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Notemos o Brasil e suas idiossincrasias. Hoje, 
as técnicas para transplante de órgãos aqui utilizadas 
são as mais eficazes do mundo, e essas cirurgias são 
exitosas em percentual relevante, trazendo a vida 
de volta a milhares de pessoas. A matéria de capa 
desta edição relata casos concretos de quem ganhou 
vida nova após receber um órgão doado e descreve 
os avanços dessa área da medicina, que conta com 
centros de excelência no país. Em contrapartida, 
descreve a agonia nas filas de espera e os problemas 
decorrentes da falta de recursos para que mais 
brasileiros sejam salvos por um transplante. 

Para lançar luz sobre o debate insano que as 
pessoas travam via internet, a Revista da CAASP 
entrevistou o escritor Michel Laub, um dos expoentes 
da nova geração de romancistas brasileiros. 
Espirituoso, franco, o premiado autor de “Diário 
da queda”, “A maçã envenenada” e “O tribunal da 
quinta-feira”, sucessos de público e crítica, fala sobre 
hipocrisia, drogas, redes sociais, homossexualidade 
e vários temas que fazem corar os moralistas de 
plantão.

A beleza e a simplicidade da poesia de Cora 
Coralina estão analisadas, também poeticamente, na 
seção “Literatura”. Em “Cinema”, o leitor que ainda não 
assistiu a “As duas faces de um crime” ficará motivado 
a fazê-lo, certamente. Em “Dicas”, nossa reportagem 
fala sobre o mercado de moda na internet, setor em 
crescimento mesmo num momento de recessão.

O artigo de Luiza Nagib Eluf que fecha esta 
edição, em “Opinião”, aborda a questão do feminicídio, 
crime passional até há pouco tempo não tipificado. Se 
hoje o é, muito se deve ao empenho da autora. 
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Lê-se “O tribunal da quinta-feira” em 
algumas horas, mais pela fluidez da 
proza do autor que pelo número reduzido 
de páginas. O último livro de Michel 
Laub, lançado em novembro de 2016, 
versa sutilmente sobre várias questões 
contemporâneas, mas traz como tema 
central o linchamento moral a que todos 
estamos vulneráveis na internet.

Laub é de conversa igualmente fluida e 
bem-humorada, como perceberá o leitor 
desta entrevista, concedida ao editor 
da Revista da CAASP, Paulo Henrique 
Arantes, em um café no bairro de 
Pinheiros, em São Paulo, onde hoje reside 
o escritor gaúcho de 43 anos.

Um dos mais prestigiados romancistas 
brasileiros da nova geração, Michel Laub 
tem sete livros publicados em 15 anos de 
produção literária. Parte desse tempo foi 
também dedicada ao jornalismo, depois 
de um ano de advocacia – sim, ele é 
formado em Direito. 

Antes de “O tribunal da quinta-feira”, 
seus “Diário da queda” (direitos vendidos 
ao cinema) e “A maçã envenenada” 
alcançaram milhares de leitores e 
estrondoso sucesso de crítica. Sua obra, 
publicada em 12 países e traduzida para 
nove idiomas, já lhe rendeu os prêmios 
JQ – Wintage (Grã-Bretanha), Transfuge 
(França), Bravo Prime, Copa de Literatura 
Brasileira, Bienal de Brasília e Érico 
Veríssimo, além de um segundo lugar no 
Jabuti.

Espirituosas e sinceras considerações 
sobre moralismo, hipocrisia, redes 
sociais, poder, drogas, homossexualidade 
e outros assuntos estão nas linhas a 
seguir.

QUANTO MAIOR 
O DOMÍNIO DA
LINGUAGEM, 

MAIOR O PODER

ENTREVISTA | MICHEL LAUB
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Revista da CAASP – Eu estaria errado se dissesse que “O tribunal da quinta-feira”, seu último 
livro, trata do falso moralismo e da hipocrisia que imperam na sociedade?
[Michel Laub] – Inicialmente, digamos que o tema geral em que eu pensei falar era “tolerância”. 
Dentro do tema tolerância, é claro que entra a questão da hipocrisia, da não aceitação das 
diferenças e de todos os grandes temas relacionados a isso que estão em debate hoje – 
machismo, racismo, homofobia etc.
Você não acha que o debate sobre esses temas já foi mais profícuo?
Dá para ver a questão por dois lados. Dentro de um espaço público que era muito mais 
reduzido, uns 15 ou 20 anos atrás, o nível daquele debate, em termos de etiqueta, argumentos 
e contra-argumentos, eu acho que houve uma involução. As pessoas estão se xingando 
loucamente. Mas tem um outro lado: a sociedade hoje é mais democrática, abriram-se muitos 
espaços - e a internet é o mais óbvio deles – 
para pessoas que não tinham oportunidade 
de se manifestar. Isso realmente causa uma 
impressão de rebaixamento do nível do 
debate.
Mas tem um lado muito positivo nisso, que 
é a participação de muito mais vozes no 
debate. Antes, só participava da discussão 
quem passasse pelo filtro dos editores dos 
jornais, das televisões e um pouco da política, 
não só da política partidária, mas também 
das políticas institucionais. Era tudo muito 
mediado por quem já estava incrustrado 
nas máquinas. Hoje há uma abertura muito 
maior, e aí aparece de tudo.
O que a gente está vendo neste momento 
talvez seja aquela coisa da Revolução 
Francesa de que primeiro vem o terror, 
depois as coisas boas. Realmente, estamos 
num momento de quase obscurantismo 
no debate, tem gente que nem tem mais 
paciência para entrar no debate com medo 
de ser linchada. Sendo otimista, talvez seja 
este um momento de decantação e as coisas 
vão florescer mais adiante.
O que você quer dizer é que o debate já 
existia, porém de modo restrito, e a internet 
abriu-o para todos?
Sem dúvida, e talvez por isso o debate antes, mesmo restrito, tinha melhor nível. A mesma 
análise vale para a escola pública, por exemplo: a escola pública era melhor há 40 anos, mas 
tinha menos alunos. O nível dessas instituições, que acolhiam menos gente e gente já filtrada 
por uma condição econômica superior, era melhor. Mas, a situação anterior era melhor que 
a atual? Não.
Quem são os moralistas de plantão no Brasil de hoje?
Eles estão no debate público, em todo lugar. Esta discussão é sobre a autoridade de quem 
diz: você pode argumentar qualquer coisa, mas as pessoas olham para quem você é. É aquela 
coisa do argumento ad hominem. Na teoria do debate clássico, você não deve fazer argumento 
ad hominem, que é confrontar a pessoa em vez de argumentar. A pessoa também importa em 
algum nível, não em nível total. 
Dar opinião sobre como as pessoas vivem ou deixam de viver numa classe social 
hiperdesfavorecida, da qual eu não faço parte, hoje em dia causa uma desconfiança dentro do 

ESTAMOS NUM 
MOMENTO 
DE QUASE 

OBSCURANTISMO  
NO DEBATE

MICHEL LAUB | ENTREVISTA
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debate que eu acho bastante saudável. Eu não acho que as pessoas devam ser censuradas, 
que elas não possam falar sobre problemas que elas não vivem no dia a dia, mas eu acho bom 
que haja essa desconfiança, é bom que isso seja relativizado no debate.
Aí se criam espaços para a figura do moralista de plantão. No fundo, pode ser aquele sujeito 
hipócrita, quase caricatural – e está cheio deles, na política principalmente. Políticos acusam 
outros políticos de ladroagem e dali a seis meses os acusadores são denunciados por corrupção. 
Então, os moralistas de plantão clássicos são esses. Os nomes a gente conhece todos.
Abaixo desse nível quase caricatural, existem 
os casos que não são de hipocrisia pura, mas 
decorrente de falta de noção mesmo, por falta 
de percepção do mundo e do próprio lugar. 
A moral existe, certamente, mas eu falo 
daquelas pessoas que agem como julgadoras 
do comportamento das demais como se 
fossem donas da virtude.
Não se pode cair no extremo do relativismo 
absoluto, que seria não podermos dar opinião 
sobre nada. Eu espero não ter passado essa 
impressão no meu livro, pois eu não prego 
isso na minha vida pessoal. 
É importante sabermos a diferença entre 
criticar uma pessoa pública e uma pessoa que 
não é pública. O Donald Trump, presidente 
dos Estados Unidos, falando bobagem no 
Twitter é uma coisa; um pobre coitado falando 
bobagem no Facebook não está preparado 
para ser linchado, nem merece sê-lo. São 
coisas diferentes. Todo mundo condena todo 
mundo, mas deve haver certo cuidado.
Será que as pessoas comuns não buscam 
tornar-se públicas via redes sociais, e depois 
não suportam o efeito disso?
Muitas vezes essas pessoas não têm muita 
noção do que é o debate público. Dentro das 
redes sociais há vários círculos, desde círculos 
de pessoas que falam alguma coisa e alcançam repercussão até o de pessoas que falam coisas 
e não têm repercussão nenhuma. Eu acho que o tipo mais comum é de gente acostumada 
a uma certa falta de responsabilidade quando entre amigos, o que pode até ser saudável, 
democrático, mas essa pessoa tem que estar consciente de que a qualquer momento uma 
postagem pode viralizar por algum motivo e lhe trazer consequências. 
Isso acontece hoje em dia no mundo, atinge pessoas comuns, e nem é tão ruim. É um 
fenômeno que para mim, como escritor, me parece bem interessante. Você não escreve para 
pregar uma solução para o mundo, mas para botar ideias para circular.
A ironia, na literatura e mesmo nas redes sociais, nem sempre é compreendida, não? 
Isso está em Machado de Assis, ele mesmo fala disso na Teoria do Medalhão, sobre o uso 
da ironia, o cuidado com a ironia. Todo mundo que já escreveu para um público sabe que a 
ironia é uma coisa muito perigosa, que nem todas as pessoas entendem, e a internet hoje 
está provando isso.
A ironia está sob grande ameaça. É uma pena, pois é um recurso espetacular da língua, que 
diferencia os adultos das crianças, os homens dos animais.
O Salman Rushdie, aquele escritor perseguido por escrever “Os versos satânicos”, na época, 

ENTREVISTA | MICHEL LAUB

NÃO SE DEVE FAZER 
ARGUMENTO AD 
HOMINEM, QUE É 
CONFRONTAR A 
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definiu isso como um combate entre a mente literal e a mente irônica. A mente literal é a 
mente fundamentalista que leu aqueles versículos do Corão como algo literal. Ainda hoje há 
quem leia a Bíblia de maneira literal, não simbólica.
O uso da ironia é sinal de inteligência, e se ela está morrendo no mundo é uma coisa 
lamentável.
Em “O tribunal da quinta-feira” você recoloca a Aids em discussão, após a doença desaparecer 
um pouco dos debates por causa da sua cronificação. O medo da Aids acabou ou permanece 
entre as pessoas da sua geração, que viveu o trauma da morte de vários ídolos nos anos 80 
e 90?
Eu acho que o temor da Aids atenuou-se bastante, até o próprio livro fala um pouco disso. 
No livro, a Aids me interessou 
menos como questão de 
doença em si, e mais como 
vetor para uma discussão 
moralista que houve nos anos 
80. E que está voltando hoje 
em vários sentidos, com a 
questão gay, da intimidade, de 
leis que se metem na vida das 
pessoas – nos Estados Unidos 
houve tentativa de aprovar 
quarentena para doentes.
Hoje, há iniciativas até 
religiosas tentando coibir a 
sexualidade das pessoas, e 
por outro lado uma discussão 
progressista, mas que muitas 
vezes coloca as pessoas diante 
do dilema de que você não 
pode nem na sua vida privada 
reproduzir estereótipos 
ofensivos. Essas discussões 
se ligam de alguma maneira 
e me motivaram na hora de 
escrever o livro.
A amizade fraterna e 
duradoura entre dois 
homens, um hétero e outro 
homossexual, como acontece 
no livro, ainda é algo raro, não? 
Os heterossexuais costumam 
evitar até serem vistos junto 
com homossexuais.
Pelo que eu converso com 
as pessoas, isso está mudando 
bastante. Mas, claro, eu sou escritor, vivo entre artistas, gente de cultura, e na minha vida 
pessoal isso não é um problema já há muito tempo. 
Em outros círculos sociais, é claro, o preconceito permanece. A gente tem um crescimento 
muito grande de igrejas no Brasil, por exemplo, um crescimento moralista em geral, e no 
mundo fora da minha pequena bolha, que é bolha da cultura, isso segue sendo um problema. 
Tanto é um problema que quando aparece um beijo gay numa novela ou num comercial de TV 
surgem protestos etc. Enquanto houver protesto é porque algum problema ainda existe.

