTAR CUSTOS, 
CORTAR SALÁRIOS
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César de Mello, da Força Sindical: “o empresário faz de tudo para diminuir o custo da produção, e a primeira 
coisa que corta é o benefício ao trabalhador”
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empenho de certos setores em favor da 
terceirização das atividades-fim como uma 
forma dissimulada de tentar baixar o preço 
da mão-de-obra. Ele explica: “Terceirização 
no mundo serve para especialização. Aqui 
no Brasil, querem terceirizar para não pagar 
o piso salarial da atividade-fim, ou seja, 
você terceiriza um metalúrgico para pagar o 
salário de um trabalhador terceirizado, que 
fica muito abaixo do salário do metalúrgico, 
que também não é grande coisa. O 
empresário faz de tudo para diminuir o 
custo da produção, e o que ele pode fazer de 
mais imediato é em relação aos benefícios 
trabalhistas”. E avisa: “A luta vai ser grande, 
o movimento sindical não vai aceitar.”

Já o confronto acordado x legislado 
não é encarado de modo dramático pelo 
advogado da Força Sindical. Mello frisa que 
o PL 4.962/2016, em trâmite na Câmara 
dos Deputados, estabelece que acordos 
coletivos prevaleçam sobre a regra legal 
desde que por tempo determinado, em 
momento excepcional, com contrapartida 
e participação direta dos sindicatos nas 

negociações. “Não se pode deixar o patrão 
negociar diretamente com o empregado”, 
ressalva. “Recentemente, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo 
fez um acordo com a Volks pelo qual não 
haverá aumento real de salário até 2020, 
mas foram preservados 3 mil empregos. 
Isso é modernidade, não tem jeito, a crise 
está aí. E quando se seguram 3 mil empregos 
diretos, se seguram muito mais indiretos”.

Clemente Ganz Lúcio, diretor do Dieese, 
tem opinião parecida. E também fortes 
ressalvas. “O movimento sindical defende 
que o nosso sistema seja modernizado 
no sentido de valorizar mais a negociação 
coletiva e diminuir a incidência da Justiça. 
Agora, o que vem sendo colocado sob o 
manto da modernização é, muitas vezes, 
o setor empresarial buscando reduzir 
o patamar civilizatório que a legislação 
construiu ao longo dos anos.”

Fica claro, então, o que prega o Dieese: 
que a legislação assegure pisos, a partir 
dos quais negociações estabeleceriam 
patamares acima. “O que eles (empresários 
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Há mais de 20 anos, Marcos Bessanezi 
deixou a vida de empregado e montou o 
próprio negócio. Sua empresa tem um 
leque amplo de atividades: faz manutenção 
como terceirizada de empresas maiores e 
fabrica pufes. Há três anos, a crise chegou 
ao seu negócio e ele teve que reduzir 

o quadro de funcionários. Eram oito, 
agora são quatro. Marcos até gostaria de 
recontratar alguns, porém o custo da mão 
de obra o impede de levar adiante seu 
plano. “Hoje, um só funcionário fica com 
8% do meu faturamento bruto. Aliás, ele 
não fica, porque muito do que eu pago não 

e governo) estão querendo é que o acordado 
seja inferior à lei, o que traz uma perspectiva 
de redução de direitos, com certeza”, aponta 
Ganz Lúcio.

A redução de custos por meio do 
achatamento salarial, registra, é uma prática 
histórica do empresariado brasileiro em 
geral. O dirigente observa que os bancos 
fecharam cerca de 10 mil postos de trabalho 
em 2016, demitindo empregados cuja média 
salarial era próxima de R$ 6 mil e contratando 
outros por R$ 3 mil. “Por que um banco que 
tem R$ 30 bilhões de lucro em um semestre 
precisa fazer esse tipo de ajuste?”, pergunta.

O empenho de setores da economia pela 
terceirização total esconde, na avaliação da 
Ganz Lúcio, o mesmo objetivo de reduzir 
custos via barateamento da mão-de-
obra, esta, por sua vez, obtida mediante o 
enfraquecimento dos sindicatos: “O jogo da 
terceirização, do ponto de vista trabalhista, 
é que, ao se promover o reenquadramento, 
na verdade se tira a proteção sindical que 
abriga o trabalhador. Trata-se de uma 
reforma sindical perversa, porque destrói 
o poder de representação dos sindicatos 
que têm força”. 

Ganz Lúcio, do Dieese: “o que se quer é tirar 
a proteção sindical do trabalhador”

DUAS TRAGÉDIAS, 
NENHUMA REFORMA
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vai para o bolso dele, mas para o governo 
e também para forma indireta, como 
descanso semanal e férias”, afirma.

Marcos calcula que as despesas com 
a manutenção dos quatro funcionários 
acabam representando mais da metade 
de todo o faturamento. “Ser empresário 
no Brasil é muito difícil. O risco é grande, 
as despesas também. Você tem que 
pensar muitas vezes antes de contratar 
alguém”, afirma. Sua mulher, Edna, que 
divide com ele as responsabilidades pela 
administração, diz que o empreendedor 
parece ser penalizado quando dá emprego. 
“Quem dá emprego deveria ter incentivo, 
mas o que temos é só obrigação. O governo 
é sócio oculto, que fica com a maior parte 
do que nós faturamos”, afirma.

Para ela, quem dá emprego deveria 
receber incentivo. No caso deles, nunca 
houve uma ação judicial. “Procuro fazer 

tudo certinho. E nunca sofremos uma 
reclamação trabalhista”, conta Marcos. 
“Mas conheço muita gente que acaba 
sofrendo na Justiça do Trabalho, e 
são pessoas que também procuraram 
acertar, mas, quando se cai na Justiça do 
Trabalho, é muito difícil ganhar alguma 
coisa”, acrescenta. Marcos acha que a 
terceirização poderia ajudar na abertura 
de novos negócios. Como terceirizado, 
o trabalhador passa a ser também um 
empreendedor e ganhar por resultado. 
“Me parece mais justo”, afirma.

Do outro lado, trabalhadores que já 
viveram a experiência da terceirização 
dizem que há situações em que tudo pode 
acabar em tragédia. Literalmente. É o caso 
de Lúcio Nery, que trabalhava em lavoura 
de café, na região do Triângulo Mineiro, 
quando enxergou numa empreiteira 
que prestava serviço para a empresa 

ESPECIAL

Senac

Pequenas fábricas muitas vezes são pressionadas pelos encargos trabalhistas.
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Lúcio Nery foi vítima de uma tragédia após ser terceirizado: perdeu uma perna e dois braços.

de energia Cemig uma possibilidade de 
ascensão social.

“A pessoa olha para uma prestadora 
de serviço de empresa grande e acha 
que, trabalhando lá, fará parte da 
empresa grande. Não é assim. Eles são 
muito explorados”, conta José Henrique 
de Freitas Vilela, diretor do Sindicato 
dos Eletricitários de Minas Gerais. “Os 
terceirizados ganham menos, trabalham 
mais e não têm o mesmo tipo de 
treinamento”, acrescenta.

Lúcio era considerado pela empreiteira 
um bom eletricista. “Eu cheguei em um dia 
na empresa e logo depois estava no alto 
dos postes, trabalhando na rede”, contou 

Lúcio para a Revista da CAASP. Certo dia, 
por um erro de comunicação, ele colocou 
a mão numa rede ligada. O choque foi 
tamanho que ele perdeu os dois braços e 
uma perna.

Lúcio acha que, se não fosse terceirizado, 
haveria preocupação maior com 
treinamento e protocolo. “As terceirizadas 
precisam mostrar resultado para receber, 
e por isso exigem mais do funcionário. Eu 
fazia muitas horas extras, trabalhava em 
feriado, fim de semana, de manhã até a 
noite. Deu no que deu”, afirmou.

Para José Henrique, o que acontece na 
Cemig está longe de ser exceção no Brasil, 
principalmente no setor elétrico. “Se a 

Ricardo Bastos Arquivo pessoal L. N.
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Lúcio Nery foi vítima de uma tragédia após ser terceirizado: perdeu uma perna e dois braços.

terceirização for aceita, com a mudança 
da lei, os empresários vão ganhar mais 
e os trabalhadores serão massacrados. 
A exploração vai aumentar. Em todos os 
sentidos”, afirma José Henrique. 

No caso da Cemig, as empreiteiras 
trocam de nome de tempos em tempos, e 
o trabalhador, para não ficar sem trabalho, 
deixa de procurar a Justiça. “É assim que 
funciona. No papel, você tem os mesmos 
direitos que os empregados que não são 
terceirizados. Mas, na prática, não é isso 
que ocorre”, afirma José Henrique. 

Lúcio Nery passou quase 11 anos 
prestando serviços a uma das gigantes do 
setor elétrico, mas, nesse período, passou 
por oito empreiteiras diferentes. “Quando 

uma estava indo à falência, os donos 
ou amigos deles abriam outra, com os 
mesmos sócios, e eu perdia direito a férias 
e a outros benefícios, mas não ia à Justiça 
porque todo mundo sabe que quem vai 
à Justiça não é mais contratado por outra 
empreiteira. A gente costuma dizer aqui 
que muda o chicote, mas quem bate é a 
mesma pessoa”, resigna-se.

Lúcio criou a expressão dublê de 
eletricista. Ele diz que o terceirizado faz 
o serviço mas não aparece, é invisível. E 
o que vai acontecer se a terceirização for 
amplamente aceita? “Nós teremos dublês 
em todas as atividades, o trabalhador ficará 
cada vez mais invisível, correndo todos os 
riscos e sendo cada vez mais explorado”, 
finaliza.|
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Cracolândia paulistana, submundo da droga encravado no centro da capital paulista.
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COMO 
ENFRENTAR 
O INFERNO 
DO CRACK

Desde 1990 o crack está presente 
no Brasil. A droga teria chegado 

primeiro à Zona Leste da cidade de 
São Paulo, região de São Mateus, 

Cidade Tiradentes e Itaquera. Logo, 
deslocou-se da periferia para o 
Centro e, sobretudo no bairro 

da Luz, demarcou seu território. 
Essa parte histórica da maior 

metrópole brasileira tornou-se 
nacionalmente famosa por abrigar 

o mais famoso entreposto de 
crack e habitat de consumidores 

da droga, a Cracolândia. Passados 
mais de 26 anos, apesar de 

nenhuma cidade se assemelhar 
à capital paulista nesse quesito, 

é razoável dizer que o cenário 
mudou. Hoje, o crack está presente 

em todos os cantos do Estado.

reportagem  |  KAROL PINHEIRO

SAÚDE
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O Brasil é o maior mercado mundial do 
crack, segundo divulgou o Instituto Nacional 
de Pesquisa de Políticas Públicas do Álcool 
e Outras Drogas (Inpad), da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), em 2012.  
O estudo, denominado Levantamento 
Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), aponta 
que o consumo efetivo da droga no país 
representa 20% do consumo mundial do 
crack. 

