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Definitivamente, o Judiciário 
é o grande protagonista da cena 
política, com o Supremo Tribunal 
Federal acionado para posicionar-
se sobre quase tudo. Por isso e 
pela própria estrutura funcional 
da Justiça brasileira, a corte está 
abarrotada de processos, o que 
acabaria exigindo, em nome da 
celeridade, maior número de 
decisões monocráticas. Mas há 
algo mais.

A reportagem de capa 
desta edição ouviu três juristas, 
professores de Direito, os quais 
apontam aquilo que poderia ser 
chamado de “monocratização” 
do STF: 84% das decisões do 
tribunal são tomadas por ministros 
individualmente. Liminares que 
não vão ao plenário, pedidos 
de vista intermináveis, decisões 
individuais que se contradizem. 
Estariam os ministros utilizando o 
regimento estrategicamente, com 
o intuito de fazer prevalecerem 
seus entendimentos sobre os do 
colegiado? É o que a matéria tenta 
responder.

O entrevistado da edição é 
Clóvis de Barros Filho – que não é 
filósofo, como ele próprio explica. 
Palestrante requisitadíssimo, 
integra uma geração de 
pensadores brasileiros a qual se 
pode chamar midiática, ao lado de 
Mário Sérgio Cortella e Leandro 
Karnal. Humor, ironia e presença 
de espírito notará o leitor nas 
palavras do entrevistado, além de 

um ácido senso crítico em relação 
à sociedade atual.

A seção “Saúde” traz 
reportagem sobre como as 
pessoas que não se identificam 
com seu sexo biológico – os 
transgêneros – vivem no seio de 
uma sociedade preconceituosa. A 
identidade de gênero, assim como 
a orientação sexual, é fator de 
vulnerabilidade. A matéria contém 
relatos comoventes.

Escolher a escola ideal para 
os filhos exige paciência e muita 
procura. Na seção “Dicas” o leitor 
encontrará opções de modelos 
pedagógicos e uma análise 
bastante oportuna do ensino 
básico no Brasil, feita por duas 
renomadas educadoras. 

Precursor dos livros policiais, 
para muitos o maior contista da 
literatura universal, Edgar Allan Poe, 
dono de uma obra sombria e genial, 
está saborosamente retratado na 
seção “Literatura”. Em “Cinema”, 
fazemos a crítica de um filme 
em que John Travolta interpreta 
um advogado que, famoso por 
obter acordos milionários em 
favor dos clientes, complica-se em 
uma causa ambiental. Fecha esta 
edição artigo do desembargador 
aposentado Ney Prado, presidente 
da Academia Internacional de 
Direito e Economia, cujo título 
já dimensiona sua relevância: 
“Segurança Nacional, Segurança 
Interna e Segurança Pública”.
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“Eu não faço filosofia, mas sou um 
ótimo aperitivo para que os interessados 
procurem um especialista”. A frase é 
de Clóvis de Barros Filho, professor 
universitário e um dos palestrantes 
de maior sucesso no Brasil. Para boa 
parte da massa que o acompanha, é 
considerado, sim, um filósofo. Para seus 
ouvintes, quando ele pensa e fala, filosofa. 
Classificá-lo não é o mais importante, mas 
sim ouvi-lo.

Bacharel em Direito pela USP e em 
Jornalismo pela Cásper Líbero, Barros 
Filho é mestre em Ciência Política pela 
Universidade de Paris e doutor em 
Comunicação pela USP. Na entrevista 
a seguir, concedida ao editor da Revista 
da CAASP, Paulo Henrique Arantes, ele 
exibe um pouco da verve que o tornou 
celebridade (no bom sentido).

Os exemplos que Barros Filho usa para 
ilustrar suas teses são impagáveis. Os 
temas que aborda, de nítida identificação 
com os dilemas cotidianos da maioria 
das pessoas, são atualíssimos. Eis o que 
diz sobre o indesejável sujeito que urina 
na piscina: “O fato de haver pessoas ali 
nadando, e portanto pessoas que passam 
a nadar na urina dele, tem valor menor 
para ele do que a preservação do conforto 
de não ter que sair da piscina para urinar 
fora dela. Esse é o modus operandi de um 
canalha clássico: um sujeito que aceita 
perfeitamente que a falta de higiene dele 
tenha que ser suportada pelos demais em 
nome do seu próprio conforto.” E isso é só 
um aperitivo.

A CANALHICE 
É UMA 

TENTAÇÃO
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Revista da CAASP – Você integra o grupo dos chamados “filósofos populares”, ao lado de 
Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé. Como a academia enxerga a 
atuação de vocês?
[Clóvis de Barros Filho] – Eu vou falar por mim. Essa nomenclatura de “filósofo” me 
incomoda muito. É claro que a gente sabe que a nossa identidade não depende só do nosso 
entendimento sobre nós mesmos, mas é o resultado de uma construção social, portanto não 
controlamos completamente o que pensam de nós. 
Eu não me vejo como filósofo, não me entendo como filósofo, não gosto dessa nomenclatura, 
acho que os filósofos são outras pessoas, e gosto um pouco de dizer que me sinto em relação 
aos filósofos como o torcedor na arquibancada vendo os jogadores de futebol. O torcedor 

pode até jogar futebol de vez em quando, ele pode 
ter preferências, pode conhecer as regras, pode 
saber as últimas contratações, pode realmente 
estar envolvido, mas ele não é o jogador.
Eu observo os filósofos e procuro aprender com eles. 
Já os demais que você citou terão um entendimento 
que pode não coincidir com o que eu estou dizendo.
Sobre a maneira como a academia nos vê, eu, 
durante muito tempo, estive na academia, 
trabalhando em escolas de comunicação. E fiz 
um pouco de tudo. Trabalhei em escolas privadas 
e em escolas públicas. Trabalhei em graduação, 
em pós-graduação lato sensu, em pós-graduação 
stricto sensu. Fui pesquisador de programas de 
pós-graduação, representando programa junto à 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior, fundação vinculada ao Ministério da 
Educação), e portanto posso dizer que na academia 
fiz um pouco de tudo. Mas sempre no campo da 
comunicação, onde era professor de ética.
Então, é normal que, sendo professor de ética 
para alunos de publicidade, relações públicas e 
jornalismo, eu tenha me interessado, na condição 
de observador externo, pela produção filosófica 
sobre o tema e, de certa maneira, me sentido no 

direito de, aqui e acolá, me servir dando crédito às coisas que eu li para ajudar meus alunos 
a pensarem melhor sua profissão. Só isso.
Eu tenho a impressão de que a academia sempre viu com bons olhos o meu trabalho, 
porque, no final das contas, tendo feito um pouco de tudo de maneira muito autorizada, 
tendo percorrido todas as instâncias acadêmicas tradicionais – especialização, mestrado, 
doutorado, livre-docência, concursos de ingresso etc, com algum êxito –, eu posso imaginar 
que a academia sempre aplaudiu, a grosso modo, minha trajetória.
Como os acadêmicos avaliam os livros escritos por vocês, “filósofos populares”, com perdão 
pelo termo?
Eu tenho a impressão de que deve haver um pouco de tudo. Deve haver gente que vê essa 
iniciativa como negativa, porque aproximar o repertório de um interlocutor não iniciado 
exige uma simplificação que talvez seja redutora da complexidade e do rigor. Talvez.
Por outro lado, penso eu, é um preço a se pagar para tirar o saber do encastelamento em 
que sempre esteve.
Compartilhar o saber é a finalidade, correto?

ME SINTO EM 
RELAÇÃO AOS 

FILÓSOFOS 
COMO O 

TORCEDOR NA 
ARQUIBANCADA 

VENDO OS 
JOGADORES DE 

FUTEBOL
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Exato. Se alguém me disser que “não é exatamente isso que alguém quis dizer”, eu estou 
disposto até a aceitar, muito embora sempre se possa discutir. Vai-se lá saber o que Aristóteles 
queria mesmo dizer quando disse as coisas que disse, e vai-se lá saber se ele disse mesmo as 
coisas que dizem que ele disse, afinal de contas o percurso dessas lições é muito tumultuado 
até chegar a nós. Eu estou disposto a discutir.
Porém, quero crer que minha iniciativa, pelo menos, nunca foi a de ensinar filosofia, mas de 
mostrar o quanto algumas ideias são importantes para a vida hoje. Quando eu digo que a 
busca da excelência é importante e tem a ver com a vida feliz, eu penso que, a grosso modo, 
é o que Aristóteles pensava também. Mas, mais importante do que isso é dizer alguma coisa 
para as pessoas sobre o sentido da vida, sobre o valor dos minutos vividos. Isso para mim é 
muito mais importante do que, digamos, a precisa gênese dessas ideias.
Eu poderia até tirar a filosofia da história. Eu poderia falar só de excelência, sem citar 
ninguém, mas acho que vale a pena pelo menos indicar de onde isso foi tirado, para que os 
interessados possam ir atrás. E quantos não são aqueles que, depois de me ouvir, decidiram 
ir atrás de cursos de filosofia e de encontrar professores de filosofia. Eu não faço filosofia, 
mas sou um ótimo aperitivo para que os interessados procurem os especialistas.
Você disse em uma entrevista que pessoas corretas não têm preço. A partir dessa afirmação, 
podemos precificar nossas classes política e empresarial?
Há um entendimento de muitos de que todo mundo tem um preço. Eu quis discordar desse 
entendimento, por acreditar que a moral de cada um não é necessariamente tarifada em 
função de um valor. Eu estou absolutamente convencido de que muitos dentre as pessoas 
que eu conheço não cederão a uma conduta agressiva contra um certo princípio de vida e de 
convivência.
Eu conheço médicos que não indicariam inutilmente ou de maneira prejudicial ao paciente um 
medicamento de jeito nenhum, por maior que seja a oferta dos eventuais interessados na venda 
desse medicamento. Eu conheço contadores aos quais você pode oferecer o dinheiro que for, 
que eles não fraudarão os números da contabilidade que fazem. Eu conheço advogados que 
por dinheiro nenhum agiriam de maneira lesiva à ética de sua profissão.
E jornalista?
(Risos) Por que o meu sorriso? Porque é para jornalistas que eu dou aula, então aproveito 
para dizer que justamente nesse meio é onde eu encontro mais gente disposta a fazer do seu 
trabalho uma luta por uma sociedade melhor. E eu quero crer que muitos permanecem com 
esse intuito do começo ao fim da carreira, razão pela qual eu disse o que disse. Eu discordei 
de colegas em eventuais diálogos sobre ética, e discordo de que tudo seja uma questão 
relacionada ao tamanho da atração, do tipo de propina ou do tipo de vantagem oferecida, 
por acreditar que muitos somos regidos por princípios, e se é com três, seis ou nove zeros 
não faz diferença nenhuma.
O grande jornalista Cláudio Abramo, já falecido, dizia que a ética do jornalista é a mesma 
do marceneiro. Concorda?
Totalmente. Ética é ética, uma espécie de uso coletivo da inteligência visando à identificação 
de princípios garantidores de uma vida melhor para todos, uma convivência mais justa. 
Mas, é claro, a ética pode se manifestar de maneira mais específica em universos sociais 
diferentes, por conta das situações específicas, mas o que está por trás dela é a mesma coisa 
para o médico, o advogado, o marceneiro, o jornalista.
O sujeito que paga por baixo do pano para conseguir uma mesa mais rápido num restaurante 
é tão corrupto quanto aquele que paga propina para conquistar uma obra pública para sua 
empresa?
Há prejuízos à convivência nos dois casos. Aquele que fura fila, ao prejudicar as pessoas que 
chegaram na frente, está ajudando a patrocinar uma sociedade injusta, está subvertendo um 
critério óbvio de distribuição de recursos, digamos assim. No caso de uma obra pública, a 
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extensão da gravidade é maior, porque toda a sociedade está imediatamente comprometida 
com aquele ato lesivo.
Poderíamos imaginar que o sujeito que faz a primeira faz também a segunda. É onde eu 
queria chegar. Existe uma tentação até de fazer disso uma escala escolar: o indivíduo começa 
furtando o lápis do colega, colando na prova, fazendo-se valer de artifícios para saber as 
questões da prova, depois ele consegue um jeito de comprar uma vaga numa universidade, 
depois ele frauda um diploma, e assim ele entra numa espécie de escolaridade em que estará 
emocionalmente preparado, cascudo e imune ao medo para alçar voos mais arrojados do 
ponto de vista de ganhos e de pretensões.

