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Caro leitor,

Ninguém mais queria a Lei de Imprensa, cria da ditadura. Mas o seu fim, em 2009, deflagrou 
um debate que se vislumbra longo.  A mídia pode tudo? Quais as ferramentas legais para 
punição de crimes cometidos por veículos de comunicação, e como seriam tipificados tais 

crimes? Parte das pessoas envolvidas com a questão defende a elaboração de um marco regulatório, 
ou mesmo de um órgão que normatize o setor, de modo a eliminar o vácuo legal em que a prática 
jornalística teria se metido.  Outra parte, contudo, vê nas ideias de regulação da mídia intenção 
disfarçada de reviver a censura. Os dois lados estão na reportagem de capa desta edição.

O entrevistado da edição número 3 da Revista da CAASP é o criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes. 
Aos 77 anos, 55 de advocacia criminal, ele conserva intata a sinceridade que sempre o caracterizou, 
e não se permite um grau sequer de condescendência com os hipócritas, estes, na maioria das vezes, 
confortavelmente alojados no Poder.  A conversa com Leite Fernandes certamente inspirará os 
advogados mais jovens.

Outro eminente criminalista está presente nas páginas da Revista da CAASP. O ex-presidente da 
OAB Roberto Batochio, em verdadeiro manifesto humanista, radiografa o sistema penal brasileiro na 
seção “Opinião”.

Tema premente, a implantação do processo eletrônico em todas as instâncias judiciais significará 
profunda mudança cultural no exercício da advocacia. A seção “Parceria CAASP” traz reportagem 
completa sobre a questão, com relatos de profissionais que já se adequaram aos novos procedimentos 
ou que tentam assimilá-los. A matéria também apresenta aos leitores as ferramentas de auxílio que 
lhes são oferecidas nesse campo pela Caixa de Assistência.

Em “Saúde”, números e depoimentos trazem à luz o enorme perigo que representa a hepatite C, 
doença que pode permanecer escondida no organismo durante décadas e cujo desconhecimento 
leva à cirrose hepática e à morte. Há cerca de 1,5 milhão de brasileiros infectadas pelo HCV, vírus 
causador desse mal.

Sempre atual, infelizmente, o descaso do Poder Público para com problemas recorrentes da sociedade 
brasileira é abordado por Fábio Romeu Canton Filho, em “Palavra do Presidente”.  A tragédia da boate 
Kiss, em Santa Maria (RS), que motivou a manifestação do presidente da CAASP, é só mais um capítulo 
na série de catástrofes que poderia ser evitada se a lei fosse cumprida.

O editor

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

Um colunista de grande jornal escreveu que o 

brasileiro é solidário e ineficiente. A afirmação, 

categórica, merece reflexão. Talvez o correto 

fosse dizer que a solidariedade do brasileiro é 

cada vez mais exigida por conta da ineficiência 

do Poder Público. O caso da boate Kiss, em Santa 

Maria (RS), dominou o noticiário no campo das 

tragédias que tiram lágrimas de governantes, 

mobilizam instituições, indignam parlamentares. 

Como nas clássicas enchentes e desabamentos 

de verão, voluntários escavam, quebram paredes, 

removem destroços, retiram corpos, consolam parentes das vítimas em heróica demonstração de 

solidariedade. Depois da tragédia, evidencia-se o descaso precedente, irmão siamês da ineficiência: 

no espaço para 691 pessoas aglomeravam-se mil festeiros, o isolamento acústico era altamente 

inflamável, os extintores de incêndio não funcionavam, não havia saídas laterais de emergência e a 

licença para funcionamento da casa estava vencida desde agosto de 2012.

 

Imediata e cinicamente, alguém no Congresso Nacional brada a urgência de se criar uma lei que 

normatize o funcionamento de boates e congêneres. Não se sabe se o Parlamento tem conhecimento 

do fato, mas a nova legislação poderia inspirar-se na Lei Municipal 3.301/91, em vigor justamente 

na cidade gaúcha de Santa Maria: “É vedado o emprego de material de fácil combustão e/ou que 

desprenda gases tóxicos em caso de incêndio, em divisórias, revestimento e acabamentos” em 

“estabelecimentos de reunião de público, cinemas, teatros, boates e assemelhados”. Ou mesmo 

no Decreto 38.273, de março de 1998, que altera as Normas Técnicas de Prevenção de Incêndios 

A solidariedade 
não compensa 
o descaso
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aprovadas em abril de 1997: “As saídas de emergência são obrigatórias nas edificações previstas na 

NBR 9.077, da ABNT, e deverão obedecer às regras ali previstas”, entre as quais a obrigatoriedade de 

uma segunda saída, a popular porta de emergência. 