O alastramento dessa substância nas 
pequenas e médias cidades paulistas na 
última década e, consequentemente, sua 
maior visibilidade fez com que a questão 
passasse a ser tratada como problema de 
saúde pública.

O crack é a forma da cocaína com 
maior poder de provocar compulsão e 
dependência. “Por ser inalado na forma de 
fumaça, o crack chega ao cérebro muito 
mais rápido que a cocaína em pó. Ele 
acessa o cérebro e cria o ‘barato’ em 10 a 15 
segundos. A cocaína em pó leva pelo menos 
10 minutos para surtir o mesmo efeito”, 

explica a psiquiatra Ana Cecília Marques, 
membro do Comitê de Dependência Química 
da Associação Brasileira de Psiquiatria. 

Ao fumar uma pedra de crack o usuário 
tem seu cérebro inundado de dopamina. 
Quando chega ao cérebro, inibe a recaptação 
da dopamina liberada por sua inalação.

A dopamina é um neurotransmissor 
responsável por levar do cérebro ao resto 
do corpo a informação de prazer. Em 
condições normais, é liberada ao comer 
um prato saboroso, ao se ter relações 
sexuais ou em qualquer situação que 
cause felicidade. O crack faz com que essa 
mensagem de prazer seja emitida por mais 
tempo e com mais potência. É esse excesso 
neuroquímico que cria um sentimento 
permanente de empolgação, bem-estar e 
euforia no usuário. “Esse efeito passa tão 
rapidamente quanto surge, em cerca de 
15 minutos após a primeira administração. 
Por isso, o padrão é um usuário de crack 
fumar cinco pedras de crack seguidas, pelo 
menos”, diz Ana Cecília.

Como a sensação de bem-estar causada 
pelo uso da droga é muito mais intensa que 
as geradas naturalmente, e tem curtíssima 
duração, o risco de vício é alto. Em média, 
a dependência fica caracterizada aos seis 
meses de uso.

Na dependência, há baixa produção 
de dopamina, o que gera ao usuário 
intensos desconfortos como ansiedade, 
humor alterado, diminuição da energia e 
até problemas cognitivos. “Existem dois 
momentos em que o dependente vai 
atrás da droga. O primeiro momento é 
para alívio do mal-estar da abstinência. O 
segundo momento - que configura inclusive 
o diagnóstico de dependência - é a fissura. 
A fissura é um fenômeno não consciente, 
em que por existir uma neuroadaptação 
do cérebro à droga ele passa a necessitar 
dela para executar suas funções. É um 
fenômeno similar ao sentir fome e buscar 
um alimento”, esmiúça a especialista da 
ABP.

Ana Cecília, da ABP: “a dependência deteriora 
a função cognitiva”
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“A dependência deteriora a função 
humana cognitiva, função essa responsável 
pelo raciocínio, juízo, pensamento, 
linguagem, percepção, memória. Além de 
atrapalhar a capacidade de vínculo afetivo 
com o próximo”, descreve Ana Cecília, e 
faz um alerta: “Essas funções executivas só 
terminam de amadurecer na vida adulta, 
portanto, se a dependência começa cedo, 
ainda na adolescência, e não é tratada, o 
adolescente jamais terá a função chave 
para solução de problemas e tomada de 
decisões desenvolvida. Logo, toda a sua 
vida é comprometida”. 

     As pedras de crack são produzidas 
a partir da mistura de pasta de coca, água 
e bicarbonato de sódio. Mas a droga nem 

sempre é fornecida nessa composição 
original. Em sua fórmula geralmente são 
acrescentadas substâncias altamente 
corrosivas como gasolina, querosene e 
acetona, entre outras. Todo o corpo recebe 
o impacto dessa mistura, que a médio prazo 
acarreta problemas cardíacos, pulmonares 
e neurológicos, alguns irreversíveis. 
Durante a inalação, já é possível sentir 
efeitos nem tão agradáveis assim, como 
aumento dos batimentos cardíacos, da 
pressão sanguínea e até alucinações, 
depressão, pânico e paranoia.

     Segundo Ana Cecília Marques, o 
usuário recorrente precisa ser internado, 
pois “medidas simples não conseguem 
reabilitá-lo”.
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Fonte: Instítuto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos.
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“Venha descansar, tomar um café e 
bater um papo em um lugar tranquilo”. 
A frase estampa o panfleto do Centro de 
Convivência “É de Lei”, organização não-
governamental que atua na redução de 
danos sociais e à saúde de usuários de 
drogas. André Contrucci, coordenador de 
Comunicação da ONG, explica o motivo do 
slogan: “Para quem está numa situação de 
rua, que é o caso de boa parte dos usuários 
de droga, esse tipo de convite é uma coisa 
muito rara”.

Instalado no quarto andar do Centro 
Comercial Presidente, na região da Praça 
da República, em São Paulo, a “É de Lei” 
recebe por dia 20 pessoas que fazem ou 
já fizeram uso problemático de algum tipo 
de droga, na maioria homens negros. Além 
do café, há rodas de conversas sobre os 
mais diversos assuntos, incluindo doenças 
e uso de drogas. Os convivas têm ainda a 
oportunidade de fazer oficinas culturais, 
assistir a filmes, acessar a internet e 
participar de visitas a museus e teatros. 

Contrucci conta que o Centro de 
Convivência tem apelo importante na 
sociabilidade dos dependentes e na 
promoção da política de redução de 
danos. “Junto com esse café, vêm rodas 
de conversas sobre assuntos importantes 
relacionados ao uso de drogas, sobre o 
autocuidado no consumo e a incidência de 
doenças”, descreve.

Não é só no âmbito social que a “É de 
Lei” enxerga a realidade do dependente de 
crack de uma forma diferente. Todo esse 
acolhimento aos dependentes, gratuito, 
baseia-se na política de redução de danos. 
A redução dos riscos é uma estratégia 

pragmática de saúde pública que objetiva 
reduzir as consequências à saúde causadas 
pelo consumo de droga para o usuário, sua 
família e a sociedade.

A primeira experiência no Brasil nessa 
linha ocorreu em 1990, na cidade de Santos, 
quando o Instituto de Estudos e Pesquisas 
em Aids de Santos foi para as ruas 
distribuir seringas estéreis aos usuários de 
drogas injetáveis. Desde então, têm sido 
desenvolvidas ações nestas perspectivas 
para diferentes drogas e suas diferentes 
formas de consumo. Inicialmente, as 
estratégias de redução de danos foram 
tratadas como incitadoras do consumo de 
substâncias e, em certos contextos, ainda 
são vistas dessa forma.

“Às vezes, a pessoa não quer ou não 
consegue parar de usar a droga, mas 
ainda assim ela merece ser acompanhada 
e cuidada”, adverte Contrucci. E continua: 
“São pequenas metas construídas junto 
ao usuário que visam a melhorar sua 

SAÚDE

INTERNAR PARA 
RECUPERAR?

André Contrucci, da ONG “É de Lei”.
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qualidade de vida e conscientizá-lo. Se ele 
fuma cinco pedras por dia, podemos propor 
a ele que fume três, ou então que deixe 
de fumar durante a semana 
e fume apenas nos finais de 
semana. Ou então que ele pare 
de compartilhar o cachimbo 
onde fuma a droga, o que já 
reduz o risco de transmissão 
de doenças contagiosas. São 
pequenos passos, mas que 
são comemorados quando 
alcançados”. 

O método, portanto, elimina 
a necessidade de internação 
para livrar o usuário da droga. 
Quem participa, aprova. É 
o caso de Carlos Augusto 
Oliveira, o Carlão, como é mais 
conhecido. Ele fez questão de 
falar à Revista da CAASP, no dia 
18 de novembro, quando a 
reportagem visitou o Centro 
de Convivência. Carlão se 
intitula militante da luta 
antimanicomial. Aos 54 anos, 
ele faz uso regular de maconha, 
e diz ter experimentado 
crack uma única vez.  “Sou 

maconheiro, eu sou legal! Eu sou da luta 
antimanicomial”, enfatizou mais de uma 
vez durante a conversa.

Carlão: “sou maconheiro, eu sou legal! eu sou da luta 
antimanicomial”

Durante muito tempo os políticos 
empurraram de uns para outros a 
paternidade do crack em São Paulo. Depois, 
passaram a adotar políticas de atendimento 
a usuários, mas Governo do Estado e 
Prefeitura jamais fecharam consenso 
quanto à abordagem do problema.

 “É preciso acabar com a ideia de que há 
ausência do Estado e começar a perguntar 
como é a sua presença. Há agrupamentos 

de crack que não conhecem outro serviço 
público que não o policial, enquanto 
outros locais, como a Cracolândia, por 
exemplo, são focos de disputa entre 
diferentes tipos de ação pública”, observa 
Taniele Rui, professora do Departamento 
de Antropologia da Unicamp, especialista 
no universo dos consumidores de crack. 
Ela esclarece: “O jogo político é parte 
da construção do crack como problema 
social e a Cracolândia paulistana é, nesse 
sentido, uma localidade que metaforiza 
espacialmente esse jogo”. 

Em outubro último a cidade de São 
Paulo elegeu um novo prefeito. Ainda não 

A CRACOLÂNDIA E O 
XADREZ POLÍTICO
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se sabe ao certo como João 
Doria tratará da questão. Suas 
declarações até o momento 
são contraditórias. Quando em 
campanha, Doria disse que iria 
encerrar o programa “De Braços 
Abertos”; depois, disse que 
iria mantê-lo com outro nome, 
impondo condicionalidades 
aos beneficiários. A Revista da 
CAASP entrou em contato com 
a assessoria do prefeito-eleito, 
mas até o fechamento desta 
edição não obteve retorno. 
Espera-se que Governo do 
Estado e Prefeitura trabalhem 
juntos no enfrentamento do 
crack, já que tanto Doria e o 
governador Geraldo Alckmin são 
politicamente tão próximos. 

Por ora, o Estado, sob 
administração de Alckmin, tem investido 
na criação de leitos hospitalares e 
comunidades terapêuticas para internar 
usuários. Por meio do programa 
“Recomeço”, os dependentes químicos 
e seus familiares têm tratamento e 
acompanhamento multiprofissional. Há 
três tipos de internação: a voluntária 
(quando o dependente químico quer se 
internar), a involuntária (quando a família 
pede a internação) e a compulsória 
(quando, sem pedido da família e sem 
consentimento do dependente, a Justiça 
determina a internação). A inciativa é 
coordenada pelas Secretarias Estaduais da 
Saúde, da Justiça e Defesa da Cidadania e 
do Desenvolvimento Social e acompanhada 
pelo Poder Judiciário. 