MICHEL LAUB | ENTREVISTA



REVISTA DA CAASP 15

O seu livro também fala, e de modo irônico, das relações pessoais em ambientes corporativos. 
Por que há tantos jargões e regras de conduta nos locais de trabalho?
É muito fácil perceber que o jargão é usado como instrumento de poder. É só você analisar 
uma discussão na fala de um acadêmico, na fala de um médico, na fala de um advogado. O fato 
de ele usar termos desconhecidos de pessoas que não estudaram aquele assunto serve para 
puxar para si uma superioridade em relação ao outro. Linguagem é poder, e quanto mais você 
domina a linguagem mais poder você tem.
O livro brinca um pouco com isso, tanto que começa com umas piadas... o que é uma piada? É 
um vocabulário indevido para tratar determinado assunto. Dentro do livro, na hora de narrar, 
eu também fiz muita brincadeira com o modo como cada grupo social de comunica – o grupo 
feminista, o grupo corporativo, o grupo publicitário, os comentaristas de internet, os grupos 

religiosos. 
Será que é possível tratar de assuntos muito quentes sem ser ofensivo, mesmo 
que você use a palavra devida para aquilo? Dentro das relações de amizade 
e mesmo entre casais, é muito comum que se tenha um vocabulário próprio. 
O consumo de drogas está presente no livro, com a naturalidade que se vê 
em certos grupos. Essa naturalidade, mesmo um certo glamour, ao tratar da 
questão das drogas não deve 
ser entendida como uma 
aprovação, correto?
No mundo em geral, 
certamente o tema das drogas 
não deve ser banalizado. Os 
argumentos pró liberalização 
são no sentido de que a 
medida pode gerar um 
controle maior. Eu bebo, por 
exemplo. Já usei drogas, e 
não defendo isso como meio 
de vida para ninguém.  O que 
não dá é para ser hipócrita 
em relação a isso. 
Eu acho que as regras 
éticas que valem fora da 
literatura não valem dentro 
dela, inclusive eu acho que 
a literatura, e a arte em 
geral, é um espaço onde as 
discussões morais têm que 
chegar ao seu limite. Um 
livro que prega coisas que 
são ruins no mundo aqui fora 
vale a pena. Assim como no 
mundo psicanalítico, que vai 
pegar coisas terríveis do seu 

subconsciente, a arte também 
deve ter coragem de mexer nessas coisas, até 
como forma de exorcizar o que está escondido.
Mas a droga não é o tema central de “O tribunal da quinta-feira”. Já em “Diário da queda”, o 
personagem central era alcoólatra – eu nunca tive uma preocupação evangelizadora, e sim em 
mostrar que isso acontece, que as pessoas lidam com o problema de determinadas formas e 
que isso pode ser interessante na ficção.
A figura – consagrada, digamos assim – da ex-mulher vingativa também está presente no seu 
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novo livro...
(Risos) Aí há de fato um certo clichê, com o qual o personagem principal brinca. O livro é em 
primeira pessoa, e o sujeito foi escrachado publicamente em função de uma atitude da mulher. 
Então, ele está com raiva dela e a pinta com as piores tintas. Como a narração é em primeira 
pessoa, acho que tem que dar um desconto para o narrador, como o cara falando da Capitu 
em Machado, guardando as proporções, evidentemente.
Espero que o leitor consiga manter esse distanciamento – é aquela questão da ironia...
Vamos mudar para sua outra profissão, o jornalismo. Você acha que o jornalismo está sendo 
tragado pelas redes sociais?
Eu diria que ele está sendo tragado pelo excesso de narrativas que existem no mundo. Não 
sei se “excesso” é no mau sentido. Existem muitas narrativas, muitas opiniões, mas metade da 
internet comenta notícias produzidas por jornais, e jornais que têm dinheiro para pagar um 
repórter para ir lá e descobrir coisas junto a fontes primárias.
Eu acho que a crise do jornalismo não é em relação ao jornalismo em si, mas sim em relação 
aos modelos de negócio, de financiamento do jornalismo – esse é o grande problema. Você 
abre sua timeline e vê notícias do mundo inteiro, fontes de informação do mundo inteiro, então 
por que você vai pagar para ler o jornal da sua cidade? Essa é a grande questão que ainda não 
foi resolvida.
Eu espero que seja, porque eu sou jornalista, torço pelo jornalismo. Acho que com todos os 
defeitos – e são muitos – o jornalismo cada vez mais precisa existir.
Você fala do jornalismo formal, com hierarquização das informações, titulação, edição, 
normas éticas específicas...
Sim, falo principalmente da profissionalização. Eu acho muito importante que as pessoas 
sejam pagas para exercer 
o jornalismo, mesmo 
quando atuam de forma 
independente. Se elas não 
forem pagas pelo jornal, 
que sejam pagas por uma 
outra entidade qualquer. 
Se elas não forem pagas, 
poderão dar mil opiniões, 
mas não vão ter condições 
de viajar para uma tribo 
indígena e descobrir como 
os índios vivem – isso é 
jornalismo.
Eu espero que no 
futuro se encontre um 
modelo democrático, 
que torne possível o 
jornalismo se financiar 
por meio de leitores. Os 
jornais tradicionais não 
conseguem isso porque 
são muito caros, até por 
causa do papel e da sua 
cultura industrial, redações 
muito grandes. Talvez no 
futuro os jornais percam 
essa grande estrutura que 
têm hoje e fiquem mais 

MICHEL LAUB | ENTREVISTA
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focados nas pessoas do que num prédio de não sei quantos andares, departamentos etc. 
Você teria o mesmo prazer em escrever se soubesse que seu livro não seria impresso em 
papel?
O prazer depende mais de quais e quantas pessoas leem o livro do que o meio em que ele está. 
Nós dois somos de uma geração que se identifica com o papel, mas a minha opinião e a sua 
não têm a mínima importância para as novas gerações. As pessoas mais jovens podem ler em 
papel com um certo fetiche, assim como ouvem discos em vinil, mas certamente no futuro a 
leitura em papel não será na mesma escala que é hoje.

Mas muitos hábitos tidos como extintos acabam voltando.
Eles voltam quando têm algo a oferecer que a tecnologia nova não tem. Eu acho que o livro 
até tem algo a oferecer que o mundo virtual não tem, mas seu custo talvez não compense.
O disco em vinil – é curioso – , as pessoas estão pagando muito mais por ele, mas o som 
do vinil é de fato diferente do som do disco eletrônico. Basicamente, o que acontece é que 
quem compra vinil é uma minoria. Em termos de massa, as coisas evoluem em favor da 
tecnologia.
Eu acho que o livro em papel vai sobreviver em nichos, claro, só não sei se vai ter escala 
industrial para sustentar a indústria como hoje.
Você é formado em Direito, e advogou. Em 
algum momento viu-se exercendo o Direito 
pelo resto da vida?
Em algum momento da faculdade, sim. Eu 
gostava de estudar algumas matérias, mas 
da vida prática de advogado eu nunca gostei. 
Eu trabalhei em escritório de advocacia por 
um ano. Eu acho que teria continuado como 
advogado se não tivesse recebido um convite 
para vir para São Paulo trabalhar como 
jornalista. Mas meu plano já era – eu estudei 
jornalismo – ficar meio turno no escritório e 
escrever crônicas para jornal, aquela coisa 
do homem de letras antigo. De qualquer 
modo, acho que as coisas se tornaram muito 
especializadas, cargas horárias...
Em que grau seus livros são autobiográficos?
Depende, dá para responder de muitas 
formas. Se você pensar que autobiografia são 
coisas que aconteceram na sua vida e você 
lembrou, a resposta é: cada vez menos. Eu 
escrevi muito sobre infância e adolescência, 
acho que isso esgotou, eu não tenho tantas 
histórias, ninguém tem. Em “O tribunal da 
quinta-feira” não há nenhuma história que 
tenha acontecido comigo de verdade. Mas é 
curioso: a casa do personagem, por exemplo, é um pouco a casa da minha infância. De qualquer 
modo, está muito mais para invenção do que para autobiografia.
Como é exercer a profissão de escritor, a rotina de produzir, tratar com editores, cumprir 
prazos, receber honorários?
Eu imaginava trabalhar como escritor sem abandonar meus outros empregos. Se hoje eu 
consigo minimamente me manter... eu tenho uma vida relativamente barata. Eu trabalhei 
muito tempo na imprensa, depois em institutos culturais, e ganhei, em 15 anos, dinheiro 

ENTREVISTA | MICHEL LAUB
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suficiente para comprar um 
apartamento, o que já dá uma 
certa tranquilidade. 
Quando meus livros 
começaram a dar certo, eu 
peguei uma época em que no 
Brasil foi possível ser escritor, 
nos últimos cinco anos, com 
muitas feiras de livros que 
pagavam cachê, meus livros 
foram traduzidos para fora, 
eu vendi para cinema, ganhei 
bolsas, prêmios, enfim. Essas 
coisas vão somando e você 
consegue viver, mas ser 
escritor não é algo que eu 
aconselhe a outras pessoas, 
porque você nunca sabe se vai 
dar certo, depende de muitas 
coisas. Sei lá, eu tive sorte, 
talvez talento.