As leis estão aí, portanto. Confirma-se que o Poder Público não as observa, não sabe fazê-las cumprir 

e põe vista grossa sobre certo tipo de irregularidade, da mesma forma com que finge não ver 

comunidades inteiras dependuradas em áreas de risco. Por obra divina, pelo menos até o fechamento 

desta edição, o verão paulistano em 2013 não ressuscitou as tristes catástrofes dos anos anteriores – 

a bem de todos, muito pouco choveu. Já a região serrana do Estado do Rio de Janeiro revive – hoje 

em menor grau, é verdade - cenas dramáticas protagonizadas por famílias inteiras desalojadas. Não 

se tem notícia de obras estruturais do porte que tal realidade exige.

Há muito tempo, o termo “descaso oficial” tornou-se lugar-comum na crítica social brasileira, e parece 

que por muito tempo ainda permanecerá em nosso vocabulário. Não deveria ser assim. O Brasil que 

convive com catástrofes anunciadas, e as aceita, é o mesmo que, em janeiro de 2013, registrou sua 

menor taxa de desemprego em 11 anos – 5,5%, uma das mais baixas do mundo. Implicâncias políticas 

e diferenças ideológicas à parte, os últimos governos deixaram o país melhor do que encontraram 

em termos sócio-econômicos. Por que a solução de algumas questões específicas é postergada ad 

eternum?

O destino trágico de milhares de cidadãos pode ser revertido mediante a simples aplicação da lei. De 

outra parte, a vontade política de superar históricos entraves estruturais ao pleno desenvolvimento 

social precisa suplantar o debate mesquinho sobre, por exemplo, quais seriam os candidatos a 

presidente da República na eleição de 2014. Os governantes – federais, estaduais e municipais - 

desperdiçam tempo precioso em gabinetes, costurando acordos eleitorais e negociando alianças 

partidárias. Loteiam cargos-chave na administração, pondo em risco áreas estratégicas da gestão 

pública. Deveriam gastar maior parcela de suas horas, nossos governantes, em reuniões de trabalho 

com os chamados “quadros técnicos”, ouvindo-os, interpelando-os, cobrando-lhes eficiência, de 

modo a não terem de apelar mais tarde, em lágrimas, para a solidariedade dos cidadãos. 

Fábio Romeu Canton Filho
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Fábio Romeu Canton Filho - presidente

Formado em Direito em 1989 pela FMU (Faculdades 

Metropolitanas Unidas), fez especialização em Direito Processual 

Civil na PUC-SP e em Direito Penal Econômico na Universidad 

Castilla la Mancha, na Espanha. Detém também mestrado 

e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. Na OAB-SP, foi presidente do Conselho do Jovem 

Advogado, coordenador vice-presidente da Comissão de 

Direitos Humanos, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e 

conselheiro seccional ao longo de duas gestões.  Integrou também a Comissão Mista TJ-SP/OAB-SP 

para Assuntos Institucionais. Foi presidente da CAASP de 2010 a 2012, cargo para o qual se reelegeu.

Arnor Gomes da Silva Júnior – vice-presidente

Advogado militante há 40 anos nas áreas trabalhista e sindical, foi 

diretor do Sindicato dos Advogados de São Paulo e fundador da 

Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Foi secretário-

geral da OAB-SP por duas gestões (2004-2006 e 2007-2009). Presidiu 

a OABPrev-SP, fundo de previdência dos advogados, de 2009 a 

2011. Na CAASP, já ocupou os cargos de secretário-geral adjunto, 

secretário-geral e vice-presidente, este, agora pela segunda vez.

Sergei Cobra Arbex – secretário-geral

Advogado criminalista, formou-se em Direito pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie em 1995. É também formado em Administração 

e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (1994). É 

professor de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Foi 

conselheiro seccional durante dois triênios e, de 2007 a 2009, presidente 

da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP. Também exerceu 

NOTÍCIAS DA CAASP

Conheça os 10 dirigentes da maior entidade 
assistencial de classe do Brasil
Criada em 1936 para socorrer advogados em situação de penúria, a CAASP (Caixa de 

Assistência dos Advogados de São Paulo) desde então não parou de evoluir. Hoje, além de 

benefícios pecuniários aos advogados impossibilitados de trabalhar por problemas de saúde, 

oferece serviços diversificados aos mais de 300 mil profissionais inscritos na OAB-SP. 
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as funções de corregedor do Tribunal de Ética e Disciplina e membro da Comissão de Inscrição do 

Quinto Constitucional. Ocupa agora pela segunda vez o cargo de secretário-geral da CAASP. 

Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra – secretário-geral adjunto

Formado em 1985 pela Universidade Católica de Direito de Santos (Unisantos), 

atualmente cursa especialização em Processo Civil na mesma escola. Seu 

trabalho na Subseção de Santos da OAB-SP deu-se continuamente de 1993 a 

2000, primeiro como diretor-tesoureiro (por duas gestões), depois como vice-

presidente. De 2001 a 2003 exerceu a função de diretor da Área Odontológica 

da CAASP. Em 2004 elegeu-se presidente da Subseção de Santos. Com duas 

reeleições, comandou a entidade santista até 2012.