Ao lado do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, a OAB-SP realiza 
importante trabalho em apoio aos usuários 
de drogas. A ação se dá no âmbito do Cratod 
(Centro de Referência de Álcool, Tabaco 
e Outras Drogas), órgão da Secretaria de 

Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de 
São Paulo.

No combate ao tráfico, o Governo 
do Estado realiza operações policiais 
(Operação Limpa, em 2005; Operação 
Centro Legal, em 2009; Operação Sufoco, 
em 2012) com o objetivo de prender 
traficantes que atuam na Cracolândia, 
todas bastante criticadas por setores 
da sociedade pela violência que acaba 
recaindo sobre os usuários.

 Já a Prefeitura, na gestão de Fernando 
Haddad, apostou no polêmico “De Braços 
Abertos”. O programa abriga, alimenta, 
emprega e oferece serviços de saúde 
para consumidores de drogas ativos. O 
“De Braços Abertos” não exige do usuário 
abstinência. Essa iniciativa é nova no Brasil e 
no mundo e, de certo modo, tem reduzido o 
uso de crack, como mostra a pesquisa Open 
Society Foundations, feita em parceria com 
o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
(IBCCrim), o Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (Cebrap) e o Laboratório 

SAÚDE

Taniele Rui, da Unicamp: “o jogo político é parte da construção 
do crack como problema social”.
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de Estudos Interdisciplinares 
sobre Psicoativos da Unicamp. 
O relatório, lançado em junho 
deste ano, revela que 65% das 
pessoas ouvidas disseram ter 
diminuído ou interrompido 
o consumo de crack após 
aderirem ao programa.

Por outro lado, sobram 
reclamações contra programa 
da Prefeitura. Segundo muitos 
dos próprios usuários, o “De 
Braços Abertos” conta com 
poucas opções de ocupação, 
precariedade dos alojamentos 
– alguns, com fiação elétrica 
exposta e pouquíssima higiene, 
além da má localização: há 
unidades que ficam no entorno 
do fluxo de venda e consumo 
das pedras.|

Sala de convivência na ONG visitada pela Revista da CAASP.
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reportagem  |  JOAQUIM DE CARVALHO

DICAS

FÉRIAS PARA 
TODOS OS 
GOSTOS E IDADES

Até Deus tirou férias. Diz o livro do Gênesis 
que Ele criou o mundo em seis dias e, no sétimo, 
descansou – na origem da palavra está o latim 
feriae, que significa o dia em que os romanos não 
trabalhavam para se dedicar a rituais religiosos. 
Seja na cultura monoteísta ou na politeísta, caso 
dos romanos na época, descanso é algo sagrado 
nos sentidos literal e figurado. Para qualquer 
trabalhador, falar em eliminar o direito ao 
descanso remunerado é um pecado que não tem 
perdão. Se é assim, e como o tradicional período 
de férias se aproxima , a Revista da CAASP ouviu 
especialistas para uma reportagem que ajude o 
advogado a desfrutar das férias com o máximo 
de satisfação e o mínimo de despesa. Ninguém é 
de ferro e um pedaço do paraíso pode estar mais 
perto do que se imagina.
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Para os filhos dos advogados de São 
Paulo, em idade escolar, as férias podem 
começar no Shopping Market Place, no 
Morumbi. Não, não se trata de se divertir 
no centro de compras, a opção mais 
comum de lazer numa cidade grande e sem 
praia como a capital paulista. Shopping, 
na expressão bem humorada de muitos, 
pode ser a praia do paulistano, mas, nesse 
caso, é o local de saída para uma aventura 
que tem ganhado espaço cada vez maior 
na agenda de muitas famílias da cidade. 
Trata-se do acampamento infanto-juvenil, 
uma atividade muito mais antiga e comum 
nos Estados Unidos, Canadá e Europa, 
mas que, por aqui, ainda trilha seus 
primeiros caminhos. Mas a corrida para os 
acampamentos no Brasil cresce.

“Vários fatores compõem a importância 

do acampamento de férias para crianças 
e adolescentes, mas vou destacar as 
principais: o enorme aprendizado que 
a atividade proporciona em termos de 
desenvolvimento pessoal e emocional, 
noções claras de convivência em 
comunidade (cidadania), fair play, 
posicionamento e saber conviver em 
harmonia e respeito com as diferenças, 
entendendo e respeitando que nem 
sempre a sua vontade irá prevalecer 
sobre a vontade do grupo, além da 
autossuficiência e independência”, disse à 
Revista da CAASP Marília Rabello, gerente de 
uma dos maiores empresas que oferecem 
acampamentos no Brasil – nesse caso, em 
Brotas, interior do Estado.

A empresa dela é uma das que firmaram 
convênio com a CAASP na área de diversão 

Agências parceiras da CAASP oferecem boas opções para o público infanto-juvenil.
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infanto-juvenil para férias 
e oferecem descontos para 
advogados (veja a página do 
Clube de Serviços, no site 
www.caasp.org.br). Segundo 
ela, acampamento reúne 
atividades que divertem e 
educam ao mesmo tempo. 
“Os acampantes (o termo 
é dela) visitam a Fundação 
CEU (Centro de Estudos do 
Universo), um dos maiores 
complexos astronômicos 
da América Latina, situado 
dentro das dependências do 
acampamento, onde aprendem 
sobre o Universo; a preservar 
a Terra e a natureza, criam 
laços com amigos para a vida 
inteira. Além disso, sempre 
há ganhos pedagógicos 
também nas demais atividades 
desenvolvidas no período do 
acampamento”, conta.

Outra empresa de acampamento que 
firmou convênio com a CAASP está há 26 
anos no mercado e a procura também 
aumenta. “É comum que muitas crianças 
que participam num ano voltem no outro. 
Se torna um hábito e nós nos tornamos 
uma grande família”, diz Caroline Gaudio, 
diretora do acampamento. Como o 
acampamento é restrito a um público de 4 a 
17 anos, existem jovens que, ao completar 
18 anos, pedem para ser aceitos como 
estagiários e monitores, para trabalharem 
durante as férias. É o caso de Luan, hoje com 
20 anos, estudante universitário de rádio e 
tv. “Ele está aqui conosco, ajudando como 
monitor e participando das atividades”, 
conta Caroline.

A atividade de acampar durante as 
férias teve origem nos Estados Unidos, 
por volta de 1890, principalmente porque 
lá não existe como no Brasil mão de obra 
abundante para olhar os filhos durante 
as férias e, normalmente, ambos os pais 
trabalham fora. Então, o único local seguro, 

estimulante, investigativo para enviar os 
filhos são os acampamentos de férias. 

“Diferentemente do Brasil, lá os 
acampamentos ensinam esportes 
específicos, aquáticos, musicais, eles 
têm diferentes propostas temáticas 
conforme o interesse dos participantes. 
Nos Estados Unidos já existe uma cultura 
tradicional estabelecida de participar de 
acampamentos. Os avós foram, os pais, 
filhos e netos. Todos vão. E voltam melhores, 
mais independentes e autossuficientes”, 
conta Marília.

No acampamento dela, há casos de 
crianças e adolescentes que já trocaram 
a viagem à Disney, em Orlando, Flórida, 
pela aventura de ficar com outras crianças 
durante uma semana, sem a companhia 
dos pais.  “A Disney oferece diversão por 
diversão, enquanto o acampamento de 
férias visa o desenvolvimento psicossocial 
das crianças e jovens na medida em que 
absorvem conhecimento enquanto se 
divertem. Tenho muitas crianças que já 

Marília Rabello: “os acampamentos proporcionam aprendizado 
em termos de desenvolvimento pessoal e emocional.”
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foram para a Disney e fazem a opção pelo 
acampamento em virtude do grupo de 
amigos, além de saberem da possibilidade 
de fazerem novas amizades”, afirma 
Marília. 

Fazer novas amizades não acontece na 
Disney. O jovem não está preocupado só 
com divertimento, os amigos e o grupo 
social pesam muito mais na escolha e, por 
isso, tendem a ir para o acampamento e 
não para Disney ou locais semelhantes.  
Caroline diz que uma das coisas que as 
crianças mais gostam de fazer é arrumar a 
própria cama. “Ninguém faz isso em casa, 
mas aqui se torna uma diversão e ela se 
sentem donas do próprio nariz. É divertido 
e educativo”, destaca.

O custo de um acampamento, em geral 
de uma semana, um pouco mais, um pouco 
menos, é equivalente a de uma passagem 
aérea de ida e volta para Orlando, por 
exemplo, em alta temporada. Gira em 
torno de R$ 2.500, com uma diferença: 
está tudo incluído – refeição, cinco vezes ao 
dia, transporte de ida e volta, brincadeiras, 

primeiros socorros, se necessário. Depois 
que os pais deixam os filhos no ônibus, 
ele não abre mais a carteira, e os filhos 
retornam uma semana depois mais 
maduros. “Com certeza, um pouco mais 
maduros. E com muitas histórias divertidas 
para contar”, diz Caroline.

“Os acampamentos ajudam as crianças 
a se sentirem no controle de suas vidas por 
estarem longe dos pais; e essa experiência 
de autossuficiência é transferida para 
a rotina delas em casa”, disse escritor 
canadense Michael Ungar, especialista em 
desenvolvimento de crianças resilientes. 
Michael Ungar conduziu uma pesquisa 
com 300 diretores de acampamentos em 
diversos países e os resultados comprovam 
a importante da experiência de acampar.

“Elas aprendem a ter mais 
responsabilidade com as atividades 
escolares, a solucionar problemas e a 
lidar com situações difíceis sem depender 
dos responsáveis; em resumo, as crianças 
se tornam independes e resilientes”. A 
resiliência, na psicologia, é um conceito 

que diz respeito à capacidade 
que alguém tem de lidar com os 
percalços da vida. É a capacidade 
de um indivíduo de, após um 
trauma ou algum momento 
crítico e conturbado, voltar a 
ser o que era antes que isso 
acontecesse.

Mas férias não são apenas 
para crianças e adolescentes. “Os 
adultos esperam pelo descanso 
tanto quanto ou até mais do 
que as crianças e adolescentes”, 
diz Gustavo Carvalho, sócio de 
uma agência de turismo que tem 
parceria com a CAASP há mais 
de 10 anos. A agência oferece 
desconto de 6% nos pacotes 
nacionais e internacionais e 4% 
nos cruzeiros. “Os advogados 
têm gosto eclético e, por isso, 
não existe um pacote que eu 
diria que seja o preferido da 

DICAS

A confraternização consagra o encerramento das 
temporadas de férias em grupo.

G
ru

po
 P

er
al

ta
s



REVISTA DA CAASP 47

classe”, afirma Gustavo.