Eu larguei o Direito para ser jornalista, depois larguei o jornalismo para ser escritor – sempre 
foram decisões difíceis, mas não foram radicais, porque eu tinha uma perspectiva na nova 
área. Eu nunca larguei tudo para começar do zero.
Eu estou há cinco anos vivendo de literatura, mas não sei como vai estar minha situação no 
ano que vem. É uma situação muito precária, talvez daqui a seis meses eu tenha que procurar 
um emprego.
O que você achou do Nobel de Literatura 
para Bob Dylan?
Eu não tenho nada contra esses 
cruzamentos de linguagens. Assim 
como o cinema tem muito de literatura 
e de música, por exemplo, a literatura 
tem muito de cinema. A literatura se 
alimenta de coisas típicas de cinema 
– os meus livros mesmo trabalham 
com cortes como se fossem cenas de 
cinema. A música também influencia 
muito a literatura quando se pensa em 
ritmo de proza, você usa seu ouvido 
para escrever.
Alguém disse: “Adoro Bod Dylan. Mas 
eu ouço Bob Dylan, não leio Bod Dylan”.
Pois é. Eu acho que dá para dizer que 
ele tem uma obra poética. Aí é uma 
questão de gosto pessoal em relação à 
poesia dele: eu não sei se a poesia dele 
chega ao nível de outros poetas que já 
ganharam o Prêmio Nobel. Em resumo, 
nada contra, mas não seria a minha 
escolha.
Qual seu próximo livro?
Não tenho ideia.|

MICHEL LAUB | ENTREVISTA
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Márcia Maluf e a filha, antes do transplante cardiaco.
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Em 1996, a tradutora Márcia Maluf foi 
fotografada juntamente com a filha (foto que 

abre esta reportagem). Não é preciso ser 
médico para concluir que aquela mulher, 

magérrima, não estava bem de saúde. Quem 
vê a foto da página seguinte, feita no ano 

passado, vinte anos depois, num happy hour 
em Santos, tem dificuldade de acreditar que se 

trata da mesma pessoa. O rejuvenescimento 
e a sobrevivência de Márcia não foram 

resultado de um milagre, pelo menos não no 
sentido estrito da palavra, mas consequência 

de um transplante de órgão, área de 
atuação da medicina brasileira que venceu 
obstáculos que pareciam intransponíveis e 

se consolidou nos últimos anos como um 
das mais avançadas do mundo tecnicamente. 

Mas este mesmo setor da medicina se 
encontra ameaçado por dois problemas 
graves: falta de dinheiro e de doadores.

reportagem  |  JOAQUIM DE CARVALHO

SAÚDE
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Márcia tinha uma doença rara, a 
miocardiopatia dilatada, que fez seu coração 
dobrar de tamanho, bater bem devagar 
e leva-la à quase total incapacidade de 
respirar. “Você não sabe o que é desespero 
até constatar que você tem nariz e boca, 
e muito ar à sua volta, mas não consegue 
respirar. Era assim que eu vivia”, recorda 
Márcia.  Depois de permanecer 12 dias 
internada no Hospital Dante Pazzanese, 
Zona Sul de São Paulo, ela foi levada para 
a sala de cirurgias e ganhou um novo 
coração. “Não sei quantas horas ou dias 
eu permaneci desacordada, mas quando 
acordei, eu não tinha aquele monte de 
travesseiros atrás de mim, que deixava 
numa posição que ajudava na respiração, 
nem tubo de oxigênio ao lado. Eu estava 
deitada e respirava normalmente. Chorei 
muito, mas chorei de alegria”, acrescenta.

O que trouxe Márcia de volta à vida foi 
uma tragédia que aconteceu do outro lado 
da cidade, na periferia da Zona Leste. Horas 
antes de Márcia ser levada para a sala de 
cirurgia, um jovem que sacava dinheiro 
num caixa eletrônico do bairro do Itaim 
Paulista reagiu a um assalto e levou um tiro 
na cabeça. Levado ao hospital, os médicos 
constataram a morte cerebral. Ele morava 
em Santos e passava o fim de semana na 

casa da tia, onde os parentes encontraram, 
em meio à sua mala, uma carta em que, 
apesar de jovem, ele manifestava o desejo 
de que, se alguma coisa acontecesse com 
ele, todos os órgãos deveriam ser doados. O 
protocolo médico impede que o receptor de 
órgãos tenha acesso a informações pessoais 
sobre o doador, muito menos contato com 
a família, mas, no caso de Márcia, com a 
repercussão do crime na Zona Leste, o 
corredor do hospital falou mais alto. Por 
isso ela soube da história.

Dez anos depois, quando já tinha deixado 
de morar em São Paulo e se mudado para 
São Vicente, na Baixada Santista, Márcia 
acompanhou a irmã numa consulta 
médica em Santos. Quando soube que a 
acompanhante da paciente era a mulher 
que tinha sido a primeira transplantada 
cardíaca de sucesso no Brasil, o médico quis 
saber mais e quase caiu da cadeira quando 
descobriu que sua interlocutora do acaso era 
a mulher que recebeu o coração do filho de 
uma de suas pacientes, de quem era amigo. 
“Ele ficou branco e disse: eu conheci esse 
rapaz. Era filho de uma paciente minha. E 
eu disse a ele: então diga para essa mãe que 
o coração do filho dela está vivo e funciona 
muito bem no coração desta mulher aqui”, 
conta Márcia Maluf.

Márcia hoje, após ganhar uma nova vida.

SAÚDE
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95% dos transplantados são pacientes 
do SUS.
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Histórias emocionantes e curiosas, 
que somam amor e gratidão, não faltam 
nos consultórios dos médicos que se 
especializaram em transplante no Brasil, 
como Paulo Pêgo Fernandes, do Incor, em 
São Paulo, vice-presidente da Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). 
Em agosto do ano passado, o hospital 
comemorou mil transplantes realizados 
desde 1985 e reuniu pacientes como o 
professor Elias Manoel da Silva, de 53 anos, 
o transplantado número 1.000. Ele estava 
tão feliz que fez um apelo às famílias: 
autorizem a doação de órgãos.

“Depois da vida, a doação é a coisa mais 
importante. O morto leva um coração, dois 
pulmões, rins, pele, pâncreas. Tudo isso, 
se não é doado, morre. Quando é doado, 
salva vidas. É assim que eu vejo a doação”, 
disse. Na cerimônia de comemoração, 
estava também a pequena Heloisa Cardoso 
da Silva, de três anos, brincando entre os 
convidados, cena que jamais seria vista 
dois anos antes, quando ela mal respirava 
por conta de um coração mal formado. 
Coração transplantado, Heloisa pôde, 
enfim, se tornar uma criança como todas 
as outras.

Na festa do Incor, o Governo Federal 
confirmou uma medida que coloca 
à disposição do sistema de saúde 
permanentemente um avião da Força Aérea 
Brasileira para o transporte de órgãos. É 
uma medida que, segundo os especialistas, 
tem um valor muito mais simbólico do 
que prático. No setor dos transplantes, o 
problema não está no transporte, mas no 
que vem antes. “Faltam recursos”, diz Paulo 
Pêgo Fernandes.

Noventa e cinco por cento dos 
transplantes no Brasil são de pacientes do 
Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso porque 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
exige que os convênios garantam apenas 
dois tipos de transplantes: rim e córnea. 
“Estão fora da lista de cobertura obrigatório 
fígado, coração, pulmão e todos os outros”, 
observa. A tabela do SUS, no caso dos 
transplantes, não cobre o custo dos 
hospitais. Para o transplante do coração, 
por exemplo, os hospitais recebem R$ 55 
mil, mas o custo é bem maior: não fica por 
menos do que R$ 100 mil.

Para realizar transplantes, o Incor 
recorre a recursos da Fundação Zerbini, 
que ajuda na manutenção do hospital. Mas 
não são muitas as instituições no Brasil 
com capacidade para pagar essa conta. 
Assim como o Incor é o que mais realiza 
transplantes do coração no País, o Hospital 
São Paulo, da Universidade Federal  de 
São Paulo (Unifesp) está no topo da lista 
em relação a rins. Mas, como é hospital 
universitário e tem orçamento do Governo 
Federal, não depende exclusivamente 
da verba do SUS. Mas as dificuldades são 
enormes.

SAÚDE

Incor da USP, 1000 transplantes desde 
1985.
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Outro problema que atrapalha o setor 
de transplantes no Brasil é a qualidade dos 
hospitais. Em geral, os grandes hospitais 
públicos têm um corpo técnico de alto 
nível, principalmente porque ligados a 
universidades, mas para o aproveitamento 
de órgãos é necessário um cuidado 
especial com o corpo de quem teve morte 
cerebral. Isso, às vezes, significa manter o 
corpo já sem vida efetiva por horas na UTI, 
até que todos os procedimentos legais e 
técnicos sejam realizados para a liberação 
dos órgãos, inclusive com cirurgia para a 
retirada de coração, pulmão, rim, fígado, 
córnea e outros órgãos. Se o hospital 
brasileiro não consegue cuidar direito de 
pacientes vivos, é difícil criar uma rotina 
para manter cadáveres com órgãos em 
condições de uso para outras pessoas.

Hospitais públicos não ligados a 
universidades são tragédias que as 
reportagens de TV já mostraram muitas 
vezes, com doentes em macas pelo 
corredor, ou sentadas cambaleantes por 
não conseguirem vaga nem nas macas. 
Enfim, em condições assim, como reservar 
vaga para cadáveres à espera da retirada de 
órgãos? Ainda assim, quase por heroísmo 
dos profissionais, muitas vezes isso é feito 
e nos últimos anos houve um aumento no 
número de transplantes e doação. 

Segundo o balanço da Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos, em 
2006, houve no Brasil 146 transplantes 
de coração. Em 2015, último ano com 
dados fechados, foram 353. Foram 1.037 
transplantes de fígado em 2006. Em 2015, 
1.811. Pulmão, cirurgia delicadíssima e com 
cuidados mais complexos: 49 em 2006, 74 

em 2015. Em relação ao rim, o crescimento 
foi maior, tanto proporcionalmente quanto 
em números absolutos: 3.299 em 2006, 
5.573 em 2015.

“Antes era preciso que houvesse no 
hospital uma equipe médica preparada 
para constatar a morte cerebral. Agora 
uma equipe preparada para isso vai até 
o hospital”, diz Paulo Pêgo. “Ficou muito 
mais ágil”, acrescenta. A norma determina 
que dois médicos examinem o paciente. 
Em geral, o exame é feito na carótida (no 
pescoço), com equipamento de imagem. 
Contatado que o sangue não está indo 
mais para o cérebro, é atestada a morte 
cerebral. O sangue continua circulando 
pelos demais membros do corpo, mas o 
óbito é irreversível.

Caso o paciente não tenha registrado na 
carteira de identidade a opção de não doar, 
um profissional (que não é médico) procura 
a família e pergunta se órgãos podem ser 
retirados para continuarem vivos em outra 
pessoa. As estatísticas mostram que, em 

SAÚDE
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Foram realizados mais de 5.500 transplantes 
de rim em 2015.

W
EB



REVISTA DA CAASP 25 SAÚDE

média, metade das famílias 
concorda. Esse número bateu 
o recorde alguns anos atrás, e 
os médicos procuraram saber 
a razão. Descobriram que havia 
uma novela na Rede Globo 
que mostrava o drama de uma 
pessoa que precisava de um 
órgão.

“Os meios de comunicação 
têm uma importância vital 
nesse processo”, diz o vice-
presidente da ABTO. E os 
médicos? “Os médicos também. 
A transparência é tudo. Não 
pode haver dúvida”, diz Paulo 
Pêgo. Por essa razão é que, 
depois de algumas denúncias 
de que a fila não estava sendo 
devidamente respeitada, 
muitos anos atrás, com tráfico 
de influência determinando 
quem receberia ou não o órgão 
doado, os médicos lutaram 
para a imposição de regras 
muito rigorosas. “Isso interessa 
para todo mundo, inclusive 
para os médicos. Se houvesse suspeita 
de irregularidade, seja de que tipo for, o 
número de doações despencaria”, observa.