Célio Luiz Bitencourt – diretor-tesoureiro

Formado em Direito pela PUC-SP em 1971, atua nas áreas cível e trabalhista. Nas 

últimas três gestões da CAASP ocupou o cargo de diretor-tesoureiro, respondendo, 

simultaneamente, pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade, funções 

nas quais permanecerá até 2015. Também já presidiu a Associação dos Advogados 

da Lapa e foi secretário da Subseção da Lapa da OAB-SP. Integrou a Comissão de 

Esportes e Lazer da Seccional desde sua criação, em 1982, até sua extinção, em 2004. 

Por mais de 10 anos participou da Comissão de Exame de Ordem e do Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB-SP.

Adib Kassouf Sad - diretor

Formado em 1993 pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Campinas), é especialista em Direito Constitucional pelo CEU/IICS, mestre 

em Filosofia pela PUCC e doutorando em Direito Político e Econômico pelo 

Mackenzie. Foi vice-presidente (2004-2006) e presidente (2007-2009) da 

Subseção de Amparo da OAB-SP, onde também presidiu as Comissões de 

Ética e Disciplina e Prerrogativas. Foi Conselheiro Seccional de 2010 a 2012. 

Na Seccional, integrou as comissões de Direito Constitucional, Revisão da 

Lei Geral da Copa, Revisão da Tabela de Honorários Advocatícios e Direito 

Administrativo – esta última como presidente (2010-2012, reconduzido para 

o triênio 2013-2015). Faz parte do grupo de estudos do Projeto de Reforma 
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da Procuradoria Geral do Estado. Integra, indicado pela OAB/SP, o Conselho do IPESP, pela Carteira 

dos Advogados (desde 2012).

Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos - diretora

Militante nas áreas de Direito de Família e Sucessões e Direito Empresarial, 

formou-se em 1991 pela Faculdade de Direito Anchieta, em Jundiaí. De 

1998 a 2000 integrou a Comissão da Mulher Advogada da OAB-SP. De 2001 

a 2009, exerceu na Subseção de Jundiaí os cargos de secretaria-adjunta, 

vice-presidência e presidente. Foi conselheira seccional de 2010 a 2012.

Jorge Eluf Neto - diretor

Procurador do Estado aposentado, é advogado militante nas áreas de 

Direito Administrativo, Constitucional e Trabalhista, tendo se formado pela 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), turma de 1977. 

Foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP de 2001 a 2003, 

mesma época em que foi nomeado diretor-tesoureiro da entidade. De 2004 

a 2006 foi vice-presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública e, de 

2010 a 2012, presidente da Comissão Estadual de Advocacia Pública. Atuou 

como conselheiro federal da OAB por São Paulo de 2007 a 2009 e como conselheiro seccional de 

2001 a 2003 e de 2010 a 2012. Na CAASP, foi diretor de 1998 a 2000.

Maria Célia do Amaral Alves - diretora 

Advogada formada pela Universidade Ibirapuera (Unib) em 2001, milita 

nas áreas de Direito Civil, Trabalhista, Empresarial e Previdenciário. De 

2007 a 2012 integrou a Comissão da Mulher Advogada da OAB-SP. De 

2010 a 2012 presidiu a Comissão de Ação Social da OAB-SP. 

Rossano Rossi - diretor

Formado em 1987 pela Universidade São Francisco, de Bragança 

Paulista, possui especialização em Direito Imobiliário pelas Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU). Foi presidente da Subseção de Bragança 

Paulista da OAB-SP por duas gestões (1998-2000 e 2001-2003). Antes, de 

1995 a 1997, ocupou o cargo de diretor-tesoureiro da mesma entidade. 

Compôs o Conselho Seccional da OAB-SP de 2004 a 2012.
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Livrarias vendem obras jurídicas com desconto 
de 50%
Promoção vale para 200 títulos da Editora RT, até 31 de março. Advogado também pode 

encomendar livros escolares dos filhos

Duas promoções marcam o começo do ano nas 

livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados de 

São Paulo (CAASP). Na seara da literatura jurídica, 

200 títulos da Editora Revista dos Tribunais estão sendo 

vendidos com 50% de desconto. Paralelamente, os advogados 

têm a chance de encomendar os livros escolares para o ano 

letivo de seus filhos por preços até 15% menores que os 

praticados em outras lojas. “Na gestão que se inicia, o apoio 

ao aprimoramento profissional mediante a oferta de obras 

jurídicas das mais diversas frentes do Direito permanece como prioridade na Caixa de Assistência. E 

a possibilidade de encomenda de livros escolares facilita sobremaneira a vida do advogado”, afirma 

o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. 