Porém, não resta dúvida de que por trás de 
tudo está a canalhice, que é dar primazia à 
própria vantagem através de conduta que 
lesa e agride a convivência. Você pode ter um 
canalha de pequeno porte ou um canalha de 
grande porte.
Falta coragem ao canalha de pequeno porte 
para ir além?
Ou falta coragem, ou faltam recursos, ou falta 
oportunidade. Mas o fato é que por detrás do 
pequeno e do grande porte, de mais relevante, 
está a canalhice.
Um exemplo que eu adoro: quando você percebe 
que é desconfortável, estando numa piscina, ter 
que sair da piscina para urinar fora dela, você 
então pensa na possibilidade de urinar dentro 
da piscina. O fato de haver pessoas ali nadando, 
e portanto pessoas que passam a nadar na sua 
urina, tem valor menor do que a preservação 
do conforto de você não ter que sair da piscina 
para urinar fora dela. Esse é o modus operandi 
de um canalha clássico: um sujeito que aceita 
perfeitamente que a falta de higiene dele tenha 
que ser suportada pelos demais em nome do 
seu próprio conforto.
E por que esse exemplo é excelente? Porque 

mostra o quanto a canalhice é uma tentação.
Esse sujeito, além de canalha, é também um porco - não? -, pois fica nadando na água suja de 
urina.
É, mas você sabe que, digamos, é muito mais tolerável sujar-se com os próprios excrementos 
do que com os excrementos alheios (risos). 
No final das contas, tudo isso é indicativo de uma certa pobreza civilizatória. Esse indivíduo 
que, adulto, urina na piscina, se ele faz isso é porque ao longo da sua trajetória o mundo não o 
civilizou adequadamente no sentido de respeitar os demais nadadores.
Há aí um fracasso civilizatório que deve ser estudado.
Parece-me que a maioria absoluta da população brasileira ficou indignada com a corrupção 
recentemente revelada. No entanto, as panelas pararam de bater, mesmo com todos os 
principais nomes do atual governo sendo reiteradamente citados nas delações, além de terem 
participado de todos os governos anteriores. Por que isso acontece?
Talvez porque a real motivação para as manifestações de rua não fossem propriamente o 
combate à corrupção. Se você me diz que a corrupção continua e os panelaços acabaram, 
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talvez algumas das motivações que levaram as pessoas às ruas não existam mais.
E quais seriam essas motivações?
Existem certas respostas que a gente deve deixar para o leitor elaborar.
“Nós amamos o que desejamos”, diz você em uma de suas palestras. Numa sociedade cada 
vez mais consumista, essa afirmação não banaliza o conceito de amor? As pessoas estão 
amando iPhones, por exemplo?
Você aí se refere a uma definição possível de amor, que é a de Platão, muito conhecida. Então, 
de fato Platão nos ensina que amor e desejo são a mesma coisa, e portanto se há desejo há 
também amor. Se é pelo iPhone, é pelo iPhone.
É claro que talvez possamos pensar em amores e desejos mais relevantes para uma vida boa. 
Nesse caso, quanto mais desejarmos a verdade, a justiça, a harmonia, a cidade justa, enfim, 
quanto mais desejarmos coisas diferentes de um iPhone, talvez estejamos desejando e amando 
de maneira mais adequada para vivermos uma vida mais digna da nossa humanidade.
Em outras palavras, certos desejos e certos amores 
nos apequenam ao tamanho de um telefone, nos 
apequenam ao tamanho de um artefato, nos 
apequenam ao tamanho de um veículo automotor. 
Por outro lado, certos desejos e certos amores nos 
agigantam. O desejo e o amor pela sabedoria nos 
agigantam.
É correto dizer que esse amor apequenado está se 
disseminando?
Ele está inscrito numa lógica de funcionamento 
social em que a inovação da oferta e o despertar 
ininterrupto de novos desejos são motores de 
um consumo que não tem fim, movendo assim 
uma certa economia, regulamentando uma certa 
cadência de circulação de bens na sociedade.
Frase de sua autoria: “a felicidade está naqueles 
momentos que não queremos que acabem”. Como 
não existem momentos intermináveis, deduz-se 
que a felicidade é volátil, certo?
Veja, uma coisa é os momentos acabarem, afinal 
de contas eles fazem parte da vida e tudo na vida é 

ENTREVISTA | CLÓVIS DE BARROS DE FILHO
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marcado pela finitude. Outra coisa é querermos que esses momentos não acabem, e querer 
que não acabem está garantido pelo fato de acabarem. Dado que a gente deseja o que não 
tem, acredito mesmo que a felicidade seria aquele instante da vida que, apesar de acabar na 
realidade das coisas, gostaríamos muito que durasse um pouco mais, ou que se repetisse.
Já que esse momento acaba, poderíamos pensar numa forma de repeti-lo. Essa constatação de 
que a vida valeu a pena e que merece ser repetida talvez seja uma espécie de pedra de toque, 
ou de eixo de gravidade, que os dá condição de discernir se os instantes de vida valeram a pena 
e serem vividos ou não. Definitivamente, um instante de vida que você torce para acabar logo 
é um instante de vida que você não deveria viver.
Você afirma reiteradamente que o que nos deve mover, nos mais diversos campos, é a busca 
da excelência...
Porque é na contramão. Conforme nos diz o professor (Leandro) Karnal, a quem cito com 
entusiasmo, há uma tendência natural a limitar todo o gasto de energia à manutenção das 
coisas como elas estão, ou seja, à preservação das condições mínimas de sobrevivência. 
Portanto, ir atrás da perfeição exige uma iniciativa contrária à corrente, contrária à natureza 
que nos leva à acomodação.
Eu falo de mim mesmo. Eu passei da condição de professor à condição de palestrante, que é 
minha condição hoje. Isso exigiu alguma acomodação – eu já reclamei, mas, vamos combinar, foi 
uma acomodação singela, sutil. Mas uma vez encontrada uma fórmula de palestra satisfatória 
e merecedora de uma certa demanda, ótimo: espero tocar o barco assim até o final dos meus 
dias úteis. 
Uma busca permanente pela excelência não pode tornar as pessoas obcecadas, chatas 
mesmo?
Eu acho que pode, mas eu tenho a impressão que isso ainda dá, a cada um, um certo sentido 
à própria vida, que é um sentido positivo – tirar de si o 
que se tem de melhor.
Eu acho que é perfeitamente possível a busca da 
excelência sem fazer disso um instrumento de 
hostilidade nas relações interpessoais. Penso que 
depende muito de quem estiver ao lado: se todo mundo 
estiver na mesma vibe, a coisa vai bem. Agora, se você 
viver num cenário esgarçado, frouxo, onde ninguém está 
nem aí com nada, alguém que persiga a excelência de 
si mesmo tenderá a ser bastante agredido e, portanto, 
se quiser continuar persistindo, terá que suportar um 
certo conflito.
As pessoas estão odiando mais, ou a internet 
e as redes sociais é que dão essa sensação?
Seria cômodo para mim dizer que as redes sociais 
são uma mera ferramenta que ajuda a jogar luz sobre 
uma realidade que sempre existiu, mas que sem elas 
era impossível detectar ou flagrar. Com isso eu já 
responderia sua pergunta de maneira satisfatória. 
Mas eu acredito que a tecnologia faz mais do que 
flagrar uma realidade.
A possibilidade de se manifestar segundo uma certa 
técnica pode fazer surgir uma manifestação e um afeto 
correspondente que não existiria se ela não estivesse 
ali. Se algum dia (Marshall) McLuhan disse que o meio 
é a mensagem, é sinal que o meio não é apenas uma 
ferramenta fria de captação de realidades que já estão 
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ali dispersas – é mais do que isso. Eu acredito que, talvez, possamos ir por essa veia, muito 
embora eu não esteja autorizado a dizer mais, porque nunca fiz pesquisa sobre isso. Mas 
podemos, sim, ir por essa veia de mostrar que a possibilidade de se manifestar tal como as 
redes sociais permitem pode fazer surgir ideias e sentimentos que, sem elas, não existiriam.
Mais ou menos assim: quando um pesquisador chega para você na avenida Paulista, para fazer 
uma pesquisa de opinião, e cobra de você uma manifestação, aquilo que você diz a ele só existe 
porque ele está na sua frente. Se ele não estivesse na sua frente, você não elucubraria daquela 
forma.
Então, eu diria que possibilidades técnicas de manifestação podem fazer surgir manifestações 
que sem elas não existiriam.
Além do que, no caso das redes sociais, a distância física encoraja certos tipos de ataque.
Eu acho que sim. Como tudo que você possa vislumbrar, em termos de técnica, terá sempre 
grandes méritos e também problemas. Tudo isso que está acontecendo permite coisas muito 
positivas e também faz surgir coisas negativas.
Jesus Cristo era um subversivo, como você mesmo costuma afirmar, posto que lutava para 
subverter ordens estabelecidas. Temos subversivos de verdade hoje? Ou o mundo está repleto 
é de reacionários?
(Risos) É o que muita gente está dizendo. Eu não tenho certeza. O que eu vejo do mundo é 
muito pouco para tirar uma conclusão tão pretensiosa. Eu prefiro dizer que não tenho opinião 
formada.
Você diz que a vergonha é um tipo particular de tristeza. Poderia explicar essa frase?
Você pode se entristecer com alguma coisa que você vê no mundo, e você pode se entristecer 
com alguma coisa que você vê em sim mesmo. Para mim, a vergonha é uma tristeza que tem 
a ver com algum atributo negativo flagrado em si mesmo, quando você tem alguma conduta, 
algum pensamento ou alguma outra coisa que a você mesmo causa repulsa.
A vergonha é esse resultado final de uma repulsa diante de alguma coisa que você mesmo 
protagonizou. São tantos os exemplos! Eu suponho que você as tenha também, mas eu tenho 
aos quilos coisas que fiz as quais jamais repetiria, que eu jamais teria feito em outras condições 
e de que eu me arrependo profundamente.
Existe quem não se envergonhe de nada? Quem seria esse sem-vergonha?
É aquele que ao longo da sua trajetória criou uma espécie de imunidade afetiva em relação às 
próprias mazelas, e isso se dá justamente num processo civilizatório mal feito. Normalmente, 
a civilização deve criar condições para a vergonha, porque o envergonhamento de si mesmo é 
o primeiro passo para a não reincidência. 
Você conseguiria resumir a visão de mundo desses três brasileiros: o da elite, o de classe 
média, e o pobre?
Eu não sei se esse recorte em três níveis é o mais adequado para caracterizar as representações 
de mundo. Eu prefiro enxergar um entendimento liberal e empreendedor de um lado; um 
entendimento protetivo e reativo de outro lado; e um entendimento denunciativo e ressentido 
de um terceiro lado, mas que não cruzam necessariamente essas classes sociais.
Eu acho que tem gente que entende o mundo e o Brasil dentro de uma perspectiva de “a 
construir”. Tem gente que entende o mundo e o Brasil numa perspectiva de proteger o que 
já tem. E tem gente que entende o mundo e o Brasil numa perspectiva de denúncia do outro 
como causa das suas próprias mazelas. 
Essas três formas às vezes até se misturam numa mesma pessoa. A figura do empreendedor, a 
figura do herdeiro e a figura do despossuído são figuras muito presentes na nossa sociedade.
A existência dessas três figuras é deletéria para sociedade? É uma coisa a ser superada para 
evoluirmos como nação?
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Eu acho que nós melhoraremos muito quando 
assumirmos a responsabilidade pelo que 
acontece conosco, quando tomarmos as rédeas 
para nós e entendermos que o Brasil somos nós, 
quando notarmos que a postura de denuncismo 
acomodado é uma postura que parte de uma 
premissa de terceirização de decisões que não nos 
convém.
Eu acho que quanto mais nos dermos conta de 
que a nossa participação é relevante, mais chance 
teremos de construir uma outra sociedade onde 
queremos viver.
Você é formado em Direito e Jornalismo, e é 
professor em escola de Jornalismo. Você acha que 
os jornalistas estão tratando as pautas jurídicas 
com propriedade?

Cabe ao jornalista, ante o tipo de cobertura que faz, buscar cada vez mais um trabalho preciso, 
e não faltarão profissionais para auxiliá-lo. Lembrando sempre que a tarefa não é fácil. 
O jargão jurídico cria fronteiras, e para tornar aquilo acessível a todos é preciso recorrer a 
estratégias que nem sempre são vistas pelo campo jurídico como aceitáveis. Eu me coloco no 
lugar do jornalista que tem de se fazer entender 
por qualquer um, e que tem como conteúdo 
informativo temas jurídicos. Isso não é simples 
de fazer, e talvez implique em alguns terem 
menos sucesso que outros. De todo modo, eu 
acho que cabe ao jornalista cercar-se de gente 
autorizada a auxiliá-lo e a esclarecê-lo para que 
ele cometa cada vez menos impropriedades. E 
eu acho que nesse sentido já foi muito pior do 
que é hoje.
Por que é tão difícil para a sociedade separar o 
advogado da figura do cliente?
Talvez fosse hora de explicar de maneira mais 
cristalina para a sociedade que o advogado não 
é cúmplice, mas um profissional que garante a 
defesa, e a defesa está assegurada a qualquer 
um.
Como você prepara uma palestra? O quanto 
uma palestra sua é elaborada e o quanto é 
espontânea?
Eu sou muito menos dedicado que meus colegas, 
e portanto muito da minha performance se 
fundamenta no estilo, que é o mesmo do 
seminário do petróleo (refere-se à primeira vez que falou em público, na escola, quando adolescente). 
Eu já falava assim diante de um certo público desde que falo, praticamente.
No que diz respeito ao conteúdo, isso depende muito de quem quer me ouvir. Há quem queira 
ouvir falar de ética, e aí, definitivamente, a preparação é muito... foram 30 anos ensinando essa 
disciplina, então é uma questão de selecionar dentro de um arsenal de coisas aquilo que eu 
julgo mais relevante – é uma preparação eletiva.
Mas há quem solicite temas menos esperados, e isso exige de mim a preparação de um novo 
conteúdo, e aí a preparação é completamente diferente. Cada caso é um caso. |

A VERGONHA 
É UMA 

TRISTEZA QUE 
TEM A VER 

COM ALGUM 
ATRIBUTO 
NEGATIVO 

FLAGRADO EM 
SI MESMO
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Este plenário responde por cerca de 20% das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal. Apenas.