Na Espanha, recordista em transplantes, 
esse risco não existe. Lá, depois que 
uma pessoa morre, o cadáver pertence 
ao Estado, e a utilização de órgãos em 
outra pessoa é uma decisão que cabe ao 
médico. No Brasil, se analisados os dados 
num período mais longo – 10 anos --, 
houve aumento de doações, embora as 
necessidades sejam ainda maiores que os 
órgãos doados. Só o transplante de córnea 
é que atingiu seu nível ideal. “A fila foi 
praticamente zerada”, comemora o vice-
presidente da ABTO.

Já a fila, em relação aos demais órgãos, 
é maior que a oferta. Os especialistas não 
gostam de tocar no assunto, para não 
desanimar quem aguarda doação. Mas, 

em média, se sabe que três em cada dez 
pacientes na fila de transplante não têm 
tempo para realizar o maior sonho de 
sua vida. Sobre a queda no número de 

Paulo Pêgo, da ABTO: “os meios de comunicação tem uma 
importância vital nesse processo”.
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nível numérico ideal no Brasil.
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doadores e de transplantes realizados no 
primeiro trimestre de 2015, os diretores 
da ABTO registraram, no último boletim da 
entidade:

“A crise em muitos setores do país, inclusive 
na saúde, parece ter atingido também a 
doação e o transplante. Neste trimestre 
(janeiro a março do ano passado), houve 
queda não apenas em relação às previsões 
de crescimento, mas, de forma preocupante, 
na comparação com 2015. A taxa de doador 
efetivo, por exemplo, em 2015 foi de 14,1 
pmp (pessoa por milhão da população), a 
previsão para este ano é 16 pmp, e a obtida 
no trimestre foi de 13,1 pmp, 7,1% menor que 
o ano passado e 18,1% abaixo da previsão.”

Quando são informadas de queda 
desses números, pessoas transplantadas, 
como Márcia, se oferecem para, de alguma 
forma, ajudar a reverter o quadro. Márcia 
é hoje uma recordista em tempo de vida 
depois que recebeu um coração novo 
– a expectativa é de cinco anos, muitos 

chegam a 10. Márcia já tem mais de 20 
anos com o coração de um jovem batendo 
em seu peito. Um dos médicos que fez 
o transplante já morreu, e a equipe do 
Dante Pazzanese acompanha o caso dela 
de perto, para tirar lições e ajudar outras 
pessoas.

Márcia, naturalmente, não tem as 
razões científicas. Mas, no fundo, sabe 
que o coração que agora é dela bate no 
ritmo certo porque nas suas veias corre o 
sangue de quem ama a vida. E a vida, às 
vezes, nasce a partir da morte de alguém. 
“No fundo, somos todos um todo, um só”, 
diz ela, num momento filosófico. “Não abro 
mão da vida, e sempre penso numa forma 
de retribuir o que a mãe daquele jovem fez 
por mim, ao autorizar a doação dos órgãos. 
Sabe a que conclusão eu chego? A melhor 
forma é ser sempre uma pessoa melhor, 
melhor a cada novo dia.”|
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reportagem  |  KAROL PINHEIRO E WASHINGTON ROCHA

DICAS

O CRESCENTE 
MERCADO 
VIRTUAL 
DE MODA

O varejo de moda no Brasil nunca vendeu 
tanto como nos últimos 10 anos. O faturamento 
quadruplicou, chegando a 140 bilhões de reais 
em 2013, segundo a consultoria Euromonitor 
Internacional. Nesse período, o mercado 
brasileiro saiu da décima-quarta para a oitava 
posição entre os maiores do mundo. O atual 
momento econômico trouxe obstáculos à 
trajetória de crescimento, mas o mercado 
se manteve vivo. Inegável a contribuição da 
tecnologia e da internet para a sobrevivência do 
setor num cenário de forte retração do consumo. 
Há 20 anos, ninguém comprava roupas online. 
Hoje, em poucos minutos e sem sair de casa, 
pela tela do computador, do smartphone ou 
do tablet, é possível escolher e comprar todo o 
guarda-roupa.
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Em primeira mão à Revista da CAASP, 
Pedro Guasti, presidente do Conselho do 
Comércio Eletrônico da Fecomercio/SP e 
CEO da E-bit, empresa que produz o mais 
importante relatório sobre o comércio 
eletrônico no Brasil – o Webshoppers -, 
mostrou que em tempos de economia 
fraca, o comércio eletrônico continua a ser 
destaque positivo no mercado.

“Até 2014, o e-commerce no geral crescia 

25% ao ano. A partir de 2015, 
esse crescimento começou a 
ser impactado negativamente, 
chegou a 15% de crescimento, 
e em 2016 aponta para 8%. 
Pode parecer pequeno, mas 
se a gente olhar para fora da 
caixa, no mesmo período, o 
varejo tradicional caiu 6%”, 
conta Guasti, adiantando dados 
que constarão no próximo 
Webshopper, a ser lançado na 
segunda quinzena de fevereiro. 
Segundo ele, 2016 fechou com 
um total de 45 milhões de 
consumidores ativos, ou seja, 
pessoas que ao menos uma vez 
no ano recorreram à internet 
para fazer uma compra. “Trata-
se de uma alta superior a 20% 
em relação ao ano anterior”, 
salienta.

Estudos sobre o 
comportamento do consumidor 
no mercado digital permitem 
averiguar a importância 
do setor de vestuário no 
e-commerce hoje. Entre 3 de 
junho e 11 de julho de 2016, 
a E-bit realizou uma pesquisa 
online em todo o território 
nacional usando seu painel 
de consumidores digitais. Foi 
perguntado aos entrevistados 
quais foram os produtos 

comprados nos últimos três meses pela 
internet. Era possível escolher até três das 
19 subcategorias de produtos previamente 
definidas. A pesquisa revelou que celulares 
e smartphones foram os itens mais 
escolhidos como opção de compra, com 
26% da preferência dos consumidores, 
seguidos por itens de Moda Feminina/
Acessórios (19%) e Moda Masculina/
Acessórios (15%).

 “Há 18 anos, quando as primeiras 
iniciativas em e-commerce começaram, 
tudo era incipiente, na linha da auto-

Pedro Guasti, da E-bit: comércio eletrônico 
cresce, enquanto o tradicional cai.
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regulamentação - o que não deixa de 
se importante -, mas hoje temos uma 
segurança jurídica maior, e essa conquista 
gera investimentos ao setor e inspira 
confiança no consumidor”, analisa Guasti.

O e-commerce, assim como o varejo 
tradicional, segue as regras do Código 
de Defesa do Consumidor. Embora os 
profissionais considerem que o CDC 
atende às necessidades de respaldo aos 
consumidores de comércio eletrônico de 
maneira geral, a Presidência da República 
baixou o Decreto nº 7.962/2013, conhecido 
como “Lei do e-commerce”, por especificar 
alguns tópicos para a atividade. O direito ao 
arrependimento por compras feitas online 
é um deles. O decreto estabelece ainda 
que estejam disponíveis aos consumidores 
informações da empresa – como endereço 
físico e contato, características do produto 
ou serviço e discriminação de adicionais 
aos preços, com fretes e seguros.

Além disso, um Projeto de Lei do Senado 
(281/2012), quer aperfeiçoar e modernizar 
o Código de Defesa do Consumidor, com 
um capítulo que trata exclusivamente do 
e-commerce. O PL foi aprovado pelo Senado 
e encaminhado à Câmara dos Deputados. 
Embora esteja submetido ao “Regime de 
Tramitação Prioritária”, em decorrência dos 
últimos acontecimentos políticos no país, o 
projeto ainda não foi objeto de deliberação 
na Câmara.

“Os produtos do mercado de moda têm 
atributos que os demais produtos não 
têm, e que são determinantes na toma 
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de decisão de compra do usuário”, afirma 
Patrícia Bellini, gerente de negócios do 
Moda It, portal agregador de e-commerces 
e conteúdo de moda no Brasil. Segundo 
Bellini, os atributos do setor são: a estética, 
isto é, se a peça agrada o estilo do cliente; 
o custo-benefício, se a peça escolhida 
combina com as demais já presentes no 
guarda-roupa; e se há valor agregado 
àquela roupa, em outras palavras, se a 
peça em questão foi utilizada por uma 
celebridade ou fashionista do momento.

O Moda it nasceu em 2012. O portal 
serve como referência na hora de escolher 
um look, já que traz os modelitos utilizados 
por celebridades e sugere lojas onde é 
possível adquirir a mesma peça ou item 
semelhante com a melhor oferta. São mais 
de 30 lojas de roupas on-line abrigadas 
dentro de uma única plataforma.

“O consumidor está mais pragmático, 
as pessoas querem uma moda que caiba 
no dia a dia delas. A gente acredita que a 
curadoria que o Moda It oferece facilita e 
torna prazerosa a experiência de compra 
on-line”, salienta Bellini. Em 2016, o Moda 
It observou um crescimento de 30% nas 

vendas de peças sugeridas pelo portal.

Outro fator intrínseco à internet e 
importante para o varejo de vestuário on-
line é a variedade de produtos. Mesmo 
em e-commerces segmentados, como é o 
caso da loja virtual brasileira de gravatas 
E-Gravatas, essa particularidade pode 
ser bem aproveitada. “O cliente pode 
encontrar em uma loja física de gravatas 
as cores preta, azul, vinho e cinza. Porém, 
quando vai para um site como o nosso, 
encontra modelos amarelos, florais, de 
borboletas, de kashmir, suspensórios, 
ou seja, há uma diversidade enorme que 
nenhuma loja física consegue oferecer 
por falta de espaço”, salienta a diretora 
Comercial da E-Gravatas, Edi Saraiva. O site 
da E-Gravatas conta com mais de 150 mil 
gravatas expostas e informações sobre a 
combinação de todas elas.

Favorecem também as lojas virtuais 
de vestuários a relevância que as redes 
sociais têm adquirido no mercado. 
Capazes de conectar um grande número 
de usuários a uma empresa de forma 
rápida e fácil, tais plataformas oferecem 
múltiplas oportunidades para impactar 

positivamente a audiência e 
servem como termômetro da 
percepção do consumidor as 
ações das empresas.

 O Facebook e o Instagram, 
por exemplo, se tornaram 
ferramentas indispensáveis para 
a E-Gravatas. “São as ferramentas 
que a gente mais utiliza para 
fidelizar o cliente. Nelas, nós 
mostramos o que estamos 
fazendo nos bastidores e até, 
já fizemos transmissões ao vivo 
de lançamento de coleções. Isso 
quebra barreiras e serve para 
aproximar o cliente”, observa 
Saraiva.
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É inegável a contribuição dos dispositivos 
móveis no cenário positivo do e-commerce 
brasileiro. Hoje, metade da audiência 
dos e-commerces vem dos smartphones 
e tablets, e cerca de 25% das compras, 
são realizadas por meio deles. Em 2015, 
essas vendas não chegavam a 12%. “Cada 
vez mais o smartphone é o principal meio 
de acesso à internet da população. As 
grandes lojas passaram a oferecer e 
aperfeiçoarem seus aplicativos, tornando 
a utilização cada vez mais inteligente, isso 
impacta positivamente no crescimento 
do mercado”, acredita Pedro Guasti, da 
Fecomercio.