Assim como os acampamentos 
são feitos sob medida para os 
filhos, tem um destino que é quase 
exclusivo dos pais ou adultos 
solteiros. “As viagens para Punta 
Del Este são perfeitas para quem 
já passou dos 21 anos”, afirma 
Gustavo. E não são apenas as belas 
praias deste balneário uruguaio 
que atraem os adultos. Muitos 
querem ir para lá para se divertir 
em cassinos – o Conrad tem padrão 
de casas de Las Vegas. “E com uma 
vantagem significativa: as despesas 
não são em dólar”, diz.

A alta recente do dólar, muita 
superior à variação das moedas 
na América do Sul, tem levado 
as agências a oferecer produtos 
alternativos. “Buenos Aires é o 
local melhor para os brasileiros, 
por causa do peso, que se desvalorizou 
tanto ou até mais que o real”, diz Gustavo. 
Outro destino vantajoso é a Colômbia, cuja 
moeda teve desvalorização equivalente à 
do real. “Cartagena é um lugar lindíssimo, 
com muitas atrações de ecoturismo”, indica 
o agente de turismo Gustavo.

Para quem não quer sair do Brasil, os 
cruzeiros continuam uma boa opção. Os 
navios são europeus na sua maioria, mas 
nesta época fazem viagens pelo litoral 
brasileiro e quase todos têm um pacote 
que inclui estadia no navio, refeição e 
bebida. “O navio é um hotel de luxo em 
que não precisamos ficar preocupados 
com a conta do restaurante ou frigobar”, 
compara Gustavo. “No navio, para entreter 
os passageiros, tem muita diversão”, 
acrescenta.

Em razão da crise, entretanto, as 
companhias europeias mandaram menos 
navios para a temporada de verão no Brasil 
e algumas até nem farão a rota brasileira. 
Mas os pacotes estão sendo vendidos e 
existem, por enquanto, muitas ofertas. 

Gustavo acredita que as viagens para o 
Rio de Janeiro, seja de navio, avião, ônibus 
ou carro, vão diminuir este ano. “O Rio 
de Janeiro está fazendo o antimarketing. 
Ninguém gosta de viajar para lugar em 
crise”, diz. E as notícias ruins não param de 
sair do Rio – dois ex-governadores presos, 
funcionários públicos sem receber salário, 
e confrontos frequentes entre a polícia e 
criminosos.

 “E era para ser o contrário. Com as 
Olimpíadas, a cidade deveria atrair muitos 
turistas nestas férias. A cidade está jogando 
fora uma excelente oportunidade”, 
lamenta. No Brasil, o que está em alta 
como destino de férias é o Nordeste, 
especialmente três lugares: Natal, Rio 
Grande do Norte, Maceió, Alagoas, e Porto 
de Galinhas, Pernambuco. “Muita diversão 
pagando em real. E o clima no Nordeste não 
tem para ninguém. Quando me perguntam 
qual o melhor lugar para passar as férias 
no Brasil, eu indico os três”, finaliza.

Pelo Clube de Serviços da CAASP, o advogado 
também encontra opções de cruzeiro.
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“TODA VIAGEM ESTÁ SUJEITA 
A IMPREVISTOS”

Em entrevista à Revista da CAASP, o presidente da Associação Brasileira de 
Agentes de Viagens (Abav), Edmar Bull, dá dicas para um roteiro de férias bem 
sucedido e sem riscos.

[Revista da CAASP] - Revista da CAASP - Que cuidados o advogado deve tomar 
para fazer uma boa escolha de roteiro?

[Edmar Bull] - O cuidado essencial que recomendamos a todos os 
consumidores é na escolha e na contratação da agência de turismo. Ela deve, 
necessariamente, ter cadastro ativo no Cadastur (http://www.cadastur.turismo.
gov.br) e é recomendável que seja filiada a alguma entidade de classe (temos 
na base da Abav cerca de 3 mil agências de viagens associadas em todo o Brasil 
e a pesquisa pela mais próxima da localidade do consumidor pode ser feita em 
nosso portal: http://www.abav.com.br/associados-abav/encontre-um-agente) 

Existem roteiros (passeios) que estão em alta nesta época do ano?

Edmar Bull, presidente da Abav. 

Ab
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Pesquisa com nossos associados indicam alguns destinos preferenciais dos 
brasileiros para o período (férias, Natal e Reveillon): 

Nacionais: Capitais do Nordeste, Rio de Janeiro (Cruzeiros no Réveillon), 
Gramado (Natal Luz), Camboriú e resorts no interior do Estado de São Paulo.

Internacionais: Estados Unidos (Orlando e Miami), Caribe (Punta Cana, Cancun, 
Curaçau em destaque), América do Sul (Argentina, Santiago do Chile e Punta 
del Este), Europa (Lisboa, Madri, Paris e Londres, devido redução do preço com 
a saída do Reino Unido da União Europeia) e outros continentes (Ásia e África).

A maior procura é por viagens nacionais ou internacionais?

Tradicionalmente, 60% da procura neste período eram para viagens 
internacionais. Atualmente há uma inversão. Ou seja: 60% da procura são para 
as viagens domésticas, mas o ânimo do consumidor melhorou, assim como tem 
voltado aos poucos a motivação para as viagens internacionais. A procura pelo 
nacional, para as férias de verão, começa geralmente agora e o consumidor 
está respondendo favoravelmente às promoções de agências e operadoras de 
viagens que fecharam bons acordos comerciais com os fornecedores ao longo 
do ano  e atualizaram suas prateleiras, com  opções de pacotes turísticos com 
descontos. Existem, por exemplo, promoções com descontos de até 50% para 
circuitos rodoviários pela Europa e segundo passageiro em cruzeiros marítimos.

No caso de viagem internacional, que cuidados o viajante deve ter?

Atenção  à validade da documentação (alguns países podem exigir uma 
validade mínima no passaporte – que pode variar de seis a nove meses); vacinas  
obrigatórias (indicações em nosso portal: https://www.casadevacinasgsk.com.
br/viaje-prevenido); e seguro-viagem (recomendamos sempre, e para alguns 
destinos a contratação é obrigatória). 

E nos passeios nacionais, quais os mais indicados, por grupo etário e perfil 
familiar - com ou sem filhos?

Há muitas variáveis envolvidas nessa questão. As opções devem ser 
apresentadas com base no perfil do cliente. Tempo e orçamento disponíveis 
são fundamentais no trabalho de pesquisa do agente de viagens, que com base 
nas informações, saberá indicar o que melhor atenda às suas necessidades. 

Sai mais em conta preparar a viagem por meio de sites e aplicativos?

Não necessariamente, porque os agentes de viagens possuem excelente 
relacionamento e os melhores acordos comerciais com fornecedores em todos 
os segmentos envolvidos na viagem (companhias áreas, hotéis, receptivos, 
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traslados, cruzeiros marítimos, locadoras etc), o que possibilita a montagem 
de pacotes e roteiros personalizados que mais atendam as necessidades do 
público, com a garantia de assistência total antes, durante e depois da viagem. 
Essas parcerias, somadas   à vivência e expertise do  mercado, é o que agrega 
valor e resultado. Os agentes de viagens são o principal canal de distribuição 
de produtos e serviços turísticos do mercado, respondendo por cerca de 80% 
das vendas. 

Quais os riscos?

Toda viagem está sujeita a imprevistos, mas os agentes de viagens trabalham 
para que eles não existam ou sejam minimizados, o que decorre da experiência 
de antecipar qualquer tipo de problema. A assistência deve acontecer em três 
momentos pontuais:

      1) antes da viagem: engloba os serviços de planejamento, orientação sobre 
documentação, vistos, vacinas e toda preparação para o início da viagem, sejam 
horários de voos ou regras de check-in e check-out; 

     2) durante a viagem: quando o cliente está sujeito a várias situações. como 
extravio     de malas, perda de documentos, necessidade de auxílio médico, 
cancelamentos ou alterações de itinerário, questões que agente de viagens já 
está habituado a resolver; 

     3) depois da viagem: o agente de viagens continua auxiliando o viajante 
em várias outras situações, como na localização de pertences esquecidos, 
reembolsos de despesas cobertas pelo seguro viagem ou  até mesmo para 
esclarecer dúvidas alfandegárias, retorno de tax free etc.

Qual a importância da agência de viagens? Como escolher as agências?

Quando um viajante opta por consultar um agente de viagens, ele ganha de 
diversas formas:

     1)tem um profissional zelando pelo seu dinheiro, garantindo a seleção de 
serviços que se adéquam às suas expectativas e ao seu orçamento;

      2) economiza tempo, pois já recebe pré-selecionadas as melhores opções;  

   3) obtém mais segurança, na medida em que só terá inserido no seu 
atendimento serviços oferecidos por empresas idôneas; 

      4) pode ter a sua experiência de viagem excedida nas expectativas, quando 
seu agente consegue agregar itens mais exclusivos, como um upgrade no aéreo 
e/ou na hospedagem, ou obter acesso a serviços diferenciados.
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     Cursar Direito sempre 
foi o sonho de Alana Teresa 
Kusama. Foi também um 
sonho que demorou a se 
realizar. Quando jovem, 
as dificuldades financeiras 
da família a impediram de 
estudar. Depois de casada, 
com dois filhos e condição 
financeira favorável, ela pôde 
buscar a graduação. Tinha 
33 anos quando sentou pela 
primeira vez num banco de 
universidade para tornar-se 
aquilo que tanto almejava 
ser: advogada. “Eu estava 
realizando um sonho, então 
era muito prazeroso ir à 
faculdade”, lembra. Alana 
formou-se em Direito em 1987 
pela Universidade Braz Cubas. 

     Na Vila Mariana, bairro 
da Zona Sul paulistana, em um 
prédio que abrigava também 
a corretora de seguros do 
marido, ela montou seu 
primeiro escritório, dedicado 
principalmente a causas 
criminais. “É marcante ver uma 
mãe chegar ao seu escritório 
sofrendo por ver o filho 
preso. Como mulher e mãe, 
isso mexia demais comigo”, 
recorda, emocionada. “Para 
não sofrer com isso, eu me 
afastei e fui trabalhar mais na 
área cível”, completa.

     A mudança de rumo na 
carreira pedia uma atualização 
do currículo, ela percebeu. 
Foi então que decidiu cursar 
pós-graduação em Direito 
do Consumidor, a qual não 
concluiu, pois a saúde não 
permitiu.

     Corria o ano de 2010. 
Alana tinha 61 anos e 

“QUERO VOLTAR
A ADVOGAR”

PERFIL

Ricardo Bastos
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frequentemente sentia-se cansada demais 
ao realizar atividades simples, como 
atravessar a rua. “No dia em que resolvi 
buscar ajuda médica, tive dificuldade de 
subir a rampa de acesso do hospital. Os 
enfermeiros, ao perceberem, correram 
para me socorrer”, descreve. A suspeita 
era de princípio de infarto, mas exames 
laboratoriais não revelaram nenhuma 
deficiência cardíaca. “Fizeram uma série de 
perguntas sobre minha saúde. Contei que 
anos antes havia sofrido uma hemorragia 
pulmonar, e então eles começaram a 
investigar os pulmões”, conta. E continua: 
“De repente os médicos passaram a andar 
de um lado para outro, sempre olhando 
para mim... Eles não precisaram dizer. Eu 
sabia que estava com câncer”.