ONZE TRIBUNAIS  
MONOCRÁTICOS?
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Em dezembro de 2014, na entrevista 
que concedeu à Revista da CAASP, o 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
Marco Aurélio Mello repetiu o que alguém 
já dissera: “Somos 11 ilhas no STF”. Em 
princípio, nada de condenável no fato 
de os juízes da mais alta corte do Brasil 
preferirem o confinamento produtivo em 
seus gabinetes ao convívio forçado com 
quem não simpatizem. Porém, os números 
sugerem que, mais do que magistrados que 
não conversam, os ministros comportam-
se cada um deles como um verdadeiro 
tribunal monocrático. 

Em agosto de 2016, foi o ministro Luís 
Roberto Barroso quem afirmou, numa 
palestra para estudantes em Brasília: “O 
Supremo está virando um tribunal de cada 
um por si. Criamos um tribunal de decisões 
monocráticas”. 

É fácil provar a asserção de Barroso. 
Uma pesquisa no site do próprio STF 
mostrará os seguintes números referentes 
ao ano de 2016: houve 14.529 decisões 
colegiadas (3.375 pelo Tribunal Pleno, 

6.313 pela Primeira Turma, 4.787 pela 
Segunda Turma e 55 pelo Plenário Virtual); 
as decisões monocráticas, excluídas às do 
presidente da corte, totalizaram 70.091 
(64.977 decisões finais, 1.748 decisões 
interlocutórias, 2.266 decisões liminares, 
938 decisões em recurso interno e 262 
sobrestamentos). Já o presidente do STF 
decidiu monocraticamente 32.475 vezes 
no ano passado. A mesma disparidade é 
verificada nos anos anteriores.

Por que tantas decisões individuais no 
mais elevado colegiado da Justiça brasileira? 
“Foi o método que o STF encontrou para 
lidar com a avalanche de casos que recebe 
por múltiplas portas de entrada. O poder 
cautelar dos relatores é hoje ilimitado. Onze 
tribunais individuais têm maior capacidade 
de resposta quantitativa do que um único 
tribunal com 11 ministros”, ironiza Conrado 

Hubner Mendes, professor de 
Direito Constitucional da USP. 
“É conveniente para o Supremo 
dizer que, diante da imensidão 
de casos, não há outra maneira 
de decidir. Contudo, o tribunal 
não faz nada para minimizar 
as portas de entrada, e assim 
cria uma blindagem para 
a fragmentação decisória”, 
acrescenta. 

A busca da celeridade, 
contudo, não parece ser 
a única resposta para a 
questão. É indisfarçável o 
uso do poder monocrático 
estrategicamente. “Decisões 
monocráticas são úteis para os 
ministros, são oportunidades 
para cada um avançar com 
sua visão individual de como 
deve ser o direito brasileiro, em 
detrimento da decisão coletiva 

do plenário ou das turmas, inclusive 
quando essa visão individual vai contra a 
visão da maioria do tribunal”, analisa Diego 
Werneck Arguelhes, professor da Faculdade 
de Direito da FGV do Rio de Janeiro.
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Ministro Luís Roberto Barroso, para quem o STF está 
virando “um tribunal de cada um por si”.
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A posição individual de um ministro 
do STF sobrepõe-se ao colegiado de 
diversas formas, seja por meio de 
liminares monocráticas nunca liberadas 
para inclusão na pauta do plenário ou da 
turma, seja mediante liminares que, por 
si só, alteram profundamente o cenário 
político e cuja reversão seria dolorosa. 
“Em tais casos, é um custo muito alto para 
o colegiado reverter a situação e retornar 
ao status quo anterior. A isso chamamos 
‘emparedar’ o plenário”, aponta Arguelhes.  

Um ministro pode também decidir 
liminarmente de modo contrário a uma 
orientação majoritária. “Como há dezenas 
de milhares de decisões monocráticas 
por ano no Supremo, é muito difícil para 
a sociedade e para o próprio colegiado 
monitorar quando os ministros estão 
evitando, emparedando ou ignorando 
a manifestação da maioria no tribunal“, 
explica o professor da FGV.

Por sete votos a quatro, o plenário do STF 
negou o habeas corpus 126.292 em 17 de 
fevereiro de 2016. Na prática, o que a corte 
fez foi acabar com a presunção de inocência, 
em polêmica decisão. Em julho do mesmo 
ano, o então presidente do Supremo, 

Ricardo Lewandowski, concedeu liminar 
suspendendo o imediato cumprimento da 
pena aplicada contra um réu condenado 
em segunda instância. Ao analisar habeas 
corpus apresentado ao STF pela defesa de 
José Vieira da Silva, prefeito de Marizópolis, 
na Paraíba, o ministro avaliou que, à 
primeira vista, a execução das penas antes 
do trânsito em julgado da sentença e com 
recurso pendente submeteria Vieira a um 
“flagrante constrangimento ilegal”.

Segundo Hubner Mendes, 
comportamentos estratégicos estão 
presentes em quaisquer órgãos colegiados, 
sobretudo em tribunais constitucionais, 
“mas há tribunais com desenhos 
procedimentais melhores que outros, que 
constrangem a margem de comportamento 
estratégico de juízes isolados”. Para o 
constitucionalista, “um tribunal quebrado 
em 11 partes, cada qual com absoluta 
liberdade para obstruir, favorece um tipo 
de comportamento estratégico bastante 
perverso”.

Algumas decisões monocráticas 
recentes ilustram o poder de influenciar 
o cenário político nacional e a sociedade 
conferido individualmente aos ministros 
do Supremo Tribunal Federal. Não se trata, 
ao menos aqui, de lhes avaliar o mérito, 
mas a forma como foram tomadas. 

Em 2016, o ministro Gilmar Mendes, 
por liminar, impediu o ex-presidente Lula 
de assumir um cargo como ministro. 
A presidente Dilma Rousseff nomeara 
Lula ministro-chefe da Casa Civil, medida 
entendida por Mendes como subterfúgio 
para assegurar ao ex-presidente foro 
privilegiado. “Qual seria o posicionamento 
do plenário sobre o tema? Não temos 
como saber. Quando entrou em pauta, 
o processo já tinha perdido o objeto”, diz 
Arguelhes. Registre-se que, em 2017, o 
ministro Celso de Mello assegurou a posse 
de Moreira Franco na Secretaria Geral da 
Presidência da República em caso muito 
semelhante, se não idêntico.

Conrado Hubner Mendes cita a liminar 
do ministro Luiz Fux garantindo auxílio-
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Hubner Mendes: “ o poder cautelar dos relatores 
é ilimitado”. 
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moradia de R$ 4,3 mil aos 16 mil 
juízes de todo o país. “Não há nada 
moralmente mais abjeto que essa 
decisão. Custa cerca de 1 bilhão de 
reais aos cofres públicos por ano. O 
ministro Fux não leva a plenário e a 
presidente do STF faz que não tem 
nada a ver com isso. Acho curioso 
que coisas assim não entrem no 
debate sobre medidas para se 
enfrentar a crise econômica do 
Brasil”, critica.

Sozinho, no âmbito das ações 
decorrentes da Operação Lava 
Jato, o ministro Teori Zavascki, 
que morreria em acidente aéreo 
em Paraty (RJ), no último dia 19 
de janeiro, afastou do cargo e 
do mandato de parlamentar o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha. Detalhe: Zavascki esperou 
cinco meses após o pedido da Procuradoria 
Geral da República para manifestar-se a 
respeito. Não se pode afirmar que esta 
tenha sido a intenção do ministro ao 
postergar a decisão por tanto tempo, mas 
é fato que Cunha teve tempo de conduzir, 
com toda sua influência, a etapa do 
processo de impeachment da presidente da 
República inerente à Câmara.

Grande repercussão também teve a 
decisão do ministro Antônio Dias Toffoli de 
revogar prisão preventiva do ex-ministro 
das Comunicações e do Planejamento 
Paulo Bernardo, investigado no âmbito da 
Operação Custo Brasil, desdobramento da 
Lava Jato. Toffoli negou o pedido da defesa 
de Bernardo para que as investigações 
subissem da Justiça Federal para o STF, 
pois envolviam a senadora Gleisi Hoffman, 
esposa do ex-ministro. Em seguida, 
concedeu habeas corpus a Bernardo por 
considerar que havia “flagrante ilegalidade” 
em sua prisão.

“A Constituição não dá poder aos 
ministros individualmente considerados. A 
unidade relevante é o tribunal, ao qual o 
texto constitucional atribui competências 
e poderes”, protesta Diego Werneck 

Arguelhes. E explica: “Como outros poderes 
individuais, decisões monocráticas se 
originam de dispositivos da legislação 
infraconstitucional e do regimento interno 
do Supremo. Por exemplo, a lei permite 
que o relator em mandados de segurança 
aprecie as liminares, e a lei 9.882/99 
(ADPF), que prevê em caráter excepcional a 
possibilidade de o relator conceder liminar”. 
Entenda-se por “caráter excepcional” casos 
de extrema urgência, como em situação 
de perigo de lesão grave, ou durante 
recesso da corte. “Aceitamos que um 
ministro conceda uma liminar em casos 
urgentes porque imaginamos que estes 
serão imediatamente levados a plenário. 
Na prática, porém, a distância entre uma 
decisão individual e sua apreciação pelo 
colegiado pode ser enorme. E mais: quem 
determina essa distância temporal é o 
próprio ministro relator”, ressalva.

A Revista da CAASP procurou a presidente 
do Supremo Tribunal Federal, ministra 
Carmem Lúcia, por intermédio de sua 
assessoria, para abordar a questão, mas 
não obteve retorno até o fechamento da 
edição.

WEB

Diego Werneck: “Constituição não dá poder 
aos ministros individualmente”.
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PERDIDOS DE VISTA
Nada mais natural – e regimental – que 

um ministro peça vista de um processo em 
votação. Aprofundar-se, buscar conceitos 
jurídicos aplicáveis para melhor formular o 
voto é conduta até recomendável. Mas, e 
quando as vistas duram mais de um ano, 
mesmo tendo determinada posição já 
obtido maioria em plenário?

“Um pedido de vista é, em tese, limitado 
a algumas semanas pelo regimento do 
STF. Contudo, o 3º Relatório ‘Supremo em 
Números’, da Fundação Getúlio Vargas, 
mostrou que a duração média dos pedidos 
de vista devolvidos até 2013 tinha sido de 
349 dias, e que apenas 20% dessas vistas 
ficaram dentro dos prazos regimentais”, 
relata Diego Werneck Arguelhes. “Dentre os 
pedidos de vista não devolvidos até 2013, 
a duração média já atingia 1.095 dias, com 
apenas 5,3% dentro dos prazos. Ou seja, na 
prática, um pedido de vista que se limite ao 
prazo é um evento raro”, adverte.

 “Pede-se vista, com a duração que 
o ministro quiser, e impede-se que o 
julgamento prossiga. Uma não-decisão 
pode afetar de forma permanente o mundo 
fora do tribunal, em especial quando se 
trata do tempo da política, em que algumas 
semanas ou meses podem ser suficientes 
para gerar fatos consumados”, pondera 
o jurista. Ao término de 2016, havia 225 
pedidos de vista travando o andamento de 
ações no STF. 

O constitucionalista da USP Conrado 
Hubner Mendes diz que os pedidos de 

vista funcionam como poder de veto 
auferido aos ministros individualmente. 
“Um ministro, sozinho, pode definir a 
agenda do tribunal. Eles decidem o que 
querem, quando querem. Não respeitam 
nem a lei, nem o regimento da corte. O 
regimento do STF é um documento de 
fachada, para consumo externo”, avalia, 
e prossegue: “O presidente do Supremo, 
em tese, teria o poder de calibrar melhor a 
prática do pedido de vista exclusivamente 
obstrucionista. Mas, apensar de ter esse 
poder no papel, tem poucas condições 
práticas de exercê-lo, afinal, o presidente 
é mais um deles, que adotou as mesmas 
práticas enquanto ministro antes de virar 
presidente”.
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Gilmar Mendes: mais de um ano segurando 
o voto sobre financiamento de campanhas.
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Ato emblemático citado por Hubner 
Mendes é a interrupção do julgamento 
sobre o financiamento privado de 
campanhas eleitorais. A maioria dos 
ministros já se posicionara a respeito, 
mas Gilmar Mendes julgou que a decisão, 
pelo fim do financiamento empresarial, 
não seria conveniente nas eleições de 
2014. E pediu vistas. “Não importa se seu 
juízo de conveniência era correto ou não, 
e sim que ele tenha o poder de obstruir 
sozinho, sem prestar contas a ninguém. Ele 
sentou em cima do processo por um ano e 
devolveu quando achou que era tempo. Foi 
derrotado no caso, mas vencedor naquilo 
que pretendia”, acusa o professor.

Os dois juristas ouvidos pela Revista 
da CAASP igualmente questionam as 
manifestações na mídia de ministros do 
Supremo Tribunal Federal, não raro sobre 
decisões dos próprios colegas. “Se um juiz 
de primeira instância fizer isso, corre o sério 
risco de ser disciplinado pelo Conselho 
Nacional de Justiça por violar a Loman 
(Lei Orgânica da Magistratura)”, indigna-se 
Arguelhes. “Falar na imprensa é mais um 
poder individual muito útil, pois permite ao 

ministro sinalizar sua posição futura sobre 
um conflito, encorajando atores fora do 
tribunal a agirem de determinada forma 
– ou ameaçando-os com uma decisão 
futura desfavorável para que mudem de 
comportamento”, aponta.

Retaliações via mídia são condenadas 
por Conrado Hubner Mendes. “Um 
membro de órgão colegiado deve buscar 
contribuir para a melhor decisão possível 
com argumentos e análises sofisticadas. 
Quando é vencido, deve um mínimo grau 
de deferência à decisão do colegiado, pois 
ele não é um ser isolado competindo pela 
vitória”, argumenta, para completar: “Se 
um ministro, quando perde num caso 
isolado, sai gritando para fora, agredindo 
verbalmente a reputação de seus colegas, 
quebra-se qualquer possibilidade de 
‘colegiabilidade’ e respeito mútuo, 
condições institucionais e morais para o 
diálogo”.