As campanhas promocionais valem nas 37 livrarias da CAASP, distribuídas por todo o Estado de São 

Paulo. No caso dos títulos da RT, as compras também podem ser feitas pela internet na CAASPShop 

(www.caaspshop.com.br) ou por encomenda, em qualquer um dos 192 Espaços CAASP instalados 

em Subseções da OAB-SP. As condições de compra são as mesmas dadas regularmente nas livrarias 

da entidade: à vista, em até cinco vezes por cartão de crédito ou em até três vezes para pagamentos 

em cheque. A promoção CAASP/RT vai até 31 de março, ou até que acabem os estoques.

“Ao comprar seus livros na Caixa de Assistência, o colega não apenas ganha o desconto, mas 

fortalece sua entidade de classe, contribuindo para que ela possa oferecer benefícios cada vez mais 

significativos”, afirma o secretário-geral da CAASP, Sergei Cobra Arbex. “Não somos uma entidade 

comercial, que visa ao lucro. Os descontos são assumidos pela Caixa para que o advogado possa 

exercer sua profissão na plenitude, pois a matéria-prima do advogado é a leitura”, salienta.

Entre as duas centenas de obras jurídicas que compõem o acervo da promoção da RT encontra-se 

“Aspectos Controvertidos da Ação Civil Pública”, de João Batista Almeida, cujo preço foi reduzido 

de R$ 58,00 para R$ 29,00. “Código de Processo Civil Comentado” de José Miguel Garcia Medina, 

Campanha promocional vai até 31 de março

Ricardo Bastos
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teve seu preço baixado de R$ 250,00 para R$ 125,00. O “Código de Processo Penal Comentado” de 

Guilherme de Souza Nucci, que custaria R$ 275,00, sai por R$ 137,50. O preço de “Constituição Federal 

Comentada e Legislação Constitucional”, obra de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, cai 

de R$ 360,00 para R$ 180,00 nas livrarias da CAASP. “Curso de Processo Civil V0l.1 - Teoria Geral do 

Processo”, de Luiz Guilherme Marinoni, por sua vez, tem seu preço reduzido de R$ 118,00 para R$ 

59,00. 

A lista completa dos títulos da RT em promoção está em www.caasp.org.br.

Ano letivo das crianças - As livrarias da CAASP estruturaram-se para atender à demanda por obras 

selecionadas para o ano letivo de 2013 nos níveis fundamental e médio. Na Caixa de Assistência 

esses livros são disponibilizados mediante encomenda e têm até 15% de desconto, até o dia 31 de 

março. As condições de pagamento são as mesmas dos títulos jurídicos. A promoção não é válida na 

CAASPShop.

O processo de compra de livros escolares na Caixa de Assistência é simples. Basta que o advogado 

dirija-se a uma das 37 livrarias da instituição ou a qualquer um dos 192 Espaços CAASP. As encomendas 

à livraria central da Caixa (apenas para retirada na sede da entidade, à rua Benjamin Constant, 75, 

Centro, São Paulo) podem ser feitas pelo e-mail escolar2013@caasp.org.br. O interessado pode 

solicitar cotação de preço antes de confirmar a pedido. 

Plano de saúde de cobertura nacional para a 
advocacia
Convênio entre a CAASP e a Federação das Unimeds garante atendimento em todas as 

singulares da cooperativa. 

Um convênio médico de alta qualidade, cerca de 50% mais barato que os similares disponíveis 

no mercado e de abrangência nacional pode ser contratado pelos advogados inscritos na 

OAB-SP. Trata-se do novo plano de saúde da Federação das Unimeds do Estado de São 

Paulo (Unimed Fesp), que está sendo oferecido à advocacia pela CAASP (Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo) mediante os serviços da administradora de benefícios IBBCA. O produto 

é revolucionário, pois assegura ao paciente atendimento direto em todas as Unimeds do país, as 

chamadas singulares, sem os obstáculos burocráticos comuns ao intercâmbio entre cooperativas 

locais.

“O grande diferencial do plano de saúde Unimed Fesp é que, ao contrário do que ocorre com os 

demais, todas as singulares estão incorporadas”, afirma o vice-presidente da CAASP, Arnor Gomes 
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da Silva Júnior, responsável pelo setor de saúde da entidade. “Em termos práticos, isso significa que 

o advogado que contratar o novo convênio terá à sua disposição não apenas a rede da Unimed em 

sua cidade, mas toda a rede de médicos, clínicas, laboratórios e hospitais da Unimed no Brasil, em 

idênticas condições”, explica. 

Só no Estado de São Paulo, há 80 singulares da Unimed. “Os advogados terão acesso a toda a rede 

de singulares, mas o plano será gerido pela Fesp”, observa Luiz Roberto Dib Mathias Duarte, diretor 

de Desenvolvimento e Mercados da Federação das Unimeds do Estado de São Paulo. “Entre outros, 

o grande diferencial do plano Unimed Fesp é a facilitação do atendimento proporcionada pela 

capilaridade”, salienta Sizenando Ernesto de Lima Júnior, consultor médico da CAASP.