     Alana foi diagnosticada com um 
adenocarcinoma no pulmão esquerdo, 
tumor maligno, bastante agressivo e de 
difícil remoção cirúrgica. Não foi possível 
atestar precisamente as causas da doença 
em Alana, mas, como em outros cânceres, 
sabe-se que alguns fatores podem 
contribuir para o aparecimento da doença, 
entre os quais a hereditariedade (o pai de 
Alana foi vítima de um câncer no pulmão) e 
hábitos de risco, como o tabagismo (Alana 
era fumante).

     O tratamento contra o câncer foi 
iniciado em Curitiba, onde moravam 
seus filhos, Márcio e Marlana. “Foram 
seis meses de um tratamento caríssimo, 
que custava cerca de cinco mil reais por 
sessão”, afirma. A terapia consistia em 
sessões de quimioterapia - duas semanas 
de tratamento por uma de descanso. A 
rotina terapêutica permanece, agora em 
São Paulo. O tratamento hoje é custeado 
pelo plano de saúde pago ora pela 
advogada, ora pelos filhos. 

      Alana dá detalhes de seu penoso 
tratamento. “É bem doloroso. No primeiro 
dia, logo quando eu passo pela sessão, não 
me acontece nada. Mas no dia seguinte, 
o bicho pega. Náusea, dores, vômito”, 
detalha. Conformada, ela declara: “É o 

que me mantém viva, um mal necessário”. 
Além do câncer, a advogada perdeu um 
dos rins devido a complicações de um 
diabetes.

     A saúde comprometida e a dura 
rotina do tratamento obrigou Alana a 
diminuir drasticamente suas atividades 
profissionais. Como consequência, seus 
recursos financeiros foram minguando.

      Em 2012, graças ao conselho da 
amiga Solange de Amorim Coelho, na 
época presidente da Subseção da OAB-
SP do Jabaquara, Alana chegou à Caixa 
de Assistência dos Advogados de São 
Paulo. Recorreu à entidade e foi atendida 
após entrevistas com assistente social 
e confirmação de sua incapacidade 
laborativa e precariedade econômica. 
Com seu pedido deferido pela CAASP, 
Alana recebe desde então auxílio mensal 
em dinheiro, cartão-alimentação e auxílio-
medicamento, benefícios que se somam 
à aposentadoria de um salário mínimo 
e a uma pensão do marido, do qual é 
separada.

     À CAASP ela só tem elogios. “A Caixa 
é maravilhosa. É minha salvação”, diz. E 
prossegue: “Só de remédio, quando vou 
à farmácia da CAASP, na Praça da Sé, 
gasto pelo menos R$ 600,0, isso com os 
descontos. Imagine sem eles! Quando 
vem a renovação do benefício e tenho que 
passar por todo o processo de triagem, eu 
fico apreensiva. Perder essa ajuda seria 
desesperador, ainda mais nesta crise”, 
declara.

      Alana não perde a esperança de um dia 
voltar a advogar. “Não pego nenhum caso 
porque, infelizmente, não tenho saúde 
para assumir tamanha responsabilidade. 
Mas vontade não me falta. Eu tenho prazer 
em advogar e falo com orgulho da minha 
profissão”, enfatiza.

PERFIL
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Filme de Akira Kurosawa apresenta a polêmica das visões pessoais sobre um mesmo fato.
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CLIQUE AQUI PARA VER O TRAILER DESTE FILME
idioma: inglês
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Por Luiz Barros*

A 
IMPOSSIBILIDADE

DA VERDADE
OBJETIVA

No filme Rashomon, de 1950, que o projetou no 
Ocidente, Akira Kurosawa trata da impossibilidade 
da verdade objetiva, ao retratar um crime misterioso 
relatado por quatro testemunhas que se contradizem
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Um terrível crime ocorreu numa 
floresta: um samurai foi assassinado por 
um bandido e sua mulher estuprada à 
sua vista antes que fosse morto – estes 
poderiam ser supostamente os fatos, a 
partir dos quais quatro testemunhas são 
ouvidas num tribunal. 

 A única verdade objetiva desta história 
é o fato que o samurai está morto. Todo o 
resto é incerto e incognoscível. 

Qualquer conclusão sobre o que 
realmente ocorreu na floresta seria 
impossível ou temerária. Isto porque a 
versão das quatro testemunhas sobre 
o crime são divergentes e antagônicas, 
buscando cada uma contar a história 
que menos a comprometa ou melhor 
lhe favoreça. São narrativas totalmente 
subjetivas, portanto.

Durante as filmagens, Kurosawa sempre 
se negou a responder perguntas sobre os 
mistérios do crime aos atores e à equipe, 
segundo relatos históricos de cinema, 
ficando claro que qualquer conclusão 
somente poderia ser individual e subjetiva. 

 Como a história encerra-se com os 
depoimentos, sem que aja manifestação 
dos juízes, a dificuldade de buscar-se 
a verdade objetiva a partir de relatos 
subjetivos apresentados em juízo por 
testemunhas é integralmente lançada à 
responsabilidade do espectador. 

As testemunhas são um lenhador que 
teria encontrado o corpo do samurai, 
um bandido famoso na região que é tido 
inicialmente como o criminoso, a mulher 
do samurai e o próprio samurai morto, que 
depõe por intermédio de um médium. 

 À medida que a narrativa das quatro 
testemunhas se sucede no tribunal, ou 
que suas falas são comentadas por poucos 
personagens no portal destruído da cidade 
– Rashomon quer dizer portal de uma 
cidade –, multiplicam-se as versões sobre 
os mesmos fatos, diferentes umas das 
outras em todos os detalhes, até o ponto 
máximo de colocar-se em dúvida o estupro 
da mulher e o próprio assassinato, que 
poderia ter sido um suicídio.

Esse jeito de contar histórias cujo enredo 

é flutuante e indefinido naturalmente não 
se presta a retratar apenas as dúvidas 
que podem pairar sobre a elucidação 
de um crime ou a potencial incerteza de 
um veredicto baseado em testemunhos 
contraditórios num tribunal. É um fato da 
vida a dificuldade de entender qualquer 
acontecimento, por mais trivial que seja, a 
partir do que nos é narrado por diferentes 
pessoas que, a um conto que contam 
aumentam um ponto. 

A consagração deste filme de Kurosawa, 
tido como uma de suas obras-primas, 
influenciou largamente o cinema, tanto do 
ponto de vista de suas técnicas de fotografia 
como pela forma de narrativa, feita a 
partir de pontos de vista contraditórios, o 
que passou a ser designado como “Efeito 
Rashomon”. 

No entanto, no cinema americano, 
por exemplo, quando após sugerir várias 
versões de uma história, ao final um filme 
compromete-se com uma delas – então isto 
é considerado um falso “Efeito Rashomon”, 
pois Kurosawa fez questão de deixar o 
enredo sem fechamento.

CINEMA
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 De forma mais ampla, a noção de 
“Efeito Rashomon” expandiu-se para 
genericamente designar aquelas situações 
em que pontos de vista contraditórios 
impedem a compreensão e a solução de 
problemas. Atualmente, até mesmo no 
arcabouço conceitual dos consultores 
empresariais encontraremos menção 
explícita à necessidade de se saber lidar 
com o “Efeito Rashomon”.

O filme inaugurou a longa parceria entre 
Akira Kurosawa e o diretor de fotografia 
Kazuo Miyagawa. Em Rashomon os dois 
desenvolveram efeitos originais de vários 
tipos, à época considerados revolucionários 
e experimentais. Principalmente de 
iluminação. Toda a ação que reconstitui o 
crime é rodada na mata. Ali, pela primeira 
vez o sol foi filmado diretamente, por meio 
das frestas da floresta; e, para iluminar o 
rosto dos atores e neles projetar sombras 
como se fossem das folhas das altas árvores, 
eles utilizaram espelhos que refletiam a luz 
do sol enquanto galhos eram balançados 
sobre a cena para simular o efeito do vento.

No fim da vida, numa entrevista em 
que recorda a filmagem de Rashomon, 
o diretor de fotografia Miyagawa conta 
como era o estilo de trabalho de Kurosawa. 
Ele diz que o cineasta dizia apenas o que 
queria e conversava a respeito, mas se 
indagado sobre detalhes não respondia, 
deixando liberdade total ao fotógrafo e 
assim construindo uma autêntica parceria.  

 O elenco reúne como protagonistas 
Toshiro Mifune (o bandido), Masayuki Mori 
(o samurai), Machiko Kyô (a mulher do 
samurai) e Takashi Shimura (o lenhador), 
todos com interpretações excepcionais.

Quem não esteja familiarizado com 
o cinema japonês, ou com suas origens 
dramáticas, pode eventualmente considerar 
exageradas as lamúrias da mulher ou 
do lenhador; ou julgar demasiadamente 
caricatural a figura burlesca do bandido. 
Mas essas são marcas ancestrais da cultura 
oriental cujas raízes Kurosawa respeita.

Mostrando-se universal, no entanto, 
o diretor interpõe o belíssimo bolero de 
Ravel na trilha sonora, nas passagens de 
ação na floresta onde ocorreu o crime, 

em reconhecimento ao Ocidente. Ou seria 
uma crítica? |

Luiz Barros

Réu e testemunhas enxergam verdades 
diferentes para o mesmo crime.

Kurosawa: diretor retratou em período 
medieval questão que até hoje permanece.

CINEMA
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THOMAS 
MANN E A ALTA 

LITERATURA

Um dos maiores romancistas do Século XX, 
o escritor alemão combateu o nazismo com 

sua arte e consagrou-se logo ao primeiro livro 
publicado, Os Buddenbrooks, em que descreve 
a saga e a decadência de uma família burguesa

Por Luiz Barros*

LITERATURA
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Passando ao largo da enfadonha 
polêmica suscitada este ano a partir da 
outorga do Nobel de Literatura a um 
cantor e compositor, a partir do que hoje 
se discute se música pop é literatura, sim 
ou não, – é claro que não é – voltemos a 
falar de um grande escritor, de seus livros 
inesquecíveis e da alta literatura.

Thomas Mann (1875-1955) recebeu o 
Nobel de Literatura em 1929 pelo primeiro 
livro que publicou, quando tinha apenas 
25 anos, em 1901: Os Buddenbrooks. Nesse 
romance, que é considerado um dos mais 
importantes do século passado, e que 
tem como subtítulo “A decadência de uma 
família”, o autor narra a história de ricos 
comerciantes do norte da Alemanha, ao 
longo de quatro gerações.  