ESPECIAL

“A ministra Carmem Lúcia está tentando 
tornar pelo menos a pauta previsível, 
anunciando-a com antecedência de um 
mês. Qual o advogado que ainda não 
experimentou o dissabor de ir defender 
seu cliente em Brasília e encontrar a 
pauta mudada?”. A indagação é do 
diretor da Faculdade de Direito da FGV 

do Rio de Janeiro, Joaquim Falcão, um dos 
coordenadores do Relatório “Supremo 
em Números”. “Trata-se de um esforço 
imenso, e que tem de ser contínuo. 
Na gestão de Carmem Lúcia, dos 205 
processos pautados até o final de 2016, 
apenas 59 receberam uma solução 
definitiva do plenário”, descreve Falcão.

PLURALISMO E EFICIÊNCIA
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O professor propõe que o Supremo 
“construa uma maioria interna que trate 
de agilizar os andamentos dos processos 
e de de reformar os seus procedimentos, 
inclusive gerenciais”. Para Falcão, contudo, 
o fato de um novo presidente assumir 
a corte a cada dois anos “provoca uma 
descontinuidade administrativa e política 
muito grande”.

“Não se faz uma modernização do setor 
de Tecnologia da Informação, por exemplo, 
em um ou dois anos. É um projeto de 
médio prazo, que necessita, inclusive, de 
uma política de recursos humanos muito 
intensa”, acredita o jurista.

Joaquim Falcão é também um crítico 
do excesso de decisões individuais no 
STF. Ressalvando que “a diversidade, o 
pluralismo e as visões distintas de Brasil e 
de justiça são essenciais, indispensáveis a 
um colegiado na democracia”, ele destaca 
que “a monocratização  – tendência 
preocupante no Supremo – diz respeito, 
primeiro, à ausência do plenário, ao fato de 
mais de 84% das decisões serem tomadas 
por um só ministro”.

Conforme a edição de 2016 do relatório 
“Justiça em Números”, do Conselho Nacional 
de Justiça, um juiz de primeira instância 
recebeu, em média, 1.500 novos casos no 
ano. Em contrapartida, cada ministro do 
STF recebeu 5.700 novos casos. “Trata-se de 

um Supremo recursal. Agravo 
em recurso extraordinário, 
recurso extraordinário e agravo 
de instrumento representam 
86,5% do acesso, segundo o 
estudo ‘Supremo em Números”, 
da FGV Direito / Rio”, informa 
Joaquim Falcão.

“Em 2016, o Supremo deu 
baixa em 85 mil processos. 
Pode-se dizer que, em média, 
cada ministro decidiu cerca de 8 
mil processos, sem contarmos 
o presidente. Vamos fazer uma 
conta que, se não muito precisa, 
ao menos serve de argumento. 

Se consideramos que cada processo, 
hipoteticamente, tem 100 páginas, é 
humanamente impossível que os ministros 
tenham lido, cada um, cerca de 800 mil 
páginas em um ano. As pessoas começam 
a perguntar: quem está decidindo pelo 
ministro?”, raciona o professor.

“Precisamos de um Supremo Tribunal 

Federal unido na conquista de maior 
eficiência, convergente no entendimento 
de como o ministro deve se comportar, 
e plural no debate sobre a aplicação da 
Constituição”, finaliza Joaquim Falcão. |

Para o professor Joaquim Falcão, o STF precisa 
convergir em busca de mais eficiência. 
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Carmem Lúcia: na sua gestão, de 205 
processos em 2016, apenas 59 tiveram 
solução definitiva do plenário.
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Em sequência, os modelos trans (da esquerda para a direita) Carmen Carrera, Aydian 
Dowling, Dezjorn Gauthier, Carol Marra, Iaith Ashley, Andreja Pejic, Juliana Huxtable, Oliwer 
Mastalerz, Lea T, Geena Rocero e Hari Nef.
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PRESOS EM 
CORPOS

 ERRADOS
Não é tarefa fácil para um cisgênero, 
indivíduo cuja identidade de gênero 
(homem ou mulher) coincide com o 

sexo biológico, compreender o que se 
passa com um transgênero, pessoa 

que, nascida mulher,  identifica-
se como homem, ou que, nascida 

homem, sente-se mulher persistente 
ou transitoriamente. Como ponto de 

partida, cabe um exercício de reflexão: 
já imaginou olhar-se no espelho 

diariamente e ter convicção de que 
o que está refletido não é você? 

reportagem  |  KAROL PINHEIRO E 

WASHINGTON ROCHA

SAÚDE
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A maioria dos estudos aponta que o desenvolvimento de identidade de gênero, traço que 
guia o gênero com o qual gostamos e queremos que nos identifiquem, é definida ainda na 
vida intrauterina, como explicou à Revista da CAASP o psiquiatra do Programa de Estudos em 
Sexualidade (Prosex) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo Giancarlo 
Spizzirri.

 “Nos primeiros dois meses de gravidez, 
ocorre à diferenciação sexual dos 
órgãos genitais. Ela é determinada pelos 
cromossomos sexuais - XX, para genitálias 
femininas, e XY, para genitálias masculinas. 

SAÚDE

Já na segunda metade da gestação, 
acontece a diferenciação sexual do cérebro. 
Na maioria das pessoas, o cérebro tende a 
seguir a definição da genitália. Entretanto, 
como esses processos são independentes, 
para alguns essa congruência pode não 
ocorrer”, explica Spizzirri. 

Durante o desenvolvimento de um feto 
podem ocorrer variações hormonais que 
influenciam na construção de um cérebro  
com características mais “masculinas” 
ou “femininas”, diz o especialista. “Até o 
momento não há estudos que indiquem a 
influência do ambiente pós-natal, ou seja, a 
família ou a sociedade, no desenvolvimento 
de algo tão intrínseco quanto à identidade 
de gênero de alguém”, enfatiza Spizzirri. 

Estima-se que haja 25 milhões de 
pessoas trans no mundo. Com a proporção 
de quase três mulheres trans (que 
nasceram homens, mas se identificam 
como mulheres) para cada homem 
trans (que nasceram mulheres, mas se 
identificam como homens). 

Apesar do avanço na conquista de 
direitos à população LGBT, a violência, o 
preconceito e a discriminação formam 
o pano de fundo da existência dessa 

comunidade no Brasil, especialmente de 
travestis e transexuais. A identidade de 
gênero, assim como a orientação sexual, 
é fator de vulnerabilidade, que chega a se 
traduzir em assassinato dessa população.

Cenas gravadas pelo circuito de 
segurança da estação Pedro II do Metrô 
de São Paulo, em dezembro de 2016, e 
exibidas à exaustão pelos veículos de 
comunicação, retratam bem a questão. 
Na gravação, o vendedor ambulante Luiz 
Carlos Ruas é espancado, por dois rapazes 
ao defender e salvar a vida da travesti 
Rayssa. 

SER TRANS 
NO BRASIL

Spizzirri: “não  há como a sociedade  influênciar a 
identidade de gênero  de alguém”.  

WEB
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A última edição do relatório sobre 
homicídios de pessoas trans no mundo, 
de 2016, produzido pela organização 
não-governamental Transgender Europe, 
mostrou que 2.016 homicídios de pessoas 
trans foram reportados em 65 países, 
sendo mais de 1.500 na América do Sul e 
Central, de 2008 a 2015. O Brasil lidera o 
ranking por países, com 802 mortes. Os 
casos contabilizados são apenas aqueles 
encontrados em buscas na internet e 
repassados por outras organizações e 
ativistas trans. A Transgender Europe 
acredita que os números são ainda 
maiores, devido a subnotificação.

A Rede Trans Brasil aponta no dossiê “A 
Geografia dos Corpos das Pessoas Trans” 
que o risco de um travesti, transexual ou 
transgênero ser assassinado é 14 vezes 
maior que o de um homem cisgênero gay, 
e a chance dessa morte ser violenta é nove 
vezes maior.

Bárbara - como prefere ser chamada 
para esta reportagem -, 33 anos, não 
fazia ideia do que significava a palavra 
“transgênero” até o dia em que sua filha 
(biologicamente um menino), com 12 anos 
na época, lhe disse ser uma menina trans. 

Desde muito cedo, Bárbara percebia 
que a filha agia e se comportava diferente 
das suas expectativas. “Ela assistia a 
desenhos da Barbie, queria bonecas de 
presente, se vestia com as minhas roupas 
e chorava muito quando cortávamos 
o cabelo dela como o de um menino”, 
relembra. Bárbara, instantaneamente, 
opunha-se ao comportamento da filha. 
“Eu reprimia. Dizia que ela precisava se 
comportar como um menino”.

Em 2014, numa conversa franca a filha 
se assumiu como uma menina trans. 
“Naquela conversa eu finalmente entendi o 
que e como ela se sentia. Minha filha estava 

Rayssa, vítima de violência no metrô de São Paulo. O ambulante que a defendeu foi morto.

“EU SOU UMA
MENINA”
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presa num corpo que não era o dela”, diz. 
Depois da adoção do nome social e das 
vestimentas femininas, a jovem passou a 
provar o dissabor da discriminação.

“Os primos, por ordem dos pais, pararam 
de brincar com ela”, lembra Bárbara. Na 
escola, a situação foi ainda mais dramática: 
ao se comportar conforme sua identidade 
de gênero, a menina foi covardemente 
agredida por jovens que queriam obrigá-la 
a comportar-se como um “homem”.

A rejeição e o trauma da violência, 
aliados ao sentimento de inconformidade 
físico-psicológica, levou a filha de Bárbara 
a desenvolver depressão, quadro que 
acomete 60% das pessoas trans, segundo 
estudo divulgado na revista médica 
The Lancet, em 2016. Também nessa 
população, não raro, o suicídio acaba 
sendo considerado uma opção.

“Ela não comia e só chorava. Um dia, 
veio até mim e disse: ‘mãe, se eu não 
for uma menina, eu não quero mais 
viver’”, lembra, emocionada. Foi então 
que Bárbara largou casa, trabalho e a 
graduação em Enfermagem, que cursava 
numa universidade do nordeste brasileiro, 
para se mudar com a filha para São Paulo, 
a primeira cidade – e na época a única do 
país - a contar com tratamento hormonal 
a adolescentes transgêneros. “Vim para 
São Paulo porque eu entendi que minha 

filha, a razão da minha vida, jamais estaria 
bem se permanecesse presa num corpo 
masculino”, afirma.

Hoje, três anos depois da chegada a São 
Paulo, a filha de Bárbara é acompanhada 
por uma equipe multidisciplinar no 
Hospital das Clínicas de São Paulo. 
Mãe e filha aguardam com ansiedade 
o aval médico para que o bloqueio dos 
hormônios masculinos da jovem de 14 
anos seja efetuado, para que, em seguida, 
a aplicação dos hormônios femininos seja 
iniciada.

O Ambulatório Transdisciplinar de 
Identidade de Gênero e Orientação Sexual 
(Amtigos) do Hospital das Clínicas de São 
Paulo foi o primeiro no Brasil a atender 
jovens trans com menos de 18 anos e lhes 
proporcionar terapia hormonal.

O Amtigos recebe crianças a partir 
dos três anos. A recepção é feita por um 
psiquiatra especializado, cuja função é 
identificar sinais de transgeneridade e 
afastar outras psicopatologias. “Nessa 
idade não podemos afirmar nada, mas 
essa triagem visa a percebemos indícios, 
intensidade e profundidade da disforia 
(sensação de desconforto, ansiedade e 
depressão constante) da criança ao ser 
obrigada a viver no sexo biológico”, explica 
psiquiatra Alexandre Saadeh, coordenador 
do ambulatório.

Aferidos o desconforto com o sexo 
biológico e a presença marcante de 
identificação com o gênero oposto, a 
criança passa a ser acompanhada por 
uma equipe multiprofissional. São sessões 
de terapia que frenquentam sozinhos, 
em grupo ou com a família, nas quais 
o comportamento sexual não é nem 
recriminado nem incentivado. “A intenção 

ACOMPANHAMENTO
NO HC

No universo infantil, brincar com este 
ou aquele brinquedo é apenas brincar.

W
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é ver de perto como a criança lida consigo 
mesma e constrói sua personalidade”, 
descreve Saadeh. 

Na brinquedoteca, por exemplo, a 
orientação é deixar a criança exercitar 
o papel que lhe convém e pegar os 
brinquedos pelos quais se interessam. “O 
universo infantil é repleto de fantasias. 
Brincar com um brinquedo ou outro não 
significa absolutamente nada — é apenas 
brincar. Um menino mais apaixonado por 
coisas culturalmente entendidas como 
do universo feminino, ou uma menina 
mais apaixonada por coisas alusivas ao 
masculino, na maioria das vezes não são 

transgêneros. Geralmente, elas não se 
veem pertencendo ao sexo oposto ao 
biológico”, enfatiza o especialista. 

Aos noves anos, depois de um 
acompanhamento de longo prazo, os jovens 
são encaminhados ao endocrinologista. O 
intuito é constatar se a criança está prestes 
a entrar na puberdade. Nesse estágio, 
pode-se autorizar o início da mudança 
corporal. Num primeiro momento há o 
bloqueio dos hormônios biológicos - o 
objetivo aqui é ganhar tempo para análise 
aprofundada do comportamento da 
criança e evitar procedimentos invasivos 
e irreversíveis. Fechado o diagnóstico, o 
passo seguinte é a ingestão de hormônios 
do sexo oposto e, futuramente, a cirurgia 
de redesignação sexual, que hoje no Brasil 
só pode ser feita após os 21 anos.