A parceria entre a Caixa de Assistência, a Federação das Unimeds e a IBBCA reserva alguns benefícios 

especiais à advocacia. A taxa de adesão é de apenas R$ 15,00 (as operadoras costumam cobrar pela 

adesão o mesmo valor da mensalidade).

Para aderir, o advogado não encontrará dificuldades. Basta telefonar para 0800.591.8001 – número 

exclusivo da advocacia - e informar os poucos dados que lhe serão solicitados. Em seguida, ele 

receberá em seu e-mail a proposta de adesão a ser preenchida e reencaminhada da maneira como 

preferir. “O mecanismo de adesão é desburocratizado. Desenvolvemos ferramentas dinâmicas e 

livres de uma série de detalhes. Ao mesmo tempo, todas as informações sobre o plano almejado 

serão transmitidas minuciosamente ao advogado interessado”, destaca Flávio Rodrigues, diretor 

comercial da IBBCA.

Há três modalidades do plano Unimed Fesp/CAASP: Básico, Especial e Master, cada uma das quais 

contemplada em 10 faixas etárias. Existem, portanto, 30 níveis de preço, de R$ 98,76 a R$ 953,74 

mensais. Os valores permanecerão inalterados por um ano.

“Com estes novos produtos esperamos atender aos advogados  e às advogadas inscritos na Seccional 

paulista da OAB que pretendam contratar um novo plano de saúde,  inicialmente sem cumprir 

qualquer prazo de carência. Além disso, conseguimos manter preços similares aos dos demais planos 

oferecidos pela CAASP e ainda agregar diferenciais como o atendimento telefônico  24 horas e o 

atendimento pré-hospitalar para algumas regiões do Estado, sem qualquer custo adicional. Nossa 

expectativa é de que esses planos possibilitem aos advogados de São Paulo um  atendimento médico 

de qualidade,  desburocratizado e com  preço justo”, avalia Lúcia Izabel Oliveira Costa, gerente de 

Sistemas de Saúde da Caixa de Assistência. 
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Lapa conquista a Copa Principal de Futebol 
OAB/CAASP. Na Copa Master, vitória do Centro

Como já é tradicional no encerramento do ano 

esportivo da advocacia paulista, o Estádio 

Conde Rodolfo Crespi - o campo do Juventus -, 

na Mooca, em São Paulo, abrigou no dia 8 de dezembro 

as finais das Copas Principal e Master de Futebol OAB/

CAASP 2012. Na primeira, sagrou-se campeã a equipe 

da Lapa, ao derrotar o Centro por 2 a 1. Na segunda, 

quase um repetição de escudos, mas com resultado 

bem diferente: o time do Centro bateu Lapa/Pinheiros por 5 a 0 e ficou com a taça pela quinta vez 

consecutiva. Lotadas, as arquibancadas deram cor especial aos jogos.

Na trigésima edição da Copa Principal, o Centro esbarrou na aplicação do time da Lapa, que, em 

busca do seu primeiro título, marcou logo aos 4 minutos do primeiro tempo, graças a um avanço 

do zagueiro João Ricardo Telles. O segundo gol da Lapa, na etapa final, foi marcado por Rodrigo 

Taraia. Alberto de Almeida Augusto descontou para o Centro. “Não sou de fazer gols, mas estava 

bem posicionado num momento feliz. O gol deu tranquilidade para nosso time, que chegou a uma 

conquista maravilhosa”, comemorou Telles. Pela previsão do técnico Márcio Zanardi, outras glórias 

virão: “Esperamos que este seja o primeiro de vários títulos da Lapa. Nosso pessoal realizou um 

trabalho focado, com treinos semanais. Como resultado, colocamos a Lapa onde ela deve estar – em 

primeiro”.

“Perder faz parte do jogo, e perdemos para um time muito bem armado. O título está em boas mãos”, 

reconheceu Marcelo Soares, capitão da equipe do Centro.

O presidente da Subseção da Lapa, Pedro Luiz Napolitano, festejou a vitória ao lado dos atletas, 

e comentou: “Parabéns a estes colegas que batalharam ao longo de todo o ano. Sabíamos que 

eles tinham todo o potencial para saírem vitoriosos. Foi uma competição excepcional, muito bem 

organizada. A CAASP e a OAB-SP estão de parabéns”.

O artilheiro da XXX Copa Principal de Futebol OAB/CAASP foi Mauri Romano, de São Bernardo do 

Campo, com 18 gols. A equipe do Guarujá teve a defesa menos vazada. 