A tecnologia promete transformar ainda 
mais a maneira como compramos em um 
cenário próximo. São ofertas e experiências 
cada vez mais singulares. Como por 
exemplo, a dos beacons. Dentro do Iphone 
há beacons quando entramos numa loja 
de departamento, namoramos uma roupa, 
recebemos então uma notificação avisando 
que aquele mesmo está com desconto. A 
tecnologia reconhece outros beacons e 
permite disparar ofertas exclusivas.

Comprar roupas on-line pode parecer 
uma maravilha. Até, é claro, a hora 
de escolher o tamanho. Aí surgem os 
problemas. Se as padronagens já mudam 
de uma loja física para outra, na internet isso 
não é diferente. A falta de padronização nos 
tamanhos das roupas produzidas no Brasil 
sempre foi um desafio para os varejistas. 
Se lidar com esse cenário não é uma 
tarefa simples para as lojas físicas, onde os 
clientes podem experimentar, no universo 
virtual essa dificuldade é intensificada.

Nos últimos anos, vários foram os 
esforços para estabelecer um padrão 
de medidas brasileiro. Prova disso são 
as normas NBR-16060, de 2012 (para o 
vestuário masculino), e NBR-15800, de 
2009 (para o vestuário infantil). Agora, a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), em parceria com o SENAI-CETIQT, 
está trabalhando no SizeBR, um estudo 
que dará origem à norma de padronização 
do vestuário feminino.

Enquanto especificações técnicas não 
são apresentadas. Algumas iniciativas 
tecnológicas começam a surgir para 
atenuar a maior dificuldade da venda on-
line de roupas: a impossibilidade de ir ao 
provador. São os “provadores virtuais”. 

Cada site personaliza o seu provador à 
sua maneira. “No nosso caso, o cliente entra 
no site, clica no provador virtual, habilita 
a câmera e sua imagem vai aparecer em 
frente ao computador. Então ele escolhe a 
gravata que mais gostou e experimenta”, 
explica a diretora comercial da E-Gravatas.  

A tecnologia permite “provar” roupas a 
distância.
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Em tempos de sociedade da informação, onde tudo é a jato, a constatação do 
título acima poderia passar despercebida, não tivesse sido proferida por uma 
das profissionais mais gabaritadas para falar de moda: Ruth Joffily. 

Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Joffily ocupa da cadeira de número 40 da Academia Brasileira de Moda. 
Trilhou um longo caminho no universo fashion. Ex-editora das revistas Desfile 
e Desfile Coleções, tem seis livros sobre moda publicados. Atua também como 
professora de História da Moda, História da Moda no Brasil e Produção de 
Moda em escolas como o Instituto Zuzu Angel, no Rio de Janeiro. 

A especialista conversou com a Revista da CAASP.

 [Revista da CAASP] - Qual a sua avaliação sobre a interferência da internet 
no mundo e no mercado de moda?

[Ruth Joffily] - Faz tempo que a internet interfere no mercado da moda, 
desde o surgimento das blogueiras, com o look do dia. Hoje, temos além dos 
blogs, os sites, o Instagram e o Facebook. A moda está em todos os lugares 
na internet.

DICAS

“A INTERNET VENDE ROUPAS E ESTILOS 
QUE AS REVISTAS VENDIAM NO PASSADO”

Em outro casos, ao encontrar o produto 
que mais lhe agrade, o usuário coloca 
altura, peso, idade, bem como informações 
sobre tórax, cintura e quadril. Um algoritmo 
deduz qual é o melhor tamanho de roupa 
da loja para o cliente. É possível adicionar as 
medidas exatas do corpo se o cliente assim 
preferir. Alguns softwares, ao receberem 
as mesmas informações criam um avatar 
do cliente e permite a visualização da 
peça em 360º. Assim, é possível criar looks 
completos e comprá-los de uma única vez. 

Outra engenhoca são os óculos de 
realidade mista. A Microsoft estreou 
um protótipo no universo fashion na 
apresentação da estilista Martine Jargaard, 

durante a Semana de Moda de Londres. 
O Hololens permite que o usuário veja 
hologramas e interaja com eles. Na 
moda, podem nos dar a capacidade de 
virtualmente experimentar uma roupa. 

A CAASP tem convênio com lojas virtuais 
e físicas de vestuário, que oferecem 
descontos aos inscritos na OAB-SP. Para 
saber mais, basta acessar o Clube de 
Serviços no site www.caasp.org.br.
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A internet trouxe um novo jeito de fazer o comércio em geral e de moda, em 
especial. Penso assim: a internet vende roupas e estilos, assim como as revistas 
vendiam no passado. Hoje, a informação na internet supera a informação 
impressa. Consequentemente, pode haver mais vendas possibilitadas pela 
internet do que vendas como havia, no passado recente, via editoriais de moda 
e via publicidade imprensa. 

A internet tem muito a ver com o conceito de “fast fashion” (termo utilizado por 
marcas que possuem uma política de produção rápida e contínua de suas peças, 
trocando as coleções semanalmente). A velocidade da informação é imensa e os 
contatos com outros mundos fashion, antes distantes, é a jato. 

Arquivo pessoal R. J.

DICAS

Ruth Joffily: “a moda está em todos os lugares na internet”.
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O que você acha do cenário da moda atual mundial e brasileira? 

Uma moda, como bem dizia a Gabrielle Coco Chanel, para ser moda necessita 

ganhar as ruas. E o que se vê, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é uma moda 

nas lojas e outra nas ruas.

Posso dizer que creio que o Brasil necessita - para mim com urgência -, fazer 

roupas baratas, com qualidade e estilo. Vou me explicar melhor: tenho comigo 

roupas que comprei há 15, 30 anos na França. São lenços e echarpes de camelô 

ou de lojas simples e tudo está ainda aqui comigo. Mas peças - muitas inclusive 

caras -, que comprei no Brasil não resistem ao tempo. A moda das ruas, que 

as pessoas usam no dia a dia, geralmente é de má qualidade e não tem uma 

modelagem boa. Não podemos ter uma indústria que só capricha na qualidade 

para uma minoria de clientes que podem pagar. 

O próprio “fast fashion” no Brasil é de péssima qualidade. Certa vez, comprei 

uma blusa de gola rolê na Zara. A modelagem a gola era tão ruim que quando 

vesti a blusa a gola soltou. Pouco depois saiu nos jornais que a Zara, no Brasil, 

estava envolvida com trabalho escravo.

Exceção a tudo isso que falei há várias, sobretudo de marcas paulistas como a 

G, ex-Deblu, Cori, ex-Decandeux, por exemplo.

Mas no mundo todo percebe-se uma preocupação em produzir uma moda 

mais sustentável e acessível, não?

São palavras da moda hoje o “slow fashion” e o consumo consciente.

Creio que necessitamos no Brasil ter mais intimidade com a tecnologia e 

também com a sustentabilidade. Há alguns movimentos por aqui, os quais 

acho bonitos, como o algodão colorido, sem agrotóxico, que é plantado em 

Campina Grande, cidade da Paraíba. Mas, de novo, não os vejo ainda presentes 

nas ruas e nem nas bocas das pessoas. No futuro próximo, quem sabe.

O slow fhasion exige um amadurecimento, uma consciência social e ecológica. 

No Brasil, nós estamos ainda na fase do fast.
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PERFIL

Em Ubirajara, pequena 
cidade do interior paulista 
imortalizada no título de uma 
das obras da trilogia indianista 
de José de Alencar, nasceu, 
no dia 13 de junho de 1942, 
o advogado Ival Cripa. O mais 
velho de uma família de seis 
irmãos, formou-se primeiro 
em Sociologia e da matéria 
tornou-se professor, mas 
carregava um sonho: cursar 
Direito. Com o salário de 
professor, pagou o almejado 
curso de Direito na Univem 
(Centro Universitário Eurípides 
de Marília), no qual ingressara 
em 1985. Cinco anos depois, 
formado, abandonou a sala 
de aula para dedicar-se 
inteiramente à advocacia. 
“Pegava todos os tipos de 
caso”, conta Ival. Em 2010, no 
entanto, sua carreira começou 
a minguar. O advogado passou 
a vivenciar o dissabor dos 
estigmas da idade avançada e 
da doença.  

Aos 68 anos, Ival teve de ser 
internado por complicações 
do diabetes e da hipertensão. 
Em 2011, sofreu um pré-
infarto dentro do Fórum Cível e 
Criminal de Bauru. “Eu digo que 
estava no lugar certo, na hora 
certa, porque dali correram 
comigo imediatamente para 
o hospital”, lembra. A equipe 
médica precisou realizar uma 
angioplastia para implantar 
um stent capaz de desobstruir 
a artéria coronária. Em 
2012, novas complicações 
da diabetes o levaram à 
internação. Em 2013, o stent 

SUPRINDO 
DEFICIÊNCIAS DA 

SAÚDE PÚBLICA
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mostrou-se insuficiente para resolver os 
problemas cardíacos e a estratégia médica 
foi a implantação de um marcapasso. 
Foram 47 dias internados e meses de 
recuperação pós-operatória em casa.

Essa sucessão de afastamentos fez com 
que os clientes fossem desaparecendo. 
“Ninguém quer um advogado velho e 
doente para lhe representar. O cliente foge 
de advogado assim”, lastima. Ele diz que o 
marcapasso complicou sua acessibilidade 
a locais que possuem detector de metais, 
como tribunais e bancos. 

Aos poucos, a aposentadoria do INSS  
foi ficando insuficiente para custear os 
tratamentos médicos e a sobrevivência 
dele e da família. “O que o cidadão comum 
recebe não é aposentadoria, é uma 
gorjeta”, reclama. 

Ival é pai de três filhos: dois do primeiro 
casamento - estes já casados e com 
famílias constituídas - e o mais novo, 
Ítalo, fruto da segunda união, com Lúcia 
Helena, que mora com os pais. Ítalo é um 
jovem especial, portador de disritmia e 
problemas neurológicos.  Aos 21 anos, sua 
idade psicológica corresponde à de um 
adolescente de 15 anos. Com dificuldade 
de realizar atividades corriqueiras, Ítalo 
dependente dos pais para quase tudo. A 
mãe, Lúcia, por sua vez, sofre também com 
suas próprias deficiências. Fortes dores na 
coluna a tiraram do mercado de trabalho, 
pois a impossibilitam de realizar atividades 
que exijam força. As tarefas domésticas 
são feitas devagar e aos poucos. 

Quando as finanças do chefe da família 
desabaram por completo, ele buscou 
amparo na CAASP (Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo). Ival procurou 
o setor de Benefícios da entidade, 
recebeu a visita de uma assistente social 
e em 2014 obteve a concessão de auxílio 
mensal em dinheiro, cartão-alimentação 

e medicamentos. Os recursos da Caixa 
de Assistência cobrem boa parte dos 
custos da família no dia a dia, além de 
auxiliar a custear as despesas geradas por 
consultas médicas, todas realizadas nas 
cidades vizinhas a Alvilândia, onde hoje 
mora o advogado. O munícipio carece de 
instalações de saúde especializadas.