Transexual, empresária e advogada 
formada pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), pós-
graduada em Educação Sexual, membro 
da Associação Brasileira de Transgêneros 
(ABRAT) e integrante da Comissão de 
Direitos da Diversidade Sexual da OAB-
SP, Márcia Rocha, nome social de Marcos 
Cesar Fazzini da Rocha, ficou conhecida 
por ser a primeira advogada a receber 
da Secional Paulista da Ordem dos 
Advogados do Brasil a autorização para ter 
sua identidade de gênero reconhecida em 
seu instrumento de trabalho, a Carteira da 
OAB. 

Apesar de sempre se perceber como 
mulher, a advogada Márcia Rocha, hoje 
com 52 anos, assumiu-se apenas aos 45. 
“Desde os quatro anos eu me identificava 

Alexandre Saadeh: “é preciso ver de perto 
como a criança constrói sua personalidade”.

A PRIMEIRA 
ADVOGADA 
TRANSEXUAL 
COM NOME SOCIAL
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com o feminino. Na escola, eu gostava 
de andar com as meninas e quando 
separavam os meninos das meninas eu 
queria ficar com as meninas. Até que a 
professora falou ‘olha, você é menino. 
Você precisa ficar com os meninos’. Depois 
disso eu não queria mais ir à escola, foi um 
incômodo muito grande”, recorda Márcia.

Na tentativa de reproduzir externamente 
seu desejo e sua forma de pensar, Márcia 
adotou uma atitude recorrente e perigosa 
entre as transexuais: o uso indiscriminado 
de hormônios, aos 13 anos. 

O pai, Cluny Antônio, era o único 

que sabia de sua condição e ainda na 
adolescência a convenceu a não “sair do 
armário”. Márcia passou a viver uma vida 
dupla. Em seu comportamento social não 
deixava transparecer nada que pudesse 
revelar sua verdadeira identidade de 
gênero. Escondida, travestia-se de mulher.

Discreta, cursou Direito, casou-se 
com uma mulher e tornou-se pai sem 

que ninguém percebesse sua verdadeira 
identidade de gênero. Até que, aos 39 
anos, decidiu compartilhar o segredo com 
a esposa e a filha. Na mesma época, voltou 
a se hormonizar. A decisão culminou no 
fim do casamento. Aos poucos, Márcia se 
abriu a amigos. As reações foram as mais 
diversas. “Minha irmã ficou muito triste 
por mim, por saber que eu passei por isso 
a vida inteira sem que eles soubessem. 
Meu irmão ficou pasmo, no começo não 
queria acreditar. Minha mãe foi a última a 
saber, e até hoje ela fala: ‘para mim, eu tive 
um filho’”, conta a advogada. 

Aos 45 anos, quando características 

femininas já eram notáveis em seu corpo 
em decorrência do tratamento hormonaç, 
Marcos Cesar Fazzini da Rocha deixou o 
nome de certidão e adotou a identidade 
social de Márcia Rocha. 

Membro da Comissão de Diversidade 
Sexual da OAB-SP, ela passou a se 
apresentar ao público respeitando sua 
identidade de gênero. Em 2013, contudo, 

Márcia Rocha, primeira advogada com nome social na Carteira da OAB.
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durante uma palestra, foi questionada por 
uma das pessoas da plateia sobre a razão 
do nome Márcia Rocha não constar do 
cadastro da Ordem. 

Ao contar o ocorrido a um colega, este 
sugeriu que solicitasse à OAB-SP que 
advogados travestis e transexuais tivessem 
o direito ao uso do nome social no âmbito 
da entidade. Márcia comprou a ideia e 
encaminhou sua solicitação à Ordem, por 
meio da Comissão da Diversidade Sexual. 

A Comissão endossou o requerimento, 
levou-o ao conhecimento do presidente 
da entidade, Marcos da Costa, que 
corroborou. A solicitação foi então levada 
ao Conselho Federal da OAB, que ratificou a 
decisão. Em janeiro de 2017, três anos após 
o requerimento, Márcia recebeu a certidão 
de nome social em evento realizado na 
sede da OAB-SP. Durante a entrega da 
certidão, a advogada, emocionada, falou: 
“Morrem pessoas todos os dias por conta 
unicamente do preconceito. Portanto, 
a possibilidade de fazer com que as 

pessoas pensem sobre esse assunto e nos 
vejam como seres humanos capazes de 
trabalhar e de exercer uma profissão com 
seriedade, como é a advocacia, eu acho 
extremamente importante”.

Adriana Galvão Moura Abílio, presidente 
da Comissão da Diversidade Sexual da 
OAB-SP, acompanhou desde o início o 
desenrolar do processo de Márcia. À Revista 
da CAASP ela declarou: “A inclusão do 
nome social na carteira profissional reflete 
o pleno exercício da cidadania e do direito 
ao trabalho, com respeito e dignidade”. 
Segundo Adriana Galvão, incentivadas 
pela conquista de Márcia Rocha, duas 
advogadas transexuais, de Pernambuco 
e do Rio de Janeiro, já solicitaram junto 
às Secionais da Ordem de seus Estados a 
mudança de nome social. “É um avanço de 
âmbito nacional”, observa Adriana. |
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reportagem  |  JOAQUIM DE CARVALHO

DICAS

COMO ESCOLHER 
UMA BOA ESCOLA
PARA OS FILHOS

Desde que a matrícula de crianças a partir 
de quatro anos de idade nas escolas se tornou 
obrigatória, em 2016, o número de alunos na 
educação infantil só vem aumentando no Brasil. 
As prefeituras são obrigadas a oferecer vagas, 
mas os pais que não quiserem matricular seus 
filhos na rede pública não poderão deixar suas 
crianças em casa. Eles terão, necessariamente, 
que procurar uma escola particular, e as ofertas 
são muitas – só na cidade de São Paulo existem 
quase 4 mil instituições de ensino privadas.
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Que escola escolher? Para ajudar 
os advogados e advogadas nessa 
decisão importante, a Revista da CAASP 
procurou alguns estabelecimentos 
de ensino e entrevistou duas das 
mais respeitadas educadoras nesta 
área: as pedagogas Pilar Lacerda 
e Cleusa Repulho, que lideraram 
a elaboração e a aprovação 
da emenda constitucional que 
antecipou em três anos o início da 
vida escolar no Brasil. 

“Esta é uma tendência mundial. 
Quanto mais cedo a criança tomar 
contato com o mundo letrado, um 
adulto mais pleno ela será”, diz 
Pilar. Para os pais de classe média, 
o ambiente letrado, em geral, faz 
parte do cotidiano. Mas, no caso 
das classes populares, isso nem 
sempre é uma realidade. Por 
isso, a antecipação da matrícula 
é uma forma de aumentar as 
oportunidades em busca do 
equilíbrio social.

Mas escola infantil está longe 
de ser apenas uma reprodução do 
universo letrado. Pela pedagogia 
Waldorf, do educador alemão 
Rudolph Steiner, não existe nenhum 
trabalho de alfabetização entre 
zero e 6 anos. O contato com a 
terra e com outras crianças é mais 
valorizado do que o desenvolvimento das 
habilidades de escrita e leitura. 

É comum associar a pedagogia de 
Steiner a crianças cuidando de horta. Mas 
hoje, em muitas escolas que têm outra 
orientação pedagógica, a horta já faz parte 
da rotina. Na Escola da Vila, em São Paulo, 
a horta é um dos lugares onde as crianças 
aprendem, além da biblioteca, dos espaços 
multimídia, do parque e da cozinha. 

É que na Escola da Vila o conceito de 
sala de aula foi ampliado. “Em cada espaço, 

o aluno tem a oportunidade de viver 
demandas específicas: ouvir histórias e 
escolher livros para levar e ler com a família, 
fazer um pão de aveia, entrar num site 
para pesquisar sobre tubarões que moram 
nos mares do Brasil, fazer corrida de saco, 
pular corda”, descreve a coordenação 
pedagógica da escola.

Em Itu, no interior de São Paulo, uma 

DICAS

Pilar Lacerda: “quanto mais cedo a criança 
ingressar no mundo letrado, melhor”.

Reprodução
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escola infantil que tem crescido é a Nova 
Geração, que coloca suas crianças para 
aprender a plantar alface, tomate e outras 
hortaliças, uma atividade que, em geral, 
elas adoram, como explicou à Revista da 
CAASP a diretora pedagógica Débora Silva. 
“Queremos ensinar que, na vida, é assim: 
se você plantar cebola, não vai nascer 
morango. E para ter uma boa colheita, é 
preciso saber cuidar e fazer tudo com amor 
e dedicação.” 

O colégio Nova Geração é confessional, 
ligado ao sistema Mackenzie de ensino, 
mantido por uma instituição presbiteriana. 
A escola segue princípios extraídos da 
Bíblia – no total de sete, todos princípios 
universais, como o respeito à diversidade, o 
cuidado com a natureza e a solidariedade.

É claro que existem diferenças na 
abordagem dos temas e nos métodos de 

ensino, bem como na formação dos pais, 
que influem bastante na educação, pois as 
boas escolas incentivam a participação da 
família na rotina escolar. 

“Os pais devem optar por uma escola 
que esteja mais de acordo com a forma 
como pensam”, afirma a pedagoga Cleuza 
Repulho. Pilar Lacerda acrescenta: “A 
escola não pode ser uma casinha onde as 
crianças permanecem enquanto os pais 
trabalham”.

Pilar recomenda que os pais gastem 
sola de sapato (ou combustível) para 
escolher a escola do filho. “Quando é para 
comprar um carro, as pessoas visitam 
cinquenta concessionárias, fazem teste. 
Para comprar o apartamento, é a mesma 
coisa. Por que não visitar muitas escolas 
antes de matricular os filhos?”, sugere.

 “Tem que visitar escolas e não ter 
vergonha de perguntar e pedir para 
conhecer as instalações. Quadra é 
importante. Lanchonete é importante, 
para saber que tipo de comida é oferecida. 
Sala de aula também é importante”, afirma.

DICAS

Novos conceitos de sala de aula são 
bem-vindos. 

Cleuza Repulho: “os pais devem escolher a 
escola mais afeita ao que pensam”.

Reprodução
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Outra dica é se informar sobre rodízio 
de professores. “Se a escola vive trocando 
de professor, há alguma coisa errada, 
pois isso pode indicar um ambiente 
complicado ou a falta de incentivo para 
a docência. Professor precisa ter tempo 
para formação”, diz Pilar Lacerda.

É necessário também estar atento 
ao comportamento do filho. Se ele não 
estiver satisfeito, é melhor trocar de 
escola. Forçar a criança a ficar na escola 
escolhida não ajuda na educação. “Só 
provoca nela uma rejeição ao ambiente 
escolar, porque ela vai achar que é tudo 
igual”, alerta.

A preocupação em proporcionar um 
ambiente agradável aos alunos é que levou 
o Colégio Madre Cabrini, na Vila Mariana, 
um dos mais antigos da cidade de São Paulo, 
a realizar uma reforma que, entre outras 
coisas, criou uma minicidade. As crianças 
aprendem a se relacionar, brincando em 
comércio, repartições públicas, bancos e 
outros serviços. 

“Na Vila Cabrini as atividades 
pedagógicas têm como objetivo contribuir 
para que as crianças aprendam a conviver, 
a ser e a estar com os outros e consigo 
mesmas em uma atitude de aceitação, de 
respeito e de confiança”, conta Neusa Rosa, 
coordenadora pedagógica do colégio.

“Queremos a formação integral do 
aluno”, acrescenta Neusa. Percebemos que 
as empresas hoje priorizam as habilidades 
sociais e emocionais ao desenvolvimento 
intelectual. Já na primeira infância, as 
crianças devem aprender a trabalhar 
suas frustrações, entender o não. Isso 
vai prepará-la para trabalhar em equipe”, 
afirma.

O Madre Cabrini, a exemplo do Nova 
Geração, é um colégio confessional, mas 
tem alunos de outras religiões, como 
evangélicos e espíritas, e de famílias não 

religiosas. A atividade religiosa, porém, é 
opcional. A procura por vagas aumentou 
nos últimos anos, o que levou o colégio a 
criar novas salas de aulas.

No Brasil, o ensino é laico, mas se admite 
a educação confessional. O Mackenzie 
tem um sistema confessional e outro não 
confessional. O que mais tem crescido é o 
sistema confessional. “A demanda maior 
é por ensino confessional”, diz Mônica 
Huertas, que coordena o sistema a partir 
de São Paulo. 

“Temos 240 escolas confessionais 
que estão ligadas ao sistema e 24 não 
confessionais.” As confessionais são 
mais antigas – oito anos -, enquanto as 
não confessionais estão no mercado 
há três. Proporcionalmente, as escolas 
confessionais têm crescido mais”, diz.

Foi exatamente o fato da Nova Geração 
de Itu ser confessional que levou a 
advogada Kelly Cristina da Silva Bortoleto 
a matricular na escola sua filha, Karina 
Cristina Bortoleto, de quatro anos. “Escolhi 
em primeiríssimo lugar por possuir uma 
educação por princípios bíblicos, um 
método cristão onde os professores 
ensinam os alunos pautados nas verdades 
da palavra de Deus”, afirma.