Trata-se de um minucioso retrato da 
alta burguesia alemã do século 19, seu 
modo de vida e seus costumes, e dos 
dramas e conflitos de uma próspera 

família, retratada na ascensão de seu 
poder econômico e político, e depois, com 
o passar das gerações, em seu declínio 
financeiro e moral. Perdas financeiras 
pontuam o declínio, porém a decadência 
dessa família burguesa é retratada pela 
ótica da substituição da austera ética do 
trabalho por uma ingênua joie de vivre. 
O escritor inspirou-se em suas próprias 
origens. 

 Seu pai fora um senador e comerciante 
que descendia de uma linhagem de 100 
anos no comércio de cereais e que, ao 
falecer, quando o escritor tinha 15 anos, 
não teve sucessores, sendo sua firma 
liquidada. Na ocasião, o irmão mais velho 
de Thomas Mann já se tornara um escritor 
e ele tampouco demonstrava inclinação 
para os negócios.

     No discurso com que o autor foi 
homenageado na Academia Sueca, Os 
Buddenbrooks foi considerado como 

LITERATURA

Thomas Mann: Nobel de Literatura, recebido em 1929, coroou um dos maiores escritores do Século XX.
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obra inaugural do realismo na literatura 
alemã, sem que faltasse menção à sua 
natureza filosófica. Como na maioria de 
seus escritos, a amplitude da narrativa de 
Thomas Mann abrange aspectos históricos, 
sociológicos e de fina análise psicológica 
dos personagens.

Por ocasião de sua premiação com o 
Nobel, Thomas Mann já havia publicado 
vários outros livros.  O destaque que a 
Academia Sueca deu a Os Buddenbrucks 
era natural, porque o livro tornara-se 
muito conhecido, com mais de 1 milhão 
de exemplares vendidos, um marco 
extraordinário para a época, adquirindo 
o status de um “clássico da literatura 
contemporânea”.  Mas outras de suas 
obras contribuíram para o prêmio, em 
especial A Montanha Mágica, que, com o 
tempo, também veio a ser considerado um 
dos principais romances do Século XX.

Em A Montanha Mágica (1924), ao narrar 
a história de um jovem engenheiro que vai 
visitar um primo num sanatório em Davos, 
na Suíça, e acaba por igualmente tornar-
se enfermo, ficando internado lá durante 
sete anos, o escritor discute as tendências 
de pensamento que predominavam na 
Europa nos anos precedentes à Primeira 
Guerra Mundial, principalmente por meio 
de diálogos entre os personagens.  O livro 
é entendido como a representação de uma 
Europa enferma, que busca uma unidade 
e que, por não encontrá-la, caminha para 
a guerra. 

Pode-se dizer que esses dois livros 
sintetizam aspectos primordiais da história 
europeia na passagem do Século XIX para o 
Século XX, ao retratar o declínio da burguesia 
comercial e o caldeirão ideológico de 
tendências políticas, filosóficas, religiosas e 
sociais em choque.  

Ao quebrar a tradição comercial de sua 
família, Thomas Mann deu início a uma 
linhagem literária: três de seus seis filhos 
tornaram-se escritores também famosos 
na Alemanha, tanto como seu irmão mais 
velho. Parte dessa vocação artística é 
atribuída à influência da mãe do escritor, 
uma brasileira nascida no Rio de Janeiro.

LITERATURA
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Entre suas primeiras obras, talvez uma 
das mais conhecidas seja Morte em Veneza 
(1912), que foi levada ao cinema pelo 
diretor italiano Luchino Visconti, numa 
produção ítalo-francesa vencedora do 
Festival de Cannes em 1971. O livro trata 
do enamoramento de um compositor 
por um menino de beleza incomparável 
– e também teria sido inspirado em suas 
vivências pessoais.

A Montanha Mágica, em 1982, e Os 
Buddenbrooks, em 2008, também foram 
levados ao cinema, em produções alemãs 
que não tiveram a mesma repercussão do 
filme de Visconti.

Ao casar-se com uma judia, em 1905, 
o escritor colocou-se em rota de colisão 
com o antissemitismo que viria a dominar 
a Alemanha. Reformulou certas posturas 
filosóficas e políticas e, após ativa militância 
antinazista, em 1933, ano em que Hitler 
tomou o poder, o escritor auto-exilou-se 
com a família, primeiro na Suíça e depois 
nos Estados Unidos, tendo ali recebido 
a cidadania americana. O auto-exílio, na 
verdade, foi a antecipação 
de um destino inevitável e  já 
selado: ele estava nas listas de 
deportação do Estado alemão.

Neste mesmo ano da 
ascensão de Hitler, Thomas 
Mann inicia a publicação de 
sua obra mais grandiosa, José 
e Seus Irmãos, na qual já vinha 
trabalhando há vários anos. Em 
quatro volumes – As Histórias 
de Jacó (1933), O Jovem José 
(1934), José no Egito (1936) e José, 
o Provedor (1943) – o escritor 
alemão reconstrói a saga 
bíblica dos patriarcas hebreus 
relatada no livro do Gênesis, 
ao tempo em que a Alemanha 
passa a perseguir e exterminar 
os judeus. 

É necessário aqui parar um 
instante a leitura para melhor 
apreender os fatos e refletir: 
enquanto Hitler, que Thomas 
Mann chamava de “o pequeno 

Adolfo”, dizimava os judeus na Europa, o 
escritor, que era protestante, nos Estados 
Unidos homenageava-os com o mais 
portentoso de seus romances históricos. 
Em José e Seus Irmãos não apenas a cultura 
hebraica é reconstituída por ele em forma 
de romance, como toda a antiga civilização 
egípcia. 

Mas sua luta não foi apenas simbólica 
e literária. Durante os anos da Segunda 
Guerra, de 1940 a 1945, ele gravou na 
Califórnia, onde morava, um programa 
de rádio em alemão, apelando seus 
compatriotas à razão, que era transmitido 
mensalmente pela BBC de Londres. Suas 
exortações ao povo alemão não passaram 
despercebidas ao próprio Führer, que 
chegou a atacar pessoalmente, em 
discursos, as falas do escritor. 

Thomas Mann não tem pressa ao 
escrever. É meticuloso na caracterização 
dos personagens e nas suas narrativas 
interpõe descrições detalhadas. De 
forma análoga a que vamos encontrar 
em Machado de Assis, o narrador com 

Morte em Veneza: obra de Mann levada ao cinema por Visconti.
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frequência se manifesta ao meio 
das histórias, ou em preâmbulos 
que as antecedem, pontuando 
observações, acentuando 
as análises psicológicas dos 
personagens e, inclusive, dando 
conta de sua dificuldade de narrar 
tal história que vem contando. 
Em suas histórias, Thomas 
Mann domina exemplarmente o 
desenrolar do tempo. O tempo, 
para ele, adquire as feições 
de um personagem – às vezes 
sendo o principal personagem.

É impossível aqui comentar, 
ou mesmo apenas elencar, 
todos os seus livros. Sua 
obra inclui romances, contos, 
novelas e ensaios, além de 
palestras e conferências. Por 
seus escritos Thomas Mann 
alçou-se à dimensão de grande 
humanista. Ao realismo de seu primeiro 
livro, Os Broddenbrooks, múltiplas outras 
formas literárias foram se agregando, 
incluindo dimensões simbólicas e míticas. 
Sempre reflexivos, seus escritos também 
são filosóficos e a ironia é um recurso de 
que amiúde lança mão.

Dentre suas novelas – contos estendidos 
ou pequenos romances –, destaca-se As 
Cabeças Trocadas (1940). Publicado durante 
os mesmos anos da reconstrução épica 
que o escritor fazia dos povos do Oriente 
Médio, na tetralogia José e Seus Irmãos, 
o livro remete-nos à Índia antiga. Tendo 
como subtítulo “Uma lenda indiana”, é a 
história de um triângulo amoroso, tendo 
como centro uma linda mulher que ama 
dois amigos inseparáveis, um deles o seu 
marido, de invejável intelecto e corpo 
franzino, e o outro, por quem ela anseia em 
suas fantasias eróticas, um homem rude, 
porém dotado de um corpo avantajado e 
voluptuoso. 

Numa história peculiar e delicada 
– apenas pelo tempo mitológico da 
narrativa, que disfarça os seus aspectos 
brutais –, esses dois homens, em profundo 
sofrimento amoroso, decepam cada qual a 
própria cabeça num templo, em imolação 

à deusa do local. A mulher, desesperada, 
recebe da deusa a dádiva de fazê-los 
reviver, no entanto ao recolocar as cabeças 
nos corpos, coloca a cabeça de um no 
corpo do outro.

Trocadas as cabeças, ficou com o homem 
ideal, um marido de intelecto avantajado 
e o corpo robusto. Mas será? A troca foi 
acidental ou de propósito? E quais foram 
as consequências do ato desta mulher? 
Para saber, só lendo. 

O livro está esgotado, mas pode ser 
encontrado à venda nos sebos. Nesta 
história quase singela, posto que lendária, 
não são simples as questões que se colocam. 
Trata-se, como já se aponta nas orelhas 
da edição de 1987 da Nova Fronteira, 
de contradições da pessoa humana, das 
relações entre a beleza física e a riqueza 
espiritual, da cisão entre a atração sexual 
e a admiração amorosa, do conflito entre 
o desejo e a proibição, do choque entre o 
sagrado e o profano, da dicotomia entre o 
corpo e a mente, para não dizer da alma. 

Thomas Mann jamais trata de coisas 
simples e triviais.|

Luiz Barros é escritor e jornalista

LITERATURA

O escritor e sua família.
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Para muitos a maior liderança da 
advocacia brasileira, Rubens Approbato 
Machado faleceu no último dia 17 de 
novembro, aos 83 anos. Palavras fortes e 
diretas sempre foram sua marca, como ele 
mostrou em entrevista publicada na primeira 
edição da Revista da CAASP, em 2012. “O 
advogado tem de ser o primeiro a defender 
seus direitos”, afirmou sobre as prerrogativas 
da classe. Acerca da invasão de escritórios 
de advocacia que ocorriam à época, avisou: 
“No meu escritório, podem entrar. Mas, se 
quiserem levar um papel que seja, terão de 
me levar junto. E morto”. 

Formado pela Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco (turma de 1956), 
Approbato dedicou 60 anos de sua vida à 
advocacia. Multifacetado, ocupou diversas 
funções na Ordem, no Executivo e no 
Judiciário. Foi presidente da secional paulista 
da OAB no triênio 1998-2000, assim como do 
Conselho Federal de 2001 a 2003. Foi também 
diretor da Escola Superior da Advocacia 
(ESA), secretário da Justiça do Estado de São 

Paulo, vice-presidente da Federação Paulista 
de Futebol e presidente do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD).