Hoje o quadro clínico atual de Ival é 
estável, mas requer atenção. Ele faz uso 
de medicação diariamente e comparece a 
consultas periódicas com o cardiologista. 
“Eu posso ter uma vida, apesar das 
limitações”, salienta. Mas com o avanço 
da idade – Ival está com 74 anos – e a 
fragilidade de sua saúde, da esposa e 
a atenção que necessita doar ao filho 
constantemente, o advogado não visualiza 
uma fonte para que possa obter recursos 
financeiros além da CAASP.

Não à toa, tornou-se assíduo usuário 
dos serviços da Caixa de Assistência. Sem 
plano de saúde, quando o SUS (Sistema 
Único de Saúde) lhe falta, ele recorre à 
rede médica referenciada da entidade. 
Na Sede Regional de Marília, ele faz sua 
compra mensal de medicamentos. “No 
SUS, você procura por um remédio e não 
encontra. Marca uma consulta e a coisa 
ou some no tempo e no espaço ou não é 
marcada por falta de vaga. A CAASP, com 
seus serviços, supre parte da demanda 
que não é atendida pelo setor público”, 
observa. E completa: “É por isso que eu 
digo que a CAASP é como um anjo para os 
advogados”.|

PERFIL



REVISTA DA CAASP40

Richard Gere e Edward Norton em cena de um filme surpreendente.
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CLIQUE AQUI PARA VER O TRAILER DESTE FILME
idioma: inglês

AS DUAS FACES 
DE UM CRIME
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AS DUAS FACES 
DE UM CRIME
      As duas faces de um crime é um drama de tribunal 

de 1996 que serve para ilustrar os erros de avaliação 
a que está sujeito um advogado criminalista que se 
julga infalível, presta mais atenção à repercussão na 
mídia de sua atuação do que nas provas dos próprios 
autos e, por fim, deixa-se enredar pelo acusado que 
defende e sua suposta ingenuidade e inocência.
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Martin Vail (Richard Gere), ex-promotor 
público, é um rico advogado criminalista, 
egocêntrico e que passou a circular nos 
meios forenses e entre os jornalistas como 
uma celebridade jurídica. Ao acompanhar 
pela televisão a captura pela polícia do 
principal suspeito de ter assassinado 
o arcebispo da cidade de Chicago, de 
forma cruel e brutal, com 78 facadas, 
imediatamente o advogado apresenta-
se no fórum para defendê-lo pro bono, 
interessado na cobertura midiática que o 
caso lhe renderia.

Aaron Stampler (Edward Norton, na 
melhor interpretação artística do filme), o 
acusado, é um rapaz de 19 anos, membro 
do coral da igreja e que frequentava os 
aposentos do prelado. Foi capturado pela 
polícia imediatamente após o crime, ao 
meio de uma fuga registrada ao vivo pelos 
noticiários da TV, perto do local do crime, 
com as roupas ensanguentadas, tendo a 
perícia posteriormente determinado que 
o sangue nas roupas do suspeito era o da 
vítima. 

Aaron é um rapaz tímido e inseguro, que 
se apresenta indefeso e incapaz de qualquer 
maldade, sendo, no entanto, detentor de 
uma personalidade manipuladora que aos 
poucos vai se revelando e que acaba por 
enredar o advogado numa trama em que 
o criminalista perde o controle da situação.

Confiando na inocência de seu cliente – 
convicção firmada tão somente por meio de 
suas entrevistas com o réu e na suposição 
de que o acusado não teria motivo que o 
levasse a cometer tal crime –, o advogado 
ignorou todas as provas, praticamente 
irrefutáveis, que incriminavam o réu e que 
o levavam a ser considerado culpado por 
todos. 

Adicionalmente, desejando a rápida 
resolução do caso, o advogado descartou de 
plano a avaliação psiquiátrica do acusado, 
procedimento que a natureza do crime 
recomendaria, recusando-se a cogitar da 
hipótese de insanidade e consequente 
inimputabilidade, preferindo levar o caso a 
um julgamento convencional.

Com o desenrolar do julgamento e 
a partir do momento que a complexa 
personalidade do réu vai se revelando, 

CINEMA

Cliente e advogado às vésperas de um 
desfecho inesperado.

WEB
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entretanto, o advogado providencia 
tal avaliação para melhor situar-se, 
contratando uma perícia. A partir daí surge 
a hipótese diagnóstica de que o acusado 
sofreria de um transtorno de múltiplas 
personalidades. 

Mas o advogado não pode mudar sua 
estratégia de defesa ao meio do julgamento 
para, então, postular a insanidade do 
cliente, fato a partir do qual a trama evolui 
em contínuo crescendo até o clímax, num 
desfecho enigmático e surpreendente. 

Os atores Richard Gere, com seus 
sempre restritos porém carismáticos 
recursos interpretativos, e Edward Norton, 
em atuação excelente, sustentam o filme 
praticamente sozinhos. 

Excelente para discussão de temas 
jurídicos, do ponto de vista cinematográfico 
a produção dirigida por Gregory Hoblit 
merece reparos quanto ao roteiro, por 
vezes dispersivo, introduzindo elementos 
narrativos que não se harmonizam com 
o núcleo da história; e quanto à própria 
direção que, entre outros pontos, poderia 
ter aproveitado melhor o bom elenco 

coadjuvante à disposição. 
O filme está disponível no Netflix e na 

internet – Youtube. (Luiz Barros).|

O diretor Gregory Hoblit.

Reprodução

Sinalização dos dispositivos  
incluídos e alterados em 2016.

14.ª edição revista, ampliada  
e atualizada até 30/12/2016.  
Org.: Equipe Revista dos Tribunais

Mais páginas, mais conteúdo!

Adquira essa obra com preço  
especial na CAASP LIVRARIA

Rua Benjamin Constant, 75 • Centro • SP
(11) 3292-4400 • www.caaspshop.com.br

VADE MECUM
RT 2017
ATUALIZADO E COM MUITAS NOVIDADES!

LIVRO IMPRESSO  
E ELETRÔNICO
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CORA CORALINA, 
TODA A BELEZA 

DA SIMPLICIDADE

Por Luiz Barros*
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Cora Coralina (1889-1985), filha 
de um desembargador nomeado 
por D. Pedro II, e depois casada 
com um advogado, somente teve 
notícia da existência da gramática 
quando seus filhos estavam no 
ginásio.  Ela mesma estudou 
só até a terceira série do curso 
primário, o que não a impediu, 
pelo contrário, de tornar-se uma 
das mais importantes poetas 
brasileiras. Ao ler o livro de 
gramática ginasial que um de 
seus filhos trouxera para casa, 
chegou à conclusão de que se 
tivesse de escrever seguindo 
aquelas regras simplesmente 
não escreveria.

De forma complementar 
e mais “analítica”, digamos, 
declarou em entrevistas que 
sua poesia libertou-se quando a 
rima e a métrica deixaram de ser 
obrigatórias, o que neste sentido 
a aproxima do modernismo – ao 
menos quanto à liberdade de 
forma.

Suas principais características são a 
simplicidade do texto, tanto nos poemas 
quanto nos contos, o cotidiano como 
tema, e o retrato da vida no início do 
século passado, em especial nas cidades 
interioranas de Goiás, onde nasceu, mas 
também do interior de São Paulo, onde 
morou por muitos anos. Suas poesias 
são coloquiais e os contos vazados em 
linguagem poética.

Em estilo simples, os escritos remetem a 
memórias pessoais, familiares e das gentes 
dos lugares que descreve, atingindo, em 
certos casos, a dimensão imemorial das 
histórias folclóricas que ninguém sabe de 
onde vieram ou como se originaram. 

Começou a escrever ainda 
moça e publicou contos e poemas, 
esporadicamente, em algumas revistas 
literárias. No entanto veio a publicar seu 
primeiro livro, “Poemas dos Becos de Goiás 

e Estórias Mais”, apenas em 1985, aos 75 
anos de idade.  

Dois pequenos textos introdutórios 
deste volume servem para entender seus 
propósitos:

RESSALVA

Este livro foi escrito 

por uma mulher

que no tarde da Vida

recria e poetiza sua própria Vida

Este livro

foi escrito por uma mulher

LITERATURA

A escritora, dona de uma poesia sem regras e de 
extrema beleza.

Fotos WEB
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que fez a escalada da 

Montanha da Vida

removendo pedras

e plantando flores

Este livro:

Versos ... Não

Poesia ... Não

um modo diferente de contar velhas   
     estórias.

AO LEITOR

Alguém deve rever, escrever e  assinar 
os autos do Passado antes  que o Tempo 
passe tudo a raso.

É o que procuro fazer, para a geração 
nova, sempre atenta e enlevada  n a s 
estórias, lendas, tradições, sociologia e 
folclore de nossa terra. Para a gente moça, 
pois, escrevi este livro de estórias. Sei que 
serei lida e entendida.

O substrato imemorial que permeia 
seus escritos é calcado na realidade 
daquilo que viveu ou daquilo que lhe 
contaram na infância seus antepassados. 
É extraordinário o efeito que aflora dos 
relatos de uma mulher de 75 anos, em 
seu primeiro livro, e de idade ainda mais 
avançada nos outros, ao narrar, por 
exemplo, aquilo que lhe contava a bisavó 
quando criança.

A precisão e fidelidade de seus relatos 
levaram sua literatura a ser considerada 
histórica e sociológica, testemunha de 
uma sociedade e um tempo que não mais 
existem. Ela se refere à sua infância e a 
seu tempo de moça como uma fase de 
transição histórica e social originada pelo 

LITERATURA
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13 de Maio, a Abolição, que acarretou 
profundas transformações sociais e 
econômicas, levando famílias como a sua 
à pobreza.

Com simplicidade, Cora Coralina dedica-
se a todos os temas de sua memória e de 
sua terra. De seu baú surgem histórias de 
antigamente, que uma mulher forte conta 
com lirismo, bom humor e sabedoria. 

As fotografias e as entrevistas em vídeo 
que temos dela mostram uma mulher 
de bastante idade. Mas jamais a vejo 
como velha. Projetando o sentido de seus 
escritos à sua pessoa, e ao tempo em que 
era menina, e moça, de onde colheu sua 
maior inspiração, vejo-a antes como uma 
anciã sábia que nunca abriu mão de sua 
autenticidade e de sua visão arguta do 
mundo. 

Em Estórias da Casa Velha da Ponte, 
livro de contos publicado postumamente, 
em que a escritora descreve o casarão em 
que nasceu, e onde hoje existe um museu 
em sua homenagem, Cora Coralina usa a 
palavra “ancianidade” logo de início, desta 
forma:

CASA VELHA DA PONTE ...
Olho e vejo tua ancianidade vigorosa e 
sã.

Revejo teu corpo patinado pelo tempo, 
marcado das escaras da velhice. Desde 
quando ficaste assim?

Eu era menina e você já era a mesma, de 
paredes toscas, de beiradão desusado 
e feio, onde em dias de chuva se 
encolhiam as cabras soltas da cidade. 
Portais imensos para suas paredes 
rudes de barrotins e enchimento em 
lances sobrepostos salientes.