DICAS

Arquivo Colégio Madri Cabrini

Colégio confessional, mas com atividade 
religiosa opcional.
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 Ela explicou que esses 
princípios se traduzem no 
respeito aos colegas e aos 
pais e no desenvolvimento 
social e intelectual. “É o que 
tenho identificado na minha 
filha”, destacou. Na rotina da 
escola, a família está sempre 
presente. Kelly é evangélica.

Já a advogada Patrícia 
Santos é católica e matriculou 
a filha caçula, de quase dois 
anos, na mesma escola. 
“Encontrei aqui exatamente o 

que buscava: um ambiente acolhedor, que 
parece até a extensão da casa da gente, 
uma equipe receptiva e carinhosa”, conta.

As escolas particulares são a primeira 
opção de quem tem orçamento para fazer 
frente a mensalidades que vão de R$ 400 
a R$ 3 mil. Mas há um grupo de pais de 
classe média que, mesmo podendo pagar 
por escola particular, busca o ensino da 
rede pública. 

Em Manaus, os pais de classe média 
formaram um grupo para matricular os 
filhos nas escolas públicas. Chama-se 
Coletivo Escola Família Amazonense. Quem 
está à frente é a jornalista Ana Bocchini. 
A meta é “encontrar uma alternativa de 
escola para seus filhos, com foco em uma 
educação democrática e integral”.

Pilar Lacerda diz que há boas escolas 
públicas no país. Sua sobrinha encontrou 
um estabelecimento em São Caetano que 
ela considera exemplar. Para matricular 
sua filha lá, ela se mudou de São Paulo e 
hoje se desloca de lá para a capital todos os 
dias, para trabalhar.

“O problema da escola pública é que 
nem sempre há aula, seja por conta de 

DICAS

Arquivo K.C.S.B.

Patrícia com a filha: “encontrei um ambiente 
acolhedor”.

Kelly, com o marido e a filha: “escolhi uma 
educação por princípios biblícos”. 
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greve ou por falta de professor, e isso gera 
um grande transtorno. Mas eu acredito 
que, quando a classe média volta para a 
escola pública, ganham todos”, argumenta.

Seja na rede pública ou na rede privada, 
o que os pais devem levar em consideração, 
na hora de matricular seus filhos, é que a 
escola é muito mais do que um local para 
desenvolver o conhecimento. 

“Família e escola formam uma parceria: 
ambos têm responsabilidade na formação 
de pessoas que sejam cidadãs e não 
consumidores”, afirma Cleuza Repulho, 

com a experiência de quem foi secretária 
de Educação em dois municípios da Grande 
São Paulo. 

Nas palavras da advogada Patrícia, 
mãe, a boa escola é aquela que parece “a 
extensão da casa da gente”. |

O Clube de Serviços da CAASP congrega 
dezenas de escolas infantis, as quais 
oferecem preços especiais para os 
advogados matricularem seus filhos. 
Consulte em www.caasp.org.br

Coletivo Escola Família Amazonense: foco em uma educação democrática e integral.
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PERFIL

Filha de retirantes 
nordestinos, Maria Adriana 
Brasileiro, 39 anos, aprendeu 
cedo o valor de estudar e 
trabalhar. “Meus pais não 
completaram os estudos, 
pararam no sexto ano do 
ensino fundamental. Mas 
eles conseguiram introduzir 
em mim e em meus irmãos 
a importância dos estudos. 
Essa é a maior herança que 
eles poderiam me deixar”, 
diz. Quando formou-se em 
Direito, a dedicação à carreira 
teve prioridade. “Sempre fui 
muito responsável”, afirma. 
A advogada, contudo, não 
pôde prever que, na reta final 
de uma tranquila gestação, 
ela e o marido, Jacques, 
seriam surpreendidos com 
complicações de saúde que 
consumiriam seus recursos 
financeiros e os desgastariam 
emocionalmente.

Em 29 de julho de 2016, 
a gestante Maria Adriana 
foi levada às pressas à 
Maternidade Santa Maria 
/ Hospital da Cruz Azul de 
São Paulo, na Zona Norte da 
Capital. Ela apresentava um 
quadro de pré-eclâmpsia. 

A pré-eclâmpsia é uma 
doença silenciosa. Manifesta-
se após a vigésima semana de 
gravidez – Maria Adriana estava 
na 29º semana, quando chegou 
ao hospital. Nesse quadro, 
a liberação de proteínas na 
circulação materna provoca 
uma resposta imunológica do 
corpo. As paredes dos vasos 
sanguíneos são danificadas e a 
pressão arterial aumenta. Esse 
aumento é acompanhado de 
exacerbada perda de proteínas 
pela urina e de inchaço. O 
bebê é prejudicado: o fluxo de 
sangue fica comprometido e a 
criança não recebe alimentos 
suficientes, o que prejudica 
o seu desenvolvimento. Não 
raro, a pré-eclâmpsia obriga 
médicos a optarem por um 

UM  PARTO  
PREMATURO  E 

UMA CARREIRA  
INTERROMPIDA

PERFIL

Ricardo Bastos
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parto de emergência. Sem a intervenção, 
o quadro pode se complicar e colocar em 
risco vida de mãe e filho.

 Três dias depois da internação, em 2 de 
agosto, Maria Adriana foi submetida a um 
parto prematuro. O pequeno Daniel veio 
ao mundo pesando 1,6 kg e com saúde 
delicada. 

      Debilitados, mãe e filho passaram 35 
dias na Unidade de Terapia Intensiva da 
maternidade. Mas, enquanto a saúde da 
advogada dava sinais de recuperação, a de 
Daniel era frágil. “Num dia eu estrava na 
UTI e ele estava bem, no outro, ele estava 
entubado, e no seguinte, era preciso fazer 
transfusões sanguíneas”, lembra Maria 
Adriana.

     No dia 5 de setembro, a família foi 
para casa. “Meu temor ao deixar o hospital 
era de que ele tivesse que voltar para lá 
em pouco tempo. Hoje, apesar de meu 
filho estar se desenvolvendo bem, ainda 
tenho esse medo, pois ele ainda está em 
tratamento”. 

      Como sequela das complicações, 
Maria Adriana tornou-se hipertensa e 
desenvolveu hipotireoidismo. Daniel tem 
sopro no coração, quadro que os médicos 
esperam ser revertido até os dois anos 
de idade. Ate lá, mãe e filho estão em 
acompanhamento.

      Dias antes da visita da Revista da 
CAASP à casa da família, o pequeno 
Daniel venceu mais uma batalha. Curou-
se de uma displasia broncopulmonar – 
doença típica de bebês prematuros que, 
entre outros problemas, compromete a 
oxigenação e a ventilação dos pulmões. 
Apesar das adversidades ocasionais, Maria 
Adriana assegura que tanto ela quanto 
Daniel estão com a saúde estável, agora.

“Toda essa situação abala a saúde, 
o emocional. E abala também o lado 
financeiro”, constata Maria Adriana. A 
hospitalização, o parto e os cuidados 

médicos geraram uma enorme dívida 
à família, a ser saldada com salário do 
marido Jacques. A saúde financeira familiar 
agravou-se pelo fato de a advogada ter de 
interromper as atividades profissionais.

      “Eu não pretendia interromper minha 
carreira. Quando tive minha primeira filha 
(Letícia, hoje com 8 anos), fiquei apenas dois 
meses sem trabalhar. Então, eu achava 
que daria à luz o Daniel em setembro e 
em dezembro, no máximo em janeiro de 
2017, eu já estaria trabalhando de novo”, 
relata Maria Adriana.

O marido teve de sustentar a casa 
sozinho. As dificuldades foram se 
acumulando. A irmã Maria Selma, também 
advogada e usuária dos serviços da CAASP, 
recomendou que Maria Adriana entrasse 
em contato com a entidade assistencial. 

O pedido por auxílio-maternidade de 
Maria Adriana foi deferido após rígido 
processo de análise de situação financeira 
em fevereiro deste ano. Como é regra da 
CAASP para concessão de ajuda pecuniária, 
ela foi entrevistada por uma assistente 
social, responsável por emitir o respectivo 
laudo social, posteriormente anexado ao 
processo e analisado por uma Câmara 
de Benefício, conduzida por um corpo de 
relatores - todos advogados - que realiza 
essa tarefa voluntariamente.

      “Enquanto profissional, meu desejo 
é de retorno imediato à minha atividade. 
Mas, por causa do susto, vou respeitar 
o tempo necessário para uma melhor 
recuperação dele (Daniel)”, afirma. E 
completa: “Depois dessa experiência de 
quase morte, eu passei a me questionar 
se vale a pena querer atropelar as coisas. 
Eu tinha uma carreira em ascensão e não 
quero que essa ascensão pare, mas percebi 
que dá para ser um excelente profissional 
e ter qualidade de vida ao mesmo tempo”. 
Maria Adriana espera voltar à ativa ainda 
neste ano.|

PERFIL

O APOIO DA CAIXA
DE ASSISTÊNCIA
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John Travolta, na pele de um advogado especializado em acordos milionários.
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CLIQUE AQUI PARA VER O TRAILER DESTE FILME
idioma: inglês
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A 
QUALQUER 

PREÇO
 (A CIVIL ACTION, 1998)

O advogado Jan Schlichtmann (John Travolta), 
famoso em Boston por obter acordos milionários 
para seus clientes em ações de responsabilidade civil, 
ao patrocinar uma causa ambiental representando 
famílias que perderam filhos por contaminação de 
água por dejetos industriais, passa de herói a anti-
herói à medida que se comove pelo sofrimento 
dos clientes e, por orgulho, sucumbe ao cinismo e 
às humilhações com que litigam os advogados de 
grandes bancas das partes adversárias. Baseado em 
história real.
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O filme não é, e está longe de ser, “o melhor drama de tribunal de todos os tempos” como 
apregoou a Paramont Pictures na capa de lançamento de “A Qualquer Preço” em DVD.  No 
entanto, é excelente para o debate porque reflexões, na forma de aforismos, são explicitamente 
apresentadas ao longo da narrativa, umas tantas pelo advogado protagonista Jan Schlichtmann 
(John Travolta) e outras por Jerome 
Facher (Robert Duvall), o mais 
interessante de seus antagonistas. 
Por sua extraordinária atuação, 
Duvall foi indicado ao Oscar de 
melhor ator coadjuvante.

O diretor Steven Zaillian, 
que também assina o roteiro, 
lança mão de dois artifícios  
para que os personagens 
verbalizem tais reflexões: Jan 
Schlichtmann é o narrador 
da história e Jerome Facher é 
professor em Harvard. Da narração 
do primeiro e de flashes das aulas 
do segundo colhem-se pérolas 
como as seguintes:

1. O advogado que sofre a dor do cliente ajuda tanto o cliente quanto um médico que tem medo 
de sangue.

2. O pior defeito que um advogado pode ter é o orgulho. Orgulho já fez perder mais causas 
que testemunhas idiotas e juízes radicais. Num tribunal simplesmente não há lugar para qualquer 
orgulho.

3. Processos judiciais são guerras, nada além disto.  E começam do mesmo modo que elas – 
com uma declaração de guerra, a petição inicial.

4. O objetivo das ações civis é o acordo, e para chegar-se a um acordo é preciso forçar a outra 
parte a negociar. Para isto você é levado a gastar mais do que pode e a parte contrária também. A 
primeira parte que tomar consciência disto, perde.

5. A não ser que o advogado saiba exatamente qual será a resposta, jamais deve perguntar a 
uma testemunha “por quê?”.

6. Não é num tribunal que se vai achar a verdade ou algo minimamente parecido com ela. Se 
você procura a verdade, procure-a onde ela está: no fundo de um poço sem fundo.

7. Ao apelar de uma decisão judicial, saiba que os recursos são ainda mais bizantinos que as 
sentenças...

Outras assertivas poderiam ser citadas. Todas fazem sentido no corpo do filme porque, 
afinal, sintetizam “lições” que são ilustradas pela própria trama. Se tais conclusões realmente 
são corretas e passíveis de generalização – é objeto para o debate.

Esta, aliás, é a contribuição singular deste filme, uma vez que a necessidade de explicitar no 
próprio filme aquilo que ele retrata não é praxe e nem sempre recomendável, eis que numa 
grande obra de arte é desnecessário...  

Voltando ao conteúdo, identificamos na obra não apenas o debate de questões jurídicas, 
de prática processual e relacionadas à postura dos advogados face a seus clientes, a outros 
advogados, sejam sócios sejam adversários, porém igualmente questões filosóficas e dilemas 
psicológicos.

CINEMA
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Na prática das ações civis, vemos os 
procedimentos relacionados à oitiva de 
testemunhas, às investigações de campo 
e documentais para se constituir prova, às 
milionárias perícias ambientais. Há cenas 
de tribunal, naturalmente, e um juiz que 
toma partido a favor dos argumentos das 
grandes corporações.

A trama espelha práticas comuns 
nos EUA entre escritórios de 
advocacia especializados em ações de 
responsabilidade civil que custeiam 
integralmente o processo e, ao obterem 
acordo favorável aos clientes, somente 
então são remunerados.

Vemos ainda que neste métier da 
advocacia, para não dizer de outros, a 
ostentação faz parte do negócio e, para ser 
respeitado e bem sucedido nos acordos, é 
preciso escritórios luxuosos, reuniões em 
hotéis de luxo, carrões, iates e, pelo que 
mostra o filme, muita arrogância e cinismo. 