 “A advocacia sofreu uma grande 
perda. Rubens Approbato Machado estará 
sempre presente conosco como aquele que 
representou com altivez a profissão. Ele 
não morreu – tornou-se imortal”, disse Braz 
Martins Neto, presidente da CAASP.

Marcos da Costa, presidente da OAB 
SP, lembrou que Approbato “foi um exemplo 
de dirigente de Ordem. Dedicado, corajoso, 
defensor das causas republicanas. Um 
apaixonado pela advocacia e pela justiça. 
Um marido e pai exemplar. Um exemplo de 
brasileiro. Fará muita falta para todos nós”.

O presidente do Conselho Federal 
da OAB, Cláudio Lamachia, disse que “o 
Brasil perde um grande homem. Nossos 
sentimentos pela irreparável perda deste 
grande brasileiro, destacado defensor da 
advocacia e da cidadania e exemplo a ser 
seguido por todos nós”.|

O ADEUS DE RUBENS 
APPROBATO MACHADO

OPINIÃO
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Os advogados que migraram da 
falida Unimed Paulistana para a Unimed 
Fesp tiveram em agosto aumento de 
28,8% em seu plano de saúde. Trata-se de 
uma elevação incômoda, mas o reajuste 
seria de 37% não fosse a interferência da 
CAASP junto à cooperativa. Além disso, a 
Caixa de Assistência ingressou com ação, 
distribuída para a 4ª. Vara Cível Central 
de São Paulo (Processo No. 1103073-
06.2016.8.26.0100), para que a operadora 
apresente suas planilhas de custo e prove, 
cabalmente, que há efetivo desequilíbrio 
econômico-financeiro no contrato, ou 
seja, que a demanda está superior a 75% 
da receita arrecadada e que, portanto, o 
reajuste é aplicável. 

Por ora, o advogado deve continuar 
a pagar as mensalidades pelo valor 
reajustado. Uma vez comprovada e 
atestada judicialmente a inadequação 
do aumento, os valores pagos a mais 
pelos usuários serão considerados para 
abatimentos em prestações futuras.|

CAASP ENTRA NA JUSTIÇA 
PARA TER ACESSO ÀS 

CONTAS DA UNIMED FESP
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Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) surgem por ano cerca de 70 
mil novos casos de câncer de próstata no 
Brasil. O câncer de próstata é o segundo 
mais comum entre os brasileiros do sexo 
masculino, ficando atrás apenas do câncer 
de pele. Em números absolutos, é o sexto 
tipo mais comum no mundo e o mais 
prevalente em homens, representando 
cerca de 10% do total de cânceres.

Por conta de dados como esses, a 
Caixa de Assistência dos Advogados de 
São Paulo engajou-se mais uma vez no 
Novembro Azul, movimento mundial de 
alerta e orientação sobre o câncer de 
próstata. A sede da CAASP ficou iluminada 
por feixes de luz azul, como manda o mote 
da ação preventiva, durante todo o mês de 
novembro.|

NOVEMBRO AZUL, AÇÃO 
CONTRA O CÂNCER DE 

PRÓSTATA
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A Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo deflagrou  em outubro de 
2012 a campanha “Doação que Salva 
Vidas”, que se reforça a cada ano – e mais 
uma vez agora, em 2016 – no “Dia Nacional 
do Doador de Sangue”, comemorado em 
25 de novembro. O objetivo da CAASP é 
mobilizar a advocacia em torno de uma 
ação de inigualável caráter humanitário e 
resultados práticos imediatos em favor da 
saúde da população: doar sangue. 

A iniciativa da CAASP, em parceria 
com o Hemocentro da Santa Casa de 
São Paulo, tem potencial para aumentar 
número dos chamados “doadores de 
repetição” - aqueles que doam sangue 
regularmente - em relação aos “doadores 
de reposição”, que se dirigem aos bancos 
de sangue apenas quando algum amigo 
ou membro da família encontra-se 
necessitado.

A campanha “Doação que Salva 
Vidas” envolve diversas operações de 
divulgação. Para participar, basta se dirigir 
a um dos hemocentros listados em www.
caasp.org.br.|

NOVO IMPULSO À CAMPANHA 
“DOAÇÃO QUE SALVA VIDAS”

NOTÍCIAS

WEB
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Os advogados de Piracicaba e região 
agora têm mais facilidade de acesso 
aos serviços da Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo. No dia 1º de 
novembro foram inauguradas as novas 
instalações da Sede Regional da CAASP 
na cidade, agora no mesmo imóvel em 
que funciona a Casa da Advocacia e da 
Cidadania  local.

“O projeto de trazer a CAASP para 
a Casa da Advocacia foi uma realização 
coletiva. Agradeço à nossa Secional, à 
minha diretoria, aos diretores da CAASP 
e aos meus antecessores”, disse Jefferson 
Luiz Lopes Goularte, presidente da 
Subseção de Piracicaba. 

“A CAASP preenche três vetores 
importantes para a advocacia: 
necessidades, utilidades e lazer”, avaliou 
Braz Martins Neto, presidente da CAASP. A 
Caixa concede benefícios para advogados 
em situação de vulnerabilidade social, 
muitas vezes decorrente de doença que 
impossibilita o trabalho, suprindo as 
necessidades básicas. Quanto às utilidades, 
na visão do presidente da CAASP, as 
farmácias e livrarias são os exemplos mais 
importantes que atingem toda a classe. Por 
fim, as competições como os campeonatos 
de futebol, os torneios de tênis, vôlei, 
xadrez e outros preenchem o vetor lazer.|

CAASP INAUGURA NOVAS 
INSTALAÇÕES DA REGIONAL 

DE PIRACICABA
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O time dos advogados de Ribeirão 
Preto voltou a sentir o sabor de uma 
conquista ao faturar a taça de campeão 
do XVII Campeonato Estadual de Futebol 
OAB-CAASP, após vencer Guaratinguetá/
Aparecida por 3 a 2, em 19 de novembro. 
Invicto, Ribeirão Preto chega a sua quarta 
conquista estadual e encerra um jejum 
que permanecia desde 2003. A final foi 
realizada no Estádio Santa Cruz, casa do 
Botafogo de Ribeirão Preto. 

As equipes receberam as taças das 
mãos dos diretores da CAASP Célio Luiz 
Bitencourt (responsável pela área de 
esportes) e Alexandre Ogusuku (secretário 
geral-adjunto). Prestigiaram a final o 
presidente da subseção da OAB-SP de 
Jales, Marlon Luiz Garcia Livramento , e o 
conselheiro secional Luiz Eugênio Marques 
de Souza.  

O artilheiro do XVII Campeonato 
Estadual de Futebol OAB-CAASP foi Felipe 

Tomaz Borges, do time de São José do 
Rio Preto/Olímpia/General Salgado, com 
21 gols. A melhor defesa foi a de Lençóis 
Paulista/Botucatu/São Manuel, com cinco 
gols sofridos em oito jogos (média de 0,63 
por jogo).|

RIBEIRÃO PRETO ENCERRA 
JEJUM DE 13 ANOS E VENCE 

ESTADUAL DE FUTEBOL

NOTÍCIAS
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Em partida marcada pelo equilíbrio 
e por um bom nível técnico, a estreante 
Dinos saiu-se melhor e, por três sets a 
dois, venceu a disputa pelo título do IV 
Campeonato de Voleibol Masculino OAB-
CAASP.  A equipe Dínamo Lex ficou com o 
vice-campeonato. Já no XV Campeonato de 
Voleibol Feminino OAB-CAASP, o time da 
Magister sagrou-se campeão pela oitava 
vez, ao vencer a equipe de Santana por três 
a zero. As finais foram realizadas no São 
Bernardo Tênis Clube no dia 29 de outubro.

Na final masculina, o Dinos venceu o 
Dínamo Lex com parciais de 25x12, 25x27, 
25x22, 15x25 e 15x10.  Na decisão feminina,  
Magister venceu Santana com parciais de 
parciais de 25x14, 25x16 e 25x20. 

Célio Luiz Bitencourt, diretor 
responsável pelo Departamento de 
Esportes e Lazer da CAASP, prestigiou o 
evento e parabenizou os finalistas. “Estão 
de parabéns as equipes que chegaram à 

final. No Masculino, Dinos e Dínamo fizeram 
uma brilhante partida, com bastante 
igualdade e disputada até o último ponto. 
Na final do Feminino foi mesma coisa, um 
jogo muito disputado e muito prazeroso 
para se assistir”, declarou.|

DINOS E MAGISTER SÃO OS 
CAMPEÕES DO VOLEIBOL 

EM 2016
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     De 9 a 23 de abril de 2017, período 
entre o feriado de Tiradentes e a Páscoa, 
acontecerá a III Jornada  de Advogados 
Brasileiros em visita  à Corte Internacional 
em Haia, na Holanda, e ao Tribunal de 
Nuremberg, na Alemanha (foto), por meio 
da parceria entre a CAASP e a Best Brazil 
Tour. Os advogados poderão conhecer 
o funcionamento de ambas as cortes e 
ter contato com processos históricos que 
trataram dos crimes da Segunda Guerra 
Mundial e da ex-Iugoslávia, inclusive 
visitando a famosa “Sala 600”, onde 
ocorreram os julgamentos dos criminosos 
nazistas. 

     Entre os itens inclusos, o pacote 
oferece vaga aos familiares com diversos 
atrativos opcionais, como visitas a castelos, 
a cidades típicas Holandesas e ao Festival 
Anual das Tulipas, além de passeio na 
Comemoração da Semana do Rei, jantar em 
Canais de Amsterdam, Moinhos Holandeses 
e mais opções, todas coordenadas por um 
representante da agência no local.|  

ADVOGADOS TÊM A CHANCE 
DE CONHECER TRIBUNAIS DE 

HAIA E NUREMBERG

W
EB

Para fazer parte, acesse:
www.compracerta.com.br/caasp

Seu código de parceria é: caasp

Compre também pelo telefone:

4004 0019 | 0800 722 0019

Oferta intransferível e exclusiva para funcionários, 
clientes e associados de empresas parceiras do canal 
corporativo do Compra Certa. Ocorrendo divergências 
no preço dos produtos, o Compra Certa se reserva ao 

direito de praticar o preço exibido no carrinho de 
compras. Todas as vendas feitas pelo Compra Certa 
estão em conformidade com o código de defesa do 

consumidor. Válido para produtos das marcas Brastemp, 
Consul e KitchenAid. A BUD Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda é uma empresa do Grupo 
Econômico Whirlpool e detém os direitos exclusivos da 
marca KitchenAid no Brasil. Frete não incluso. Verifique 

as condições de valor do frete para sua cidade.

Compra Certa,
um clube de 
compras
exclusivo.