Um gol aos 2 minutos de jogo foi fator decisivo para que o Centro conquistasse pela quinta vez 

Time da Lapa derrotou o Centro por 2x1 na final 
da Copa Principal
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Um gol aos 2 minutos de jogo foi fator decisivo para que o Centro conquistasse pela quinta vez 

seguida a Copa Master de Futebol OAB/CAASP. Duas contusões ainda no primeiro tempo também 

contribuíram para desorganizar o Lapa/Pinheiros. Resultado final, Centro 5 a 0, com um gol de Róbson 

Miquelon, três de Rogério Pereira e um de Paulo César Mantovani. “Foi uma competição dura. Todas 

as equipes que chegaram às semifinais tinham condições de ser campeãs, mas o Centro provou sua 

tradição”, salientou Pereira, artilheiro do campeonato com 24 gols. “Nosso time vem mantendo a 

união, a amizade e, principalmente, a humildade, por isso somos campeões”, destacou Epaminondas 

Aguiar Neto, capitão do time vencedor.

“Não conseguimos o título, mas foi uma honra chegarmos à final. De qualquer modo, o que vale é a 

confraternização e a busca da saúde para aliviar o estresse do fórum”, afirmou Luís Ricardo Marcondes 

Martins, um dos goleiros do time de Lapa/Pinheiros, ao lado de Eduardo Batista. Ambos asseguraram 

à equipe o troféu pela defesa menos vazada da competição.

“É um momento de congraçamento, de descontração. A competição é sadia, mas não importa quem 

ganha – a advocacia é sempre vencedora”, ressaltou o presidente da Subseção de Pinheiros, Maurício 

Januzzi Santos.

O presidente da Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton 

Filho, prestigiou as finais. Após a entrega de troféus 

e medalhas, declarou: “O futebol é a grande festa 

brasileira, e a advocacia paulista dá exemplo disso: 

disputa leal dentro de campo, confraternização 

fora de campo. Estes são os maiores campeonatos 

corporativos do país, compondo jornadas longas 

e competitivas, por isso os finalistas estão de 

parabéns. Em 2013, o esporte continuará com força 

total”.

Célio Luiz Bitencourt, diretor responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, avaliou 

as partidas decisivas das Copas Principal e Master como “brilhantes tecnicamente”. O dirigente 

enfatizou que os eventos consagraram “o ambiente de amizade e confraternização que prevalece 

entre a advocacia”, e concluiu: “Esporte é isso – é união em prol da saúde preventiva, tão fundamental 

para a dura lida cotidiana dos advogados”.

Time Master do Centro venceu pela quinta vez 
consecutiva
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

Um instrumento de apoio à inclusão de digital

Uma nova iniciativa da CAASP vem somar-se às ações da OAB-SP visando à adaptação 

dos advogados ao processo 

eletrônico. Um minucioso 

trabalho do Departamento de 

Informática da entidade resultou em 

uma página destinada exclusivamente 

ao tema da digitalização dos processos. 

Acessível pelo site institucional da Caixa 

de Assistência (www.caasp.org.br), o 

hotsite “Processo Eletrônico – Novos 

Desafios para a Advocacia” reúne todas 

as informações de que o operador 

do Direito precisa para trabalhar 

nestes novos tempos: esclarecimento 

das dúvidas mais frequentes, 

orientação para os primeiros passos, 

como obter a Certificação Digital, 

recursos necessários, cronograma 

de implantação, manuais e cartilhas 

disponíveis etc. 

“Nada é mais premente para a advocacia que o completo aprendizado das práticas digitais. O 

advogado não pode mais adiar sua inserção do universo eletrônico, e a Caixa de Assistência, ao 

lado da OAB-SP, está oferecendo as ferramentas para isso. Nada mais fazemos do que cumprir nossa 

obrigação institucional de prestar serviços aos advogados”, afirma o presidente da CAASP, Fábio 

Romeu Canton Filho.

Há três anos, a CAASP aliou-se à Ordem para abrir às portas do universo eletrônico aos advogados. 

Saiu em busca de parcerias que permitissem a todos os advogados comprar computadores e 

equipamentos periféricos de informática a preços menores que os do mercado e em condições 

especiais de pagamento. Como consequência, mais de 15 mil profissionais do Direito adquiriram, 



  Fevereiro 2013 / Revista da CAASP // 17

Abertas as inscrições para o IV Torneio de Tênis 
Electrolux OAB/CAASP

Estão abertas as inscrições para o IV Torneio de Tênis Electrolux OAB/CAASP, evento que abre o ano 

esportivo da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. A cidade de São José do Rio Preto 

abrigará a competição, que ocorre nos dias 2 e 3 de março na sede campestre do Automóvel Clube 

(Avenida Alfredo Folchini, S/N). As inscrições devem ser feita no site de Esportes da CAASP (www.

caasp.org.br/Esportes). O valor é R$30,00 para os atletas de até 59 anos, e R$15,00 para aqueles 

com mais de 60 anos.