Jan Schlichtmann gastou cerca de 3,5 
milhões de dólares nesta causa no início 
dos anos 1980, e, por orgulho, sentindo-se 
humilhado por seus adversários, recusou 
primeiro um acordo de 20 milhões e depois 
outro de 8 milhões. Faliu, profissional e 
pessoalmente, perdeu seus sócios, para 
depois recomeçar sozinho a advogar numa 
pequena saleta e a viver numa quitinete e 
a andar de ônibus em vez de em sua antiga 
Porsche.

Mas, a despeito de sua derrota, saiu 
vitorioso. Apenas depois de arruinado 
percebeu onde errou em sua investigação, 
matou a xarada de como constituir a prova 
e... sem dispor de mínimas condições para 
apelar, encaminhou o caso para a EPA – 
Environment Protection Agency (Agência de 
Proteção Ambiental dos Estados Unidos). 
As empresas Beatrice e W. R. Grace foram 
então obrigadas a arcar com 70 milhões 
de dólares para despoluir o lugarejo 
denominado Woburn, nas cercanias de 
Boston, onde a indústria ali existente foi 
fechada, tudo constituindo o maior projeto 
deste tipo até então na Nova Inglaterra 
(nordeste dos Estados Unidos).

O filme, que tem Robert Redford como 
um dos produtores, baseou-se no livro de 
mesmo nome (A Civil Action) de Jonathan 
Harr, publicado em 1995. Consta que o 
escritor pesquisou durante sete anos para 
escrever essa história, que retrata fatos 
verídicos. |       

         
                                                     Luiz Barros

Jan Schilichtmann faliu  e passou a advogar 
em uma pequena saleta e andar de ônibus.

CINEMA

Reprodução

O diretor Steven Zaillian.
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EDGAR ALLAN POE:
 SOMBRIO, GENIAL,

UNIVERSAL

LITERATURA

Primeiro autor americano a viver 
exclusivamente de seu trabalho como 

escritor e um dos primeiros a escrever 
contos, Poe influenciou a literatura universal, 

inspirando novos gêneros, como o conto 
policial e as histórias de ficção científica.

Por Luiz Barros*
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Um dos escritores mais 
significativos do Século XIX, 
Edgard Allan Poe (1809 – 1849) 
é considerado o pai do conto 
policial. Também escreveu 
histórias macabras (de terror) 
e ficção científica. Romântico e 
racionalista, foi lírico como poeta, 
severo crítico literário, jornalista e 
editor – e profundamente infeliz 
em sua vida pessoal. 

Digamos que alguém, por mero 
capricho, ou desconhecimento, 
quisesse minimizar a importância 
desse autor. Bastaria, neste caso, 
assinalar o nome de alguns de 
seus tradutores. Para o francês 
traduziu seus contos – “Histórias 
Extraordinárias” – Charles 
Baudelaire; para o português, 
Machado de Assis traduziu “O 
Corvo”, o mais famoso de seus 
poemas; e Fernando Pessoa, 
também, traduziu, com “sotaque” 
português, o mesmo poema e 
outros, como “Annabel Lee”, outra 
de suas obras primas.

Sobre ele, o inglês Arthur 
Conan Doyle, criador de Sherlock 
Holmes, detetive que segue a 
mesma lógica dedutiva do 
detetive Auguste Dupin de Edgar 
Allan Poe em “Os crimes da Rua 
Morgue” e outros contos, disse: 
“Cada um dos contos policiais de Poe é uma 
raiz da qual desabrocha uma literatura 
inteira [...] O que eram os contos policiais 
antes que Poe aparecesse e soprasse vida 
neles?” 

E ninguém menos que Júlio Verne, 
aludindo de forma mais abrangente à 
literatura de Edgar Allan Poe, acrescenta: 
“O homem e sua obra, ambos ocupam um 
lugar importante na história da fantasia, 
pois Poe criou um gênero diferente, sem 
precedentes, e, parece-me, levou o segredo 

consigo. Podemos chamá-lo de ‘chefe da 
escola da estranheza’”.

O conto é seu gênero literário por 
excelência. Prefere a história curta ao 
romance e diz, talvez até exagerando nas 
cores, que o escritor deve ter toda a trama 
previamente resolvida e planejada antes 
de começar. Mais que isto, afirma que 
todas as palavras objetivam preparar o 
leitor para o desfecho, inclusive as iniciais, 
esclarecendo que não se pode iniciar com 

O escritor Edgard Allan Poe: para Julio Verme, “chefe 
da escola estranheza”.

LITERATURA

WEB
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WEB

LITERATURA

as palavras erradas sob o risco de 
perder-se toda a história. 

Ele deplora a preocupação 
didática na literatura. Considera 
que o papel do escritor é contar 
histórias, não ensinar. Nem 
ocupar-se do certo e do errado. 
Para ele o papel da arte é ocupar-
se do belo. O escritor deve tocar 
a sensibilidade dos leitores; nada 
mais importa.

Os mais conhecidos de seus 
contos são os que compõem o 
volume “Contos de Imaginação 
e Mistério”, por vezes publicado 
sob outro título, “Histórias 
Extraordinárias”. Nele se 
encontram contos policias e de 
terror, entre os quais “Os crimes da 
Rua Morgue”, “O Mistério de Marie 
Roger”, “O Barril de Amontilado”, 
“O Escaravelho de Ouro”, história 
que Poe narra tendo a decifração 
criptográfica no centro da trama; 
e outros mais. Pessoalmente 
gosto muito de “Uma descida no 
Maelströn”, história em que Poe torna 
gigante um dos famosos redemoinhos 
da costa norueguesa, fazendo-o tragar 
um barco, do qual o tripulante, para safar-se da 
corrente que tudo engolfa, lança-se do navio 
às águas para agarrar-se a um simples barril, 
após observar empiricamente um fenômeno 
da física, segundo o qual os objetos maiores 
afundam mais rápido rumo ao vórtice de um 
redemoinho.

Muitas das histórias de Poe lançam mão 
de conhecimentos científicos, sendo a ciência 
um tema a que se dedicava. Muitas de suas 
“teorias científicas” foram posteriormente 
consideradas equivocadas, outras não, mas 
isto não importa. Como escritor, influenciou 
autores da ficção científica.

Edgar Allan Poe publicou um único 
romance, “A Narrativa de Arthur Gordon Pym 

Machado de Assis, tradutor de Poe.
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de Nantucket”; nele, o personagem segue 
numa longa viagem em navio baleeiro, 
rumo ao Polo Sul. Ainda que o próprio autor 
posteriormente tenha desprezado o livro, 
como sem valor, o romance influenciou as 
obras de Hermann Melville (Moby Dick) e 
de Júlio Verne (20 Mil Léguas Submarinas). 

Poe começou publicando poesia, gênero 
que não abandonou. Alguns de seus 
poemas são antológicos e mundialmente 
conhecidos, como é o caso de “O Corvo”, 
“Annabel Lee” e “Para Helena”.

Edgar Allan Poe viveu em profundo 
sofrimento. Como já se disse, seu espírito 
desequilibrado e sua alma atribulada 
levaram-no sempre a uma vida de misérias 
e desespero. Desde a infância e por toda 
a vida foi marcado por grandes perdas. 
Não é sem razão que a morte da mulher 
amada é tema recorrente em sua poesia. 
Seu pai abandonou a família quando ele 
nasceu e, aos seus dois anos de idade, sua 

mãe morreu de tuberculose. Aos 27 anos 
casa-se com sua prima Virgínia, então com 
13 anos; alguns anos depois ela também 
morre de tuberculose. 

O poeta se entrega ao alcoolismo e ao 
jogo desde muito jovem, o que o leva a ser 
expulso da Universidade de Virgínia, onde 
ingressou e, depois, a também ser expulso 
da Academia Militar de West Point, onde 
buscava preparar-se para uma vida militar 
que lhe garantisse estabilidade financeira. 

Sua morte aos 40 anos de idade simboliza 
seu sofrimento. Morreu num hospital em 
Baltimore, após ter sido recolhido alguns 
dias antes das ruas, em estado delirante, 
provavelmente devido à embriaguez. |

*Luiz Barros é escritor e jornalista
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ANNABEL  LEE 
EDGAR ALLAN POE 

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea;
But we loved with a love that was more than love – 
I and my Annabel Lee;
With a love that the winged seraphs of heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsman came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in heaven,
Went envying her and me – 
Yes! – that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud by night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we – 
Of many far wiser than we – 
And neither the angels in heaven above,
Nor the demons down under the sea,
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee.

For the moon never beams without bringing me 
dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling, my darling, my life and my bride,
In the sepulchre there by the sea,
In her tomb by the sounding sea.

Foi há muitos e muitos anos já,
Num reino de ao pé do mar.
Como sabeis todos, vivia lá
Aquela que eu soube amar;
E vivia sem outro pensamento
Que amar-me e eu a adorar.

Eu era criança e ela era criança,
Neste reino ao pé do mar;
Mas o nosso amor era mais que amor —
O meu e o dela a amar;
Um amor que os anjos do céu vieram
a ambos nós invejar.

E foi esta a razão por que, há muitos anos,
Neste reino ao pé do mar,
Um vento saiu duma nuvem, gelando
A linda que eu soube amar;
E o seu parente fidalgo veio
De longe a me a tirar,
Para a fechar num sepulcro
Neste reino ao pé do mar.

E os anjos, menos felizes no céu,
Ainda a nos invejar…
Sim, foi essa a razão (como sabem todos,
Neste reino ao pé do mar)
Que o vento saiu da nuvem de noite
Gelando e matando a que eu soube amar.

Mas o nosso amor era mais que o amor
De muitos mais velhos a amar,
De muitos de mais meditar,
E nem os anjos do céu lá em cima,
Nem demônios debaixo do mar
Poderão separar a minha alma da alma
Da linda que eu soube amar.

Porque os luares tristonhos só me trazem sonhos
Da linda que eu soube amar;
E as estrelas nos ares só me lembram olhares
Da linda que eu soube amar;
E assim ‘stou deitado toda a noite ao lado
Do meu anjo, meu anjo, meu sonho e meu fado,
No sepulcro ao pé do mar,
Ao pé do murmúrio do mar.

ANNABEL  LEE 
Tradução de FERNANDO PESSOA
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A partis de 17 de abril a CAASP realiza 
a Campanha de Vacinação contra a Gripe 
2017. A exemplo das edições anteriores, a 
ação será itinerante, percorrendo todas as 
subseções da OAB-SP. O cronograma de 
imunização está publicado no site da Caixa 
de Assistência dos Advogados de São Paulo 
(www.caasp.org.br). O setor de Promoção 
à Saúde da entidade preparou algumas 
inovações para este ano: há emissão de 
guia pela internet, além da possibilidade de 
agendamento prévio do procedimento no 
caso das subseções em que a campanha se 
realizar por mais de um dia.

A Campanha CAASP de Vacinação 
contra a Gripe atende advogados, estagiários 
e seus dependentes diretos – estes, desde 
que devidamente cadastrados na Caixa de 
Assistência. O preço é o mesmo para todos: 
R$65,00, valor equivalente a um terço do que 
se cobra em média nas clínicas particulares de 
vacinação. Aplica-se a vacina quadrivalente, 
que imuniza contra quatro tipos de vírus da 
gripe, inclusive o H1N1. |

NOTÍCIAS

CAMPANHA CAASP DE 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
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A Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo está adequando 
o funcionamento dos seus consultórios 
odontológicos próprios à demanda 
efetiva pelo serviço. De 62 unidades, 10 
estavam ociosas, acarretando despesas 
de manutenção que não se revertiam em 
atendimento, e portanto foram fechadas. 
“Trata-se de medida administrativa que, 
ao contrário do que possa parecer, não 
prejudica a prestação de serviços aos 
advogados, mas a otimiza”, salienta o 
diretor-tesoureiro da CAASP, Jorge Eluf 
Neto.

A Caixa de Assistência já mantém, 
nas cidades das Subseções que 
tiveram consultório desativado, clínicas 
odontológicas referenciadas de alta 
qualidade, as quais realizam os mesmos 
procedimentos antes feitos na CAASP, e 
pelos mesmos preços. De todo modo, são 
sempre bem-vindas indicações de novas 
clínicas para compor a rede da Caixa – 
qualquer advogado pode fazê-las. 

“Os valores cobrados tanto na rede 
própria quando na rede referenciada 
são, em média, 20% menores do que 
os previstos na tabela do Conselho 
Federal de Odontologia”, observa o 
gerente odontológico da CAASP, Ricardo 
Padovese.|

CAIXA ELIMINA GASTOS COM 
UNIDADES OCIOSAS
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Ao todo, advogados de 40 subseções da OAB-SP 

participaram das três primeiras Conferências Regionais da 

Advocacia de 2017 – na Capital (Penha), em São José dos 

Campos e em Mogi Mirim. Tradicionais eventos dos advogados 

paulistas, sediados a cada edição em uma cidade diferente, 

esses encontros são também marcados, além do conteúdo 

temático, pelos exames preventivos de saúde que a CAASP 

oferece gratuitamente aos participantes. 

          Nas três oportunidades o público fez exames rápidos 

para medicação de glicemia, colesterol e pressão arterial, além 

de teste para detecção do vírus HCV, causador da hepatite C 

(na foto, São José dos Campos). A Caixa de Assistência também 

ofereceu sessão de massagem expressa antiestresse. E a 

Livraria Móvel instalada nos locais vendeu obras jurídicas e da 

literatura em geral com descontos de até 40%.|

EXAMES GRATUITOS PARA A 
ADVOCACIA
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No dia 8 de março, o auditório 
de sede da Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo foi transformado 
no Espaço Mulher, onde advogadas e 
estagiárias de Direito, de modo extensivo 
às suas dependentes, puderam usufruir 
de produtos e serviços de saúde, beleza e 
moda oferecidos por parceiros do Clube 
de Serviços da entidade. O evento se deu 
em alusão ao Dia Internacional da Mulher. 