Com produtos 
Brastemp, Consul 
e KitchenAid direto 
de fábrica e com 
ofertas garantidas.
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O Clube de Serviços da CAASP acaba 
de firmar parceria com a loja virtual da 
marca de roupas Malwee. A Malwee passa 
oferecer aos inscritos na OAB-SP 15% de 
desconto em todo o site. O benefício não 
se estende às lojas físicas da marca e nem a 
eventuais promoções. A Malwee conta com 
uma grande variedade de produtos para 
homens e mulheres. São shorts, bermudas, 
saias, blusas, camisas, camisetas, regatas, 
calças, pijamas, casacos, blazers, jaquetas, 
vestidos, jeans, macacões e jardineiras. 
Não faltam também opções para o público 
infantil.

O hotsite da parceria conta com uma 
ferramenta que facilita a compra. Trata-
se do “provador virtual”. Ao encontrar o 
produto de maior agrado, basta clicar em 
“provador virtual”, colocar altura, peso 
idade, bem como informações sobre tórax, 
cintura e quadril. O algoritmo deduzirá qual 
é o melhor tamanho de roupa (P, M, G e 
outros) para o cliente. É possível adicionar 
as medidas exatas do corpo se preferir. 

Para ampliar o guarda-roupa com 
roupas da Malwee, basta o advogado 
acessar o site da CAASP (www.caasp.org.
br), na aba “Clube de Serviços” localizar a 
parceria e, então, preencher uma ficha 
cadastral.|  

LOJA VIRTUAL DA MALWEE 
PASSA A INTEGRAR O CLUBE 

DE SERVIÇOS
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DO
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PALAVRA DO LEITOR

Louvo o posicionamento e os argumentos do doutor  Sydney Sanches  na matéria apresentada 
pela Revista da CAASP. Sei de mim e de muitos outros advogados que encaram um verdadeiro 
desalento com a adoção desse distanciamento do magistrado do papel, do olho no olho, de 
ouvir o tom firme ou duvidoso na voz e na argumentação do causídico. E eu, Dr. Sydney,  sou 
do tempo em que meus velhos professores ensinavam na faculdade: Fale alto doutor! A voz é 
instrumento de trabalho do advogado!” Agora resta-nos “o sistema”,  o “programa”, o “site”,  a 
sequência do esquema digital, frio, engessado, absolutamente igual no clic da lista das múltiplas 
opções que,  inservíveis para todos,  deságua sempre no “causas diversas”.  

Toneladas de livros que não mais decoram os escritórios todos clean, pois as velhas coleções 
só alimentam ácaros.

Bem vinda a internet, o computador, as redes, as velocidades,  os alcances imediatos, os 
recursos, as comodidades, as possibilidades,  mas que saudade de tempos piores ou muito 
melhores. Quem tem certeza? 

[ Terezinha Braga Mendonça ]

Vergonhosa a pauta da revista, comprando a agenda feminista e dos demais SJW, no sentido 
de que mulheres, negros e jovens não se candidatam e não se elegem. Quem não se elege 
são candidatos com agenda feminista, racialista (sic) por absoluta falta de respaldo eleitoral, e 
que ficam repetindo as cantilenas contidas na reportagem com o intuito de revogar o princípio 
basilar da república e da democracia segundo o qual, uma cabeça, um voto. Querem cotas para 
entrar nos diversos parlamentos sem os votos necessários. Lamentável. 

[ Fabio Zinger Gonzalez  ]

Prezado leitor,
Respeitamos sua opinião e agradecemos a manifestação. Porém, não concordamos que seja 
vergonhosa uma pauta que lança luz sobre uma questão de nítida relevância social: o fato de 
que as maiorias no contexto populacional – negros, mulheres e jovens – não participam das 
eleições. Uma leitura atenta da reportagem mostrará que isso não se deve às bandeiras que 
o leitor repele, mas a uma ação deliberada dos velhos caciques da política. 

ENTREVISTA COM 
SYDNEY SANCHES

DEMOCRACIA DE BAIXA REPRESENTATIVIDADE



Pergunto: onde estão os recursos roubados, saqueados do povo brasileiro, dinheiro da saúde, 
educação, habitação, saneamento básico, etc etc etc? São bilhões e mais bilhões de reais, se já 
não chegamos aos trilhões. Mensalão, petrolão, Operação Zelotes, etc etc etc, tudo pelo ralo da 
corrupção, das propinas, das obras superfaturadas pelas empreiteiras etc etc etc. É só recuperar 
esse dinheiro que dá para fazer tudo isso e ainda sobra muito. 

Pergunto se o Brasil está preparado para a democracia, para a liberdade, ou se temos que 
colocar um general no poder novamente.

[ João José Gomes Vieira ]

MAIS RECURSOS PARA O SUS

Envie sua manifestação, opinião, crítica 
ou elogio para:

[ revistadacaasp@caasp.org.br ]

CARO LEITOR
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Heleno Torres

OPINIÃO
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A conclusão do Regime Especial de Regularização Cambial e 
Tributária (RERCT), no final de outubro passado, trouxe a oportunidade 
de reconhecermos ter sido este o programa mais exitoso até o momento, 
nos mais de 50 países que decidiram adotar medidas equivalentes, para 
permitir a recuperação dos recursos dispersos em distintos centros 
offshore, para recompor a base tributável do País.

Vejamos algumas destas experiências. Nos Estados Unidos, 54.000 
aderiram ao Offshore Voluntary Disclosure Program, com declaração 
de 8 bilhões de dólares. Na Itália, houve dois programas principais. No 
chamado Scudo Fiscale (2009), ingressaram 104,5 bilhões de euros e 
foram pagos ao erário 5,6 bilhões de euros; já no Voluntary Disclosure 
(2014/215), foram regularizados 59,6 bilhões de euros e arrecadados 
cerca de 3,8 bilhões de euros. Haverá novo programa até junho de 2017. 
No Chile (2015), houve 7.832 declarações e uma arrecadação de 1,5 
bilhão de dólares. Encontram-se abertos programas semelhantes em 
diversos países, como Argentina (até março de 2017), no Reino Unido 
(Worldwide Disclosure Facility, até 2018), Colômbia (até 2018) ou África 
do Sul (2017).

Logicamente, temos que celebrar a arrecadação do RERCT, 
especialmente pela situação de grave crise econômica vivenciada. Foram 
regularizados R$ 169,9 bilhões declarados, com uma arrecadação de R$ 
46,8 bilhões, de um total de R$ 50,9 bilhões declarados por 25.011 pessoas 
físicas e 103 de pessoas jurídicas. Estes valores serão compartilhados 
com estados e municípios e certamente, pelo momento de quedas de 
arrecadação em todas as unidades da Federação, servirão para permitir 
uma travessia menos sofrida para todos. 

Contudo, a principal finalidade desse tipo de programa, nos países 
que o adotaram, sempre foi de servir como ponte de transição das 
estruturas offshore e de sigilo bancário absoluto para um novo modelo 
de transparência, com emprego de troca de informações internacionais 
automáticas, ao eliminar o mercado de “facilidades” oferecido pelos 
paraísos fiscais e aquelas estruturas offshore ao redor do mundo.

Quem não atender a esta oportunidade de regularização do 
RERCT, ao que tudo indica, terá uma segunda – e última – chance com a 
renovação do prazo e algumas mudanças que agravam as condições do 

UM BALANÇO DA REGULARIZAÇÃO 
DE ATIVOS LÍCITOS NO EXTERIOR

OPINIÃO
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regime precedente, como esperamos. O Projeto de Lei nº 405/2016 está 
prestes a ser votado no Senado, para conceder novo prazo para adesão 
ao RERCT, de que trata a Lei nº 13.254/2016. E para este recomenda-se a 
necessária adesão de todos aqueles que não assumiram esta decisão ou 
suportaram alguma dificuldade no primeiro. 

As expectativas são de dias turvos e muito difíceis para quem 
prosseguir com recursos no Exterior sem a devida declaração às 
autoridades competentes (Receita Federal e Banco Central). Os bancos 
e os países de localização destes ativos irão colaborar com o Brasil no 
fornecimento de todas as informações e dados bancários, sob a presunção 
de que possivelmente os recursos não declarados remanescentes sejam 
de origem ilícita. E os bancos já começaram a remeter cheques, com 
encerramento de contas, para os clientes que não apresentaram o 
comprovante das declarações, ao final do RERCT.

Com a entrada em vigor, no Brasil, da convenção Automatic 
Exchange of Financial Information in Tax Matters (AEOI), no dia 06 de 
setembro de 2016, base principal do novo modelo de Fisco Global, e a 
ordem global de que “the era of banking secrecy is over”, seguem firmes 
as reformas legislativas necessárias para entrada em vigor das ações do 
programa Base Erosion and Profit Shifting -BEPS, da OCDE. E estes atos, 
em conjunto, concorrem para intensificar a fiscalização internacional e 
recuperar as bases tributáveis do País.

Neste esforço, no dia 21 de outubro passado, o Brasil assinou o 
Acordo Multilateral de Autoridades Competentes - Multilateral Competent 
Authority Agreement (MCAA)  - para iniciar o Common Reporting Standard 
(CRS), que visa a atender ao padrão global do intercâmbio automático de 
informações financeiras para fins tributários. Assim, a partir de 1º de 
janeiro de 2017 o Brasil poderá iniciar o intercâmbio de informações com 
as administrações tributárias dos países que também tiverem concluído o 
processo de internalização da convenção. O CRS trata exclusivamente do 
intercâmbio automático de informações financeiras para fins tributários 
e o Brasil deve adotar o CRS até setembro de 2018.

A Suíça atendeu ao compromisso firmado com a OCDE, de que 
firmaria acordo específico de trocas de informações com todos os países 
que permitissem oportunidade de regularização dos ativos no Exterior. 
E, assim, no dia 18 de novembro de 2016, a Suíça assinou com a Receita 
Federal declaração conjunta para ampla troca de informações sobre 
residentes brasileiros com contas naquele País, para entrega de todos 
os dados a partir de 2018.

Em conclusão, não é apenas pelo resultado da arrecadação e 
destinação federativa dos valores a estados e municípios que o Programa 

OPINIÃO
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de Regularização deve ser avaliado. Esta adesão significativa ao RERCT 
representa elevada confiança na Receita Federal e no Brasil. Como a 
propriedade privada deve cumprir sua função social, como prescreve 
a Constituição, os recursos que dantes encontravam-se parados em 
contas de baixa rentabilidade no Exterior chegam agora para financiar 
investimentos, gerar emprego e renda e prover fluxo de arrecadação 
adicional para os próximos exercícios. E, por fim, cumpre reconhecer 
seu papel para propiciar condições objetivas de combate à sonegação 
fiscal internacional e desestimular práticas de planejamento tributário 
agressivo com paraísos fiscais e outros meios.

*Heleno Taveira Torres é advogado, professor titular de Direito 
Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Foi vice-presidente da 
International Fiscal Association – IFA.
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