Em 2012, São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto abrigaram edições do campeonato, que neste ano 

passou a ser denominar Torneio de Tênis Electrolux OAB/CAASP. A fabricante de eletrodomésticos 

agora copatrocina esses eventos, possibilitando a realização de competições em diversas regiões do 

Estado e acesso a uma estrutura que acolha um número ainda maior de participantes. 

Mais informações, no Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, pelo telefone (11) 3292-4573 ou 

3292-4574.

Parceria - Desde junho de 2012, a Electrolux integra 

o Clube de Serviços da CAASP, assegurando aos 

profissionais inscritos na OAB-SP descontos na compra 

de refrigeradores, fogões, microondas, lavadoras e 

secadoras de roupas, lava-louças, ar condicionado, 

aspiradores de pó e outros produtos. O mecanismo de 

aquisição é simples e exclusivo da advocacia. No site 

da CAASP (www.caasp.org.br) o advogado encontra 

uma ficha cadastral a ser preenchida com seus dados 

principais. Feito isso, é encaminhado ao seu endereço 

eletrônico um e-mail com login e senha de acesso à loja 

virtual da Electrolux, onde estão expostos todos os produtos contemplados pela parceria.  Com login 

e senha o advogado pode efetuar sua compra também pelo teleatendimento, em 0800-702-9222. 

O hotsite Electrolux para advogados é semelhante ao site oficial da loja. Durante a navegação o 

advogado já encontra o valor do produto com desconto.

por intermédio da CAASP, máquinas de fabricantes como Dell, Positivo, Sony, Semp Toshiba, Itautec 

e CCE. As parcerias continuam a valer e as ferramentas para aquisição estão disponíveis no site da 

Caixa de Assistência (www.caasp.org.br). Leia a reportagem ná página 39.

Karol Pinheiro

Torneio de São José do Rio Preto será o terceiro 
no interior
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\\ENTREVISTA

Provocações de um 
velho criminalista

Aos 77 anos, 55 de advocacia criminal, Paulo Sérgio 

Leite Fernandes conserva – e aprimora - a coragem e a 

sinceridade que sempre o caracterizaram. Língua afiada, 

utiliza cáustica ironia para analisar personalidades da 

República como o ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, a quem reserva as seguintes palavras: “Não 

gosto de quem prega a moralidade absoluta mas tem 

pecados de origem”. O ex-ministro da Justiça Márcio 

Thomaz Bastos, que ele compara ao cardeal Richelieu, 

merece o seguinte comentário: “Eu nunca o achei uma 

figura absolutamente autêntica”. O advogado é ainda 

mais mordaz quando retrata a magistratura: “Difícil 

encontrar um juiz que tenha coragem suficiente para

fazer prevalecer a linguagem do Direito sobre a pressão 

externa”. O criminalista que compara o Brasil a um 

“bordel eletrônico” concedeu a seguinte entrevista a 

Paulo Henrique Arantes, editor da Revista da CAASP.

Revista da CAASP - “Este país se encontra num regime de deduragem oficial. O Poder está 

ensinando o brasileiro a ser um delator. O Brasil de hoje é um bordel eletrônico, repleto de 

alcoviteiras”. O senhor poderia justificar essas afirmações, de sua autoria?

Paulo Sérgio Leite Fernandes - Nós tivemos tempos atrás, na Itália, o estabelecimento dos chamados 

“juízes sem cara”. Numa luta contra a máfia morreram alguns juízes e o sistema penal se endureceu. 

Começou então, naquele país, uma investigação contra a criminalidade organizada (anos 1970-80) 

e nós partimos para a imitação, não só quanto à interceptação telefônica, mas também naquilo que 

dizia e diz respeito a um dos fenômenos mais sujos, mais imundos, mais aviltantes que há na história 

da humanidade, que é a delação. Nos Estados Unidos, que nós imitamos também, há a delação 

premiada.

No Palácio dos Doges, em Veneza, na Itália, há a figura da “boca da verdade”. Nos Século XIV e XV, 
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enfiava-se na bocarra da criatura uma denúncia anônima contra alguém, o Conselho dos Sábios 

arrecadava aquela denúncia e torturava o sujeito denunciado. Hoje ainda funciona assim. Quase 

mil anos depois, temos uma relação muito grande com os Doges de Veneza, e com uma articulação 

que é muito mais satânica, porque nós premiamos o delinquente, nós premiamos o bandido, nós 

premiamos o mafioso desde que ele entregue seus comparsas. Isso é terrível, é o pecado maior que 

estamos cometendo, inclusive com o entusiasmo de muitos juízes e promotores públicos.

Isso vicia. Tenho a sensação de que esse pessoal que abiscoita o e-mail, o telefone, a comunicação 

privada do cidadão tem uma certa deformação biopsíquica – são os voyeurs, aqueles que olham 

pelo buraco da fechadura.

Como os voyeurs se escondem?

Eles não se escondem. Nós temos juízes fazendo isso em São Paulo, em Minas Gerais, em Brasília. 