A data é lembrada pela luta das 
mulheres contra o preconceito de gênero, 
como ressaltou pela diretora da CAASP 
Maria Célia do Amaral Alves: “É um dia em 
que celebramos as grandes guerreiras 
deste mundo. Desde há muito tempo nós 

temos mulheres que despontaram como 
expoentes contra o preconceito”. 

A secretária-adjunta da OAB-SP, 
Gisele Fleury Charmillot Germano de 
Lemos, também prestigiou o evento. “O 
8 de Março tem um simbolismo muito 
grande: representa uma vitória das 
mulheres. Nós já conseguimos romper 
muitas barreiras. Temos exemplos de 
mulheres brilhantes em todas as carreiras 
e nós, como advogadas, aproveitamos 
essa data para comemorar isso”, afirmou 
Gisele. |

ESPAÇO MULHER HOMENAGEIA ADVOGADAS

NOTÍCIAS

Cristóvão Bernardo



REVISTA DA CAASP 59 NOTÍCIAS

A CAASP deu início à temporada 
futebolística da advocacia em 2017. 
Organizados pelo Departamento de Esportes 
e Lazer, sob a responsabilidade do diretor 
Célio Luiz Bitencourt, os campeonatos de 
futebol da advocacia são divididos em quatro 
categorias, constituindo a maior competição 
desportiva corporativa do país: Copa Master, 
para atletas com mais de 40 anos; Copa 
Principal, sem limite de idade; Campeonato 
Estadual, também para qualquer idade; 
e Campeonato Veteraníssimo, reunindo 
atletas a partir de 54 anos. Juntas, as 
competições congregam 3 mil atletas.

O jogo pela Copa Principal entre os 
times do Litoral (Guarujá/Cubatão/Praia 
Grande/Ribeirão Pires/Santos B/São Vicente), 
campeão do ano passado, e do Tatuapé, 
no dia 25 de março, foi marcado como 
abertura oficial da temporada de futebol da 
advocacia, no Centro de Treinamento Rei 
Pelé, em Santos. Os donos da casa venceram 
por três a zero. |

COMEÇOU O MAIOR EVENTO 
FUTEBOLÍSTICO 

CORPORATIVO DO PAÍS

Cinquenta e dois advogados tenistas 
de diversas regiões do Estado participaram 
do Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP 
em Catanduva, nos últimos dias 18 e 19 de 
março, evento que abriu o Circuito de Tênis 
da Advocacia de 2017. Os jogos, em seis 
categorias, aconteceram nas quadras do 
Clube de Tênis de Catanduva.

Os atletas receberam seus troféus das 
mãos do diretor da CAASP Célio Luiz Bitencourt, 
responsável pelo Departamento de Esportes 
e Lazer da entidade, que teve ao seu lado o 
presidente da Subseção de Catanduva da 
OAB-SP, Marcos Gussoni (acompanhado de 
toda sua diretoria), o presidente da Subseção 
de Matão, Paulo Bernardi, o presidente da 
Subseção de Piracicaba, Jefferson Goularte, e 
o conselheiro secional Mairton Cândido. |

CIRCUITO OAB-CAASP 
DE TÊNIS COMEÇA POR 

CATANDUVA

Daniel Turri

Cristóvão Bernardo
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Por meio do Clube de Serviços, a 
CAASP renovou o convênio com a Ametran 
(Associação de Medicina do Trânsito de 
São Paulo), o qual garante desconto de 
50% para os advogados da Capital que 
optem por renovarem a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) por intermédio da 
associação. O preço para os profissionais 
inscritos na OAB-SP cai de R$ 170,00 para 
R$ 85,00. Além do desconto, a Ametran 
facilita o procedimento de renovação da 
CNH. A CNH deve ser renovada até 30 dias 
antes do vencimento.

Pelo telefone (11) 5589-4522, 
o atendente da Ametran orienta o 
encaminhamento de cópias digitalizadas 
dos documentos necessários. Após receber 
a documentação, ele efetua o pré-cadastro 
completo do condutor, faz o agendamento 
(dia e hora) e, ao final do processo, 
encaminha por e-mail ou fax o protocolo 
para atendimento no posto do Detran 
(Departamento Nacional de Trânsito) 
escolhido. O advogado só irá à Ametran 
(Avenida Jabaquara, 2.019, bairro da 
Saúde, na Capital) para realizar os exames 
médico e psicotécnico (quando necessário) 
e concluir a renovação da carteira. | 

W
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NOTÍCIAS

ADVOGADOS TÊM 50% NA 
RENOVAÇÃO DA CNH

NOTÍCIAS
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A CAASP, por meio do Clube de Serviços, acaba de 
firmar parceria com a Rubinella, marca de referência 
em confecção de moda feminina. Agora, as advogadas 
– ou advogados – têm bônus de 20% na aquisição dos 
produtos da nova coleção de roupas e tricô, que põe à 
disposição numerações que abrangem modelos 36 a 50, 
um diferencial da grife.

Para aproveitar os descontos pela loja virtual, a 
advogada precisa acessar o site da Caixa de Assistência 
(www.caasp.org.br), localizar o banner alusivo à parceria 
na área do Clube de Serviços e realizar a inscrição. 
Feito isso, receberá um cupom de desconto que deverá 
ser usado no próprio site da Rubinella, que o solicitará 
no ato da compra. Nas lojas físicas da Rubinalla, basta 
apresentar a Carteira da OAB. O desconto não é válido 
para aquisições de sapatos, acessórios e linha de 
couro (jaquetas e calças), não é cumulativo com outras 
promoções e não abrange itens das coleções anteriores 
ou frete. O benefício também não abrange outlets.

O pagamento pode ser dividido em até cinco vezes, 
sem juros e com parcelas mínimas de 100 reais, nos 
cartões Visa, Mastercard, Diners e American Express, ou 
ser feito à vista, mediante boleto bancário. | 

20% DE DESCONTO EM 
MARCA DE MODA FEMININA
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PALAVRA
DO
LEITOR

PALAVRA DO LEITOR



Às vezes quando “escuto” minha luta de vida contada na terceira pessoa, até me emociono!  A 
matéria (“Transplante de órgãos: doações e recursos não suprem a demanda”, edição 27, página 
20), como abordada, faz germinar um sentimento favorável na mente de quem lê.

[ Márcia Maluf ]

Que tal convidar um conservador para escrever na revista? Afinal, a revista é plural ou não?

[ Douglas Ribeiro Neves ]

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

CONSERVADORES

Da Redação: Certamente, conservadores e liberais estiveram nas páginas da Revista da 
CAASP. Entendemos, contudo, que nossos colaboradores não devem ser por nós rotulados 
como desta ou daquela linha comportamental ou corrente de pensamento. Deixamos que 
façam tal classificação os leitores que a julgarem necessária.

Envie sua manifestação, opinião, crítica 
ou elogio para:

[ revistadacaasp@caasp.org.br ]

CARO LEITOR
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Ney Prado

OPINIÃO

OPINIÃO
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O desenvolvimento do conceito de Segurança Nacional neste século 
tem profundas raízes nos desdobramentos ocorridos na vida política, 
econômica, social e militar das nações. É inegável que a convivência se 
tornou mais complexa e mais problemática. Após duas grandes guerras, 
o avanço tecnológico, a explosão da comunicação social e o advento 
das massas como dado político, o mundo está mais inseguro pela 
diversificação e sofisticação da violência e a insegurança vai do individuo 
às nações.

O poder, em sua expressão física da força, antes monopólio 
indisputado do Estado, passou a ser, neste Século XXI, disponível por 
indivíduos, grupos e organizações em escala jamais sonhada. O Estado 
continua a ter o monopólio jurídico do poder, mas não seu monopólio 
fático, pois a ciência e a tecnologia põem nas mãos do homem uma 
capacidade de destruição inconcebível, o crime perde em importância 
para o terrorismo, e as próprias nações atuam com desprezo dos valores 
do Direito.

Nestas circunstâncias teve lugar a derivação do conceito de 
soberania. A dupla conceituação clássica (externa: insubmissão da ordem 
jurídica de uma nação a outra da mesma espécie: e interna: a submissão 
de uma nação à sua própria ordem jurídica) exigiu que se explicitasse o 
alcance da função primária do Estado: sua garantia.

A garantia, proporcionada pelo Estado, que organiza juridicamente 
a nação, é a preservação da soberania nacional contra toda forma de 
agressão, qualquer que seja sua origem, ainda que sob a forma de 
ameaça, desde que possa por em risco a ordem jurídica instituída.

Esta garantia (embora toda a nação deva proporcionar meios) é 
atribuição precípua do Estado.

Na era liberal, a ação do Estado não poderia ir além do exercício 
de força para a defesa externa, e para aplicação do poder de polícia 
internamente. O Estado liberal demarcava, como de sua índole, 
balizamentos estritos e incomunicáveis a essas atuações.

O Estado contemporâneo não poderia preservar sua soberania sob 
esta óptica novecentista; o desenvolvimento do conceito de Segurança 
Nacional não afastou senão que absorveu o de Defesa Nacional e o de 
Segurança Pública. Enquanto a segurança é a garantia, a defesa é a ação 
específica voltada à contenção ou eliminação de ameaças ou agressões 
caracterizadas.

A Segurança Nacional vale-se dos meios de toda ordem, sejam 

SEGURANÇA NACIONAL, 
SEGURANÇA INTERNA 
E SEGURANÇA PÚBLICA

OPINIÃO
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políticos, econômicos, psicossociais ou militares, enquanto a Defesa 
Nacional realiza-se notadamente no campo do poder militar que, não 
obstante, poderá se valer de expressões outras para seu reforço.

Por outro lado, a Segurança Interna não é um desdobramento da 
Segurança Pública, mas um aspecto de Segurança Nacional.

A Segurança Pública continua, é claro, a existir como conceito 
autônomo e tendo no poder de polícia sua atividade garantidora; sua 
importância é inegável e, por isto, constitui um requisito da Segurança 
Interna, sem que com ela se confunda.

De fato, não há possibilidade de assegurar-se a estabilidade do 
regime e da ordem jurídica numa nação se não há condições de garantir-
se a paz na convivência social. São inconfundíveis, mas neste sentido e 
em certa forma, a Segurança Pública é um “prius” e uma condição para a 
realização da Segurança Interna.

Mas as diferenças não ficam aí: enquanto a Segurança Interna tem 
seus pressupostos rigorosamente legais, a Segurança Pública, por dirigir-
se à conivência pacífica e harmoniosa da população, escora-se não só 
em valores jurídicos como em valores éticos estabelecidos nas vigências 
sociais de uma comunidade. Tem, portanto, outra natureza.

O objeto da Segurança Interna é a ordem jurídica – o conjunto de 
princípios e normas vigentes numa sociedade, impostas pelo Estado; o 
objeto da Segurança Pública é a ordem pública – que não é um conjunto 
de princípios e de normas, mas uma situação de convivência pacifica 
e harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos vigentes na 
sociedade.

Em vista do exposto já é possível denunciar dois erros correntes na 
apreciação da Segurança Nacional: a) confundir-se Segurança Nacional 
com ideologia da segurança nacional; b) confundir-se Segurança Nacional 
com legislação autoritária da segurança nacional. Em ambos os casos há 
um nítido erro de apreciação.

A Segurança Nacional, entendida como garantia, é um valor-
meio para a sociedade atingir seus fins com Estado organizado. Sendo 
instrumental, seu conteúdo ético dependerá de como os meios serão 
utilizados (ética dos meios e ética dos resultados). A subordinação à 
lei, definidora do como e do para quê, elimina o problema em nível de 
ordem jurídica.

Mas se a Segurança Nacional for entendida como fim em si mesma, 
como valor-fim de uma sociedade organizada em Estado, seu conteúdo 
torna-se ideológico e sua subordinação escapa à lei e passa a depender 
de um conjunto dogmático de princípios ideológicos.

Sob o influxo de uma ideologia da segurança nacional que, na 
verdade é uma deformação do conceito, pode-se armar uma legislação 
distorcida, em que os meios passam a valer como fins e os espaços 
reservados à condição discriminatória são preenchidos sob a carga 
emocional presente e dominante em qualquer ideologia.

OPINIÃO
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Abandonar a vinculação emocional do conceito ao passado recém-
vivido é voltar a sua pureza instrumental. Assim expungido de seus erros 
e deformações, o conceito de Segurança Nacional desponta como um 
conquista jurídico-politica de indiscutível e vital importância no Estado 
democrático contemporâneo e merece o tratamento constitucional 
e legal que assegure à sociedade brasileira a garantia de que tanto 
necessita para superar os desafios e lograr o desenvolvimento. De 
outra forma, o recuo teria graves consequências, deixando o Estado 
desarmado e desaparelhado para a atualidade.

Por ultimo, é sempre bom que se enfatize que, ou a ordem jurídica 
do Estado realmente prevalece, como soberana, ou não será possível 
medrar a liberdade. Liberdade é fruto da ordem; no Estado de Direito, 
filha da ordem jurídica.

Segurança e liberdade não se excluem nem se antagonizam: 
compatibilizam-se no Direito. A segurança torna-se o meio em que viceja 
a liberdade. Uma necessita da outra: sem liberdade, não há segurança – 
há opressão; sem segurança, não há liberdade – há anarquia. |

*Ney Prado, desembargador federal do Trabalho da 2º Região 
aposentado, é presidente da Academia Internacional de Direito e Economia.
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