LITERATURA
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É como se ela falasse de si mesma. 
Desde jovens, ou meninos, a poeta já era 
a mesma para nós: sempre a vimos assim, 
marcada pelas escaras da velhice. Mas 
o que dela transcende e emana é uma 
ancianidade vigorosa e sã. Tecnicamente, 
gramaticalmente, ancianidade e velhice 
são sinônimos. Mas para ela não são, se 
quisermos conhecer o Coração Encarnado 
de Cora.

Cora Coralina foi o pseudônimo 
que desde moça adotou Anna Lins dos 
Guimarães Peixoto Bretas para diferenciar-
se das outras Anas, suas conterrâneas. A 
cidade de Goiás, antiga capital do estado, 
tinha como padroeira Sant´Ana, razão pela 
qual muitas meninas ao nascer recebiam o 
nome Ana.  Não querendo que a autoria de 
seus escritos fosse creditado a outra das 
Anas, adotou o pseudônimo que, segundo 
ela, significa Coração Encarnado, em 
alusão ao fato de que desnuda seu coração 
em seus escritos e em homenagem ao rio 
Vermelho, que corta a cidade passando 
rente ao casarão em que nasceu. 

Ela teve seis filhos e ficou viúva ainda 
moça. Para sustentar a prole, foi incansável 
trabalhadora. Entre outros ofícios, vendeu 
livros de porta em porta, linguiça e banha 
de porco que preparava em casa, e, por 
fim, ao retornar a sua cidade natal, onde 
morou novamente na Casa Velha da Ponte 
do Rio Vermelho, um casarão do Século 
XVIII, onde nasceu, foi doceira por mais de 
vinte anos. Eram famosos os seus doces de 
abóbora, laranja, figo e outros, que vendia 
de porta em porta recitando suas poesias. 
Essa mulher simples julgava-se melhor 
doceira que poeta e afirmava que fazer 
doces era também uma forma importante 
de expressão.

Quando, cerca de 15 anos após a 
publicação de seu primeiro livro, em 1979 
foi “descoberta” e elogiada por Carlos 
Drumond de Andrade, Cora Coralina 
encontra a consagração como escritora. 
Tinha, então, seus bons 90 anos de idade e, 
a partir daí, o reconhecimento bateu à sua 
porta para torná-la conhecida Brasil afora.

Em vida a escritora publicou três livros. 

Recebeu o título Doutor Honoris Causa da 
Universidade Federal de Goiás e o “Prêmio 
Juca Pato” da União Brasileira dos Escritores 
como intelectual do ano de 1983. Muitos 
outros livros surgiram após sua morte. 

 Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas 
faleceu em 1985, aos 96 anos. Cora Coralina 
segue viva no panteão da nacionalidade, 
permanecendo como exemplo de energia, 
força e simplicidade. |

Luiz Barros é escritor e jornalista

LITERATURA

A casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás.

Fazer doces como forma de expressão.
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A Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo deu um passo importante no 
campo da inclusão social, cujos desafios 
de caráter tecnológico se renovam a cada 
dia. Após um trabalho de mais de um ano, 
o site da entidade (www.caasp.org.br) está 
adequado para navegação por pessoas com 
deficiência, especialmente aquelas com 
comprometimento visual. O projeto “Site 
Acessível” foi desenvolvido para a CAASP 
pela Fundação Dorina Nowill, consagrada 
instituição de apoio a deficientes visuais, 
e pela empresa especializada Iguale – 
Comunicação de Acessibilidade. 

“Uma entidade da natureza da CAASP, 
cujo público prioritário é aquele que sofre 
com problemas de saúde e adversidades 
socioeconômicas, não poderia manter seu 
principal meio de comunicação inacessível 
às pessoas com deficiência”, salienta o 

presidente da Caixa de Assistência, Braz 
Martins Neto. “Trata-se de uma inovação que 
ainda não alcança a maioria das instituições 
de classe no Brasil. Mais uma vez, a Caixa sai 
na frente”, acrescenta.

Basicamente, o que um “site acessível” 
faz é fornecer ou descrever seu conteúdo 
de textos e imagens por meio sonoro. 
Para o internauta comum, a inovação é 
imperceptível, a não ser pelos selos da 
certificação em acessibilidade posicionados 
no rodapé das páginas, os quais são 
concedidos pela W3C (World Wide Web 
Consortium) conforme o documento WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines – Diretrizes 
para Acessibilidade de Conteúdo Web). |

CAASP LANÇA SITE 
ACESSÍVEL A PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA

OPINIÃO
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A última pesquisa de opinião 
realizada entre os usuários das sedes 
regionais da CAASP (Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo) registrou 
índice de aprovação dos serviços nelas 
prestados de 95,50% (na foto, Mogi 
das Cruzes.) Desde 2005, quando foi 
implantada a sondagem periódica nas 
unidades além da sede da entidade, os 
percentuais de aprovação permanecem 
em patamar elevado. A pesquisa foi 
efetuada de 9 de setembro a 20 de 
outubro de 20016. Na verificação anterior, 
a aprovação foi de 95,35%.

O acerto na condução da CAASP 
também é comprovado por outro 
indicador: nada menos que 90,82% do 
público consideram correta a aplicação 
dos recursos financeiros da entidade – na 
pesquisa anterior, eram 89,62%.

A pesquisa periódica de opinião é 
um dos indicadores do Sistema de Gestão 
da Qualidade da CAASP, consoante 
as diretrizes da certificação ISO 9001, 
conquistada pela entidade em 2003. A 
partir de um leque com cinco opções 

(Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo), a 
metodologia da sondagem define como 
grau de aprovação apenas as respostas 
Ótimo e Bom. O mesmo critério foi 
usado para averiguar a satisfação dos 
usuários quanto à aplicação dos recursos 
financeiros da Caixa de Assistência. |

REGIONAIS DA CAIXA 
DE ASSISTÊNCIA TÊM 

APROVAÇÃO DE 95,5%
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Desenvolvidas pela CAASP em todo 
o Estado de São Paulo, as campanhas 
Pró-Vida, Saúde da Advogada e Boa 
Visão atenderam a 9.267 pessoas, entre 
advogados e dependentes, de 1º de agosto 
a 23 de dezembro de 2016. A participação 
foi maior que em 2015, quando 9.098 
pessoas aderiram. Foram realizados cerca 
de 20 mil procedimentos, incluídos exames 
e consultas, no âmbito das três ações de 
saúde preventiva. Setenta por cento dos 
custos foram subsidiados pela Caixa de 
Assistência. “O mais importante não são 
os números em si, mas a continuidade da 
política de promoção da saúde preventiva 
que a entidade desenvolve há anos”, 
assinala o vice-presidente da CAASP, Arnor 
Gomes da Silva Júnior, responsável pelo 
setor.

Além das três ações acima descritas, 
no primeiro semestre de 2016 a CAASP 

realizou a Campanha de Vacinação contra 
Gripe, que imunizou 37.800 pessoas, entre 
advogados, cônjuges e dependentes. 
Trata-se de um recorde em comparação 
com as 15 edições anteriores dessa ação 
preventiva. Também no primeiro semestre 
de 2016, a primeira fase da Campanha de 
Saúde Bucal atendeu a 11,6 mil pacientes 
– os resultados da segunda etapa dessa 
atividade preventiva, efetuada o segundo 
semestre, ainda estão sendo apurados.

Some-se a essas campanhas o 
trabalho popularmente consagrado como 
“fura-dedo”, pelo qual a CAASP verifica 
gratuitamente os níveis de colesterol, 
glicemia e pressão arterial dos advogados 
durante eventos em todo o Estado nos 
quais a classe se faz presente. Em tais 
ocasiões, a Caixa também realiza teste 
para detecção do HCV, vírus causador da 
hepatite C.|

PRÓ-VIDA, SAÚDE DA 
MULHER E BOA VISÃO: MAIS 

DE 9 MIL PARTICIPANTES
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A Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo conta desde 
2015 com um aplicativo exclusivo para 
tablets e smartphones. O CAASP Mobile 
permite ao advogado consultar preços e 
disponibilidade de produtos e serviços nas 
unidades da entidade, de livros jurídicos 
a itens de drogaria e perfumaria, realizar 
buscas por estabelecimentos credenciados 
no Clube de Serviços, ler a Revista da CAASP 
e conferir as últimas notícias de interesse 
da advocacia. O CAASP Mobile pode ser 
baixado gratuitamente na AppStore ou na 
Google Play Store.

 “O CAASP Mobile é um sistema de 
navegação bastante similar ao que o 
advogado encontra na CAASP Shop e no 
site do Clube de Serviços. A diferença é 
que a interface do aplicativo é adaptada 
para a visualização mobile, o que permite 
uma utilização rápida e direta, tornando 
a experiência mais agradável”, explica 
o responsável pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação da Caixa de 
Assistência, Arildo Campos.

Para a instalação do aplicativo da 
Caixa de Assistência, o advogado deve 
visitar sua loja de distribuição de aplicações 
– AppStore, para sistemas IOS, ou Google 
Play Store, para sistemas Android. Depois, 
basta pesquisar por CAASP Mobile no 
campo de busca, localizar o aplicativo, 
clicar na opção “Instalar” e aguardar. O 
procedimento é quase idêntico em ambas 
as lojas. |

SERVIÇOS DA CAIXA ESTÃO 
EM APLICATIVO PARA 

TABLETS E SMARTPHONES

NOTÍCIAS

WEB
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Em 10 de novembro último, centenas 
de advogados, parentes e amigos lotaram 
as arquibancadas do Estádio Conde Rodolfo 
Crespi, o campo do Clube Atlético Juventus, 
um dos mais tradicionais estádios de São 
Paulo, para assistir às finais das Copas 
Principal e Master de Futebol OAB-CAASP 
2016. Após duas partidas de muita técnica 
e garra, o time do litoral paulista, formado 
por advogados do Guarujá, Cubatão, Praia 
Grande, Ribeirão Pires e São Vicente ficou 
com a taça na Copa Principal, enquanto 
o Itaquera/São Miguel Paulista saiu-se 
campeã da Copa Master. As partidas foram 
marcadas por homenagens às vítimas da 
tragédia com o avião que levava o time da 
Chapecoense.

“Um ano maravilhoso para o 
esporte na OAB-CAASP, que é mais 
uma vez encerrado com as decisões 
dos campeonatos de futebol. Estão de 
parabéns os esportistas e a torcida que 
aqui compareceu”, declarou Célio Luiz 
Bitencourt, responsável pela área de 
Esportes e Lazer da entidade. 

O vice-presidente da OAB-SP, 
Fábio Romeu Canton Filho também 
acompanhou as partidas. Canton elogiou 
a organização do campeonato, promovida 
pelo diretor da CAASP: “Há anos o Célio é 
responsável por organizar toda a área de 
esporte da entidade, produzindo com isso 
confraternização, integração e disputa 
saudável entre as subseções da Ordem e 
seus inscritos”.

Na decisão da Copa Master de 
Futebol, Itaquera/São Miguel Paulista 
derrotou o Centro por 3 a 2 nos pênaltis. 
Na Principal, a equipe do Litoral venceu o 
Centro por 2 a 1. |

LITORAL E ITAQUERA 
VENCEM COPAS DE FUTEBOL
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Desde 1º fevereiro, advogados e 
estagiários de Direito, devidamente inscritos 
na OAB-SP, têm descontos entre 25% e 
40% sobre o valor de capa ao comprarem 
obras jurídicas nas livrarias da CAASP. 
Antes, os livros eram comercializados 
com abatimento médio de 25%. Os novos 
percentuais valem nas mais de 40 lojas 
da Caixa de Assistência distribuídas por 
todo o Estado, nas compras pela internet 
via CAASP Shop (www.caaspshop.com) e 
em encomendas feitas diretamente nos 
Espaços CAASP.

O aumento nos percentuais de 
desconto foi viabilizado por acordo 
firmado entre a CAASP e algumas das 
principais editoras de títulos jurídicos. 
“Procuramos sempre inovar e oferecer as 
melhores condições para os advogados. 
Nós formamos uma classe com mais 
de 300 mil profissionais espalhados por 
todo o Estado, por isso as livrarias da 
Caixa têm uma vendagem grande. Somos 
reconhecidos por tudo isso e, então, 
conseguimos mostrar às editoras que 
vender suas obras nas livrarias da Caixa é 
um bom investimento para eles”, explica o 
secretário-geral da CAASP, Rodrigo Ferreira 
de Souza de Figueiredo Lyra.  

Livros das editoras Foco Jurídico, 
Forense, JH Mizuno, Juruá, Juspodivm, 
Método, Revista dos Tribunais, Rideel e 
Saraiva passam a ter desconto-base de 
30%.  Em algumas editoras, como no caso 
da Atlas e Malheiros, o descontou passou 
20% para 30%. | 

DESCONTOS NAS LIVRARIAS 
DA CAASP AGORA VÃO 

DE 25% A 40%
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Estão abertas as inscrições para o 
“Seminário Internacional Italiano Jurídico 
e Direito Italiano”, em programa de 
intercâmbio criado no âmbito da parceria 
entre a CAASP e a Efígie – Educação e 
Cultura. Os profissionais inscritos na OAB-
SP têm desconto de 7% na programação, 
que vai de 11 a 20 de novembro. O valor 
total do pacote é 1.370 euros, mas, para 
os advogados, o preço cai para 1.274 
euros, acrescido da taxa de inscrição 
de 350 reais. O pagamento pode ser 
parcelado via boleto bancário, sem juros, 
com último vencimento para até 60 dias 
antes do embarque; por cartão de crédito 
(Visa e Mastercard) em até 12 vezes; e em 
cheque, dessa forma em até 18 vezes. O 
pacote não inclui passagens aéreas, taxas 
de embarque, refeições e gastos extras de 
viagem.

O “Seminário Internacional Italiano 
Jurídico e Direito Italiano” acomodará os 
advogados no alojamento da Edulíngua, 
com quartos duplos e banheiro privativo, 
localizado em San Severino Marche. O 
programa oferece uma imersão na área 
jurídica italiana, seja através da língua, 
para que os alunos possam entender 
termos e colocações profissionais 
importantes, seja através de palestras com 
importantes profissionais e pesquisadores 
da Universidade de Macerata ou por 
meio de visitas técnicas em locais onde 
os participantes poderão vivenciar o dia-
a-dia do professional da área do direito e 
conhecer campos de atuação local. Ao fim 
do intercâmbio, os participantes receberão 
certificado. A programação completa, 
assim como outras informações, pode ser 
consultada em www.efigie.com.br.  | 

ADVOGADOS TÊM A CHANCE 
DE REALIZAR CURSO 
JURÍDICO NA ITÁLIA
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No momento em que o custo da Justiça do 
Trabalho é escancarado e mostra ser maior 
que o benefício produzido, urge rediscuti-la, 
assim como essa obsoleta CLT, nascida da 
Carta Del Lavoro fascista.

[ Alberto Villar ]

Excelente noticiário com respeito a esse 
problema tão prejudicial à vida das 
pessoas. Parabéns!

[ Paulo Aguiar ]

REFORMA TRABALHISTA O FLAGELO DO CRACK

Bela entrevista com o professor Lenio Streck! Pena que não foi possível comentar sobre a 
questão recente do aborto e a posição do STF quanto ao senador Renan Calheiros.

[ Moacyr Lopes Júnior ]

ENTREVISTA LENIO STRECK

Envie sua manifestação, opinião, crítica 
ou elogio para:

[ revistadacaasp@caasp.org.br ]

CARO LEITOR
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Luiza Nagib Eluf

OPINIÃO

OPINIÃO
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O crime passional, na grande maioria dos casos, é um feminicídio, 
cuja tipificação é recente no Código Penal Brasileiro.

No ano de 2015, mais exatamente em 9 de março, foi sancionada 
a Lei nº 13.104, que prevê o crime de feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, descrito no artigo 121 do Código 
Penal. Na mesma ocasião, foi alterada a Lei nº 8.072/1990 (Lei dos 
Crimes Hediondos) para incluir o feminicídio no rol dos crimes punidos 
com maior rigor penal.

Embora seja uma inovação bastante fácil de entender, permanecem 
algumas dúvidas, pois se trata de uma alteração ainda pouco comentada 
e não incluída na maioria dos livros de doutrina jurídica. Como a própria 
palavra já diz, feminicídio é, obviamente, o assassinato de pessoa do 
sexo feminino. No entanto, para que essa conduta esteja configurada 
de maneira destacada e não abrangida pelo entendimento tradicional 
do crime de homicídio, está claro que alguma peculiaridade esse delito 
contém. Não se trata de qualquer homicídio de mulher, mas, como 
explicitado na Lei, consiste em “matar mulher por razões da condição 
de sexo feminino” (art. 121, § 2º, VI do Código Penal). O mesmo artigo, 
em seu § 2º, inciso VI, § 2º - A, esclarece: “considera-se que há razões de 
condição de sexo feminino quando o crime envolve:  I- violência doméstica 
e familiar; II- menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. 
Assim, a Lei deixa muito clara a diferença entre homicídio de mulher 
e feminicídio. Em resumo, a criação da figura penal do feminicídio veio 
esclarecer que uma pessoa que morreu assassinada não teria morrido 
nas mesmas circunstâncias se não fosse mulher. Trata-se de escancarar 
a violência de gênero e aumentar seu rigor punitivo, medida importante 
na intimidação do agressor.

A mesma Lei ainda prevê um aumento de pena de um terço até 
metade (que no caso do homicídio qualificado vai de 12 a 30 anos de 
reclusão) se o crime for cometido: I- durante a gestação ou nos 3 meses 
posteriores ao parto; II- contra pessoa menor de 14 anos ou maior 
de 60 anos ou com deficiência; III- na presença de descendente ou de 
ascendente da vítima. 

Nem toda a comunidade jurídica do Brasil entendeu as razões que 
levaram o Congresso Nacional a aprovar o projeto de lei do feminicídio 
e a Presidência da República a sancioná-lo, criando um novo tipo penal. 
Algumas críticas mordazes e improcedentes, a princípio, foram feitas 
ao feminicídio, no sentido de que “homicídio seria homicídio, sem 
necessidade de especificação, não importando se de homem ou de 
mulher, de jovem ou de idoso”, mas é bom lembrar que nossa Lei Penal 
já há tempos prevê formas específicas de homicídio, como o infanticídio, 
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o aborto e o genocídio. Além disso, a doutrina penal destaca também o 
parricídio, o matricídio e o fratricídio, mas, ainda que assim não fora, o 
feminicídio teria de ser criado, pois o morticínio de mulheres por motivos 
passionais (e, portanto, de gênero, resultante de violência doméstica) é 
gigantesco no Brasil.

Com uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, 
em um grupo de 83 países, o Brasil ocupa a vergonhosa posição de 
quarto pior país no ranking da violência de gênero, segundo dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2015. Em comparação com os 
dados referentes aos países considerados civilizados, o Brasil tem 48 
vezes mais feminicídios do que o Reino Unido, 24 vezes mais do que a 
Dinamarca e 16 vezes mais do que o Japão. Nosso país está atrás apenas 
de El Salvador, que ocupa o lamentável primeiro lugar mundial de 
violência contra a mulher, com uma taxa de 8,9 mulheres assassinadas 
a cada 100 mil; da Colômbia, com 6,3; da Guatemala, com 6,2; e empata 
com a Federação Russa, com 4,8. O país que menos mata mulheres é 
a Nova Zelândia, com uma taxa de 0,8 mortes a cada 100 mil (dados 
colhidos entre os anos de 2011 e 2013).

           A análise das estatísticas mostra que a violência de gênero está 
intimamente ligada à brutalidade do patriarcalismo, pois o feminicídio é, 
em regra, praticado pelo homem, que se sente superior à mulher. E não 
se trata de qualquer homem, não se trata de um desconhecido, mas 
daquele que convive com a vítima.

Levantamento realizado pelo Instituto Avante Brasil apontou 
que, em 2012, o Datasus, órgão do Ministério da Saúde que registra 
as estatísticas vitais da população, registrou 4.719 mortes de mulheres 
resultantes de agressão. O Centro Oeste foi a região com o maior número 
de mortes violentas, registrando 6,5 óbitos para cada100 mil habitantes. 
A Região Norte apresentou a segunda maior taxa, chegando a 6,3 
mortes para cada 100 mil, seguido da Região Nordeste, que registrou 
5,2, a Região Sul, com 4,8 para cada 100 mil, e por fim o Sudeste, que 
computou 3,9 mortes para cada 100 mil mulheres.

Desta forma, conclui-se que, na verdade, os maiores genocídios da 
história não precisaram de mísseis, pois os homens tonam-se armas de 
destruição massiva em relação às mulheres. Verifica-se que os efeitos 
da cultura patriarcal são tão destruidores que se trava no mundo uma 
verdadeira e contínua guerra de homens contra mulheres.

Em vista disso, a criação de uma nova definição criminal inserida 
no ordenamento jurídico penal brasileiro não se mostra desnecessária 
ou inócua. Ao contrário, tem função esclarecedora e inibidora, educativa 
e elucidativa, ao tornar visível e estatisticamente computável algo que 
estava oculto sob o manto da palavra genérica “homicídio”. Em verdade, 
praticar homicídio, no sentido estrito do vocábulo, significa “matar um 
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homem”. Aplicado em sentido amplo, quer dizer matar uma pessoa de 
qualquer gênero, mas essa amplitude apenas acarreta mais invisibilidade 
à mulher.

Até o ano de 2015, 14 países da América Latina possuíam leis 
versando sobre o crime de feminicídio: Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Peru e Venezuela.

O Brasil já deu vários passos na defesa da integridade física e 
psicológica da população feminina, mas as medidas adotadas ainda não 
se mostraram suficientes para fazer diminuir os índices de violência de 
gênero. Por essa razão, devemos continuar buscando caminhos para 
alcançar a eficiência que nos possibilitará viver em uma comunidade 
pacificada.|

*Luiza Nagib Eluf é advogada. Foi procuradora de Justiça do Ministério 
Público de São Paulo, subprefeita da Lapa/SP e secretária nacional dos 
Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça no governo FHC. É autora 
de sete livros, dentre os quais “A paixão no banco dos réus”, sobre crimes 
passionais.
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