Fazem isso o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal, além de, às vezes, as polícias 

estaduais. É um ato de três personagens: a polícia faz sozinha, mas faz com muito receio porque, 

se for descoberta, pode ser penalizada; o Ministério Público tem feito com muita vontade; e o 

Judiciário se engalana, há juízes entusiasmados com isso, mandando inclusive interceptar telefones 

de advogados. O meu e-mail foi interceptado por um juiz de Brasília. Isso é uma infâmia. O juiz que 

faz isso perde a condição de ser humano ligado às regras mínimas de moralidade.

Não existe mais investigação sem grampo?

Com grampo é mais fácil. Na ditadura, os militares não grampeavam nosso telefone. Eram capazes de 

sumir com nosso cliente, jogá-lo do helicóptero ao mar, mas não chegavam a esse ponto morfético 

de tentar descobrir por meio científico aquilo que você estava conversando com seu cliente. Hoje, 

advogado criminal que se preze não fala com cliente por telefone sobre coisas sérias, nem manda 

e-mails sobre assuntos sérios. O mesmo acontece com o Skype, que era mais difícil. Não se sabe se há 

um protocolo com a Microsoft, no sentido de que a Interpol e a polícia científica possam interceptar 

conversas no Skype. Paradoxalmente, hoje o Correio, a cartinha, passou a ser mais confiável.

O fruto dessa bisbilhotagem tem caído com frequência nas mãos da mídia, e a mídia joga isso 

no ventilador sem nenhum cuidado. Como o senhor avalia essa situação?

A mídia se “bordelizou”. Às vezes fico sabendo de algo sobre um cliente pelos jornais. Depois, com 
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\\
muito esforço, é que vou conseguir ver o processo. 

Isso é um problema psicológico de empuxão da 

sociedade contra o investigado, no sentido de tornar 

a defesa dele cada vez mais difícil. O investigado é 

condenado de antemão.

E o advogado junto com ele.

Sim, porque a mídia confunde os dois. Quanto a 

mim, nunca tive medo de jornal. O jornalista sabe 

que se alguma coisa escorregar no sentido de uma 

impostura psicológica a respeito da minha pessoa, 

ele toma um processo criminal imediatamente. Faço 

meu trabalho, tenho meus pecados, mas são pecadilhos. São aqueles pecados que todo homem 

honesto costuma cometer. Não tenho um grande pecado, não tomo dinheiro de viúva, não engano 

órfão, não meto dinheiro de cliente no bolso, não traio meu cliente. Isso me basta, o resto é resto. 

Esses são os pressupostos básicos da advocacia criminal correta.

Eu não tenho medo de jornal, portanto. Mas a mídia tem postulado - e obtido – que o povo se volte 

contra o investigado e o advogado dele. No Século XVIII a advocacia era uma coisa tão honrada que, 

quando o advogado aceitava uma causa, ele tinha uma bolsinha presa nas ilhargas. Ele se virava 

de costas e o cliente punha na bolsinha os honorários que entendia adequado. Daí a expressão 

“honorário”, que significa “em honra”. Hoje, querem saber quem pagou o advogado, quanto pagou, 

como pagou e por intermédio de quem o advogado foi pago. Enfraquecendo-se a defesa, se 

enfraquece o defendido, e alguns advogados se amedrontam e deixam de fazer o que é necessário.

Por tudo isso, digo que o Brasil está sob um sistema judiciário de investigação podre. Eu diria porco, 

que é a palavra mais adequada. O juiz que intercepta o segredo da advocacia está penetrando na 

mais profunda intimidade do ser humano. É mesma coisa que mandar auscultar o confessionário do 

padre velho - e eu sou um padre velho.

Os Poderes da República, no Brasil de hoje, se relacionam da forma devida? Não há ingerências 

impróprias?

Eu sempre achei que o maior Poder da República é o Supremo Tribunal Federal. Essa afirmativa de 

que todos os Poderes são equalizados, cada qual na sua respectiva função, é balela.

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

“ Meu e-mail foi interceptado por um juiz de Brasília”
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E isso é correto?

Na Constituição, não. Se você examinar constitucionalmente, todos os Poderes são iguais. Há uma 

harmonia entre os Poderes. Mas o Supremo é a maior força. Se o Supremo decide de determinada 

forma, normativamente, em plenário, ele supera qualquer oposição. O Congresso não pode se opor a 

ele. E por quê? Se houver oposição, quebra-se o Estado de Direito, teríamos uma insurreição, ou uma 

revolução, ou um desequilíbrio terrível em que um ditador qualquer talvez dissolvesse o Congresso 

ou o próprio Supremo.

Será por isso que alguns juízes se sentem com poderes sobre-humanos?

Quando você vê um juiz, ou um órgão colegiado, decidindo contra o que se chama “vontade do 

povo”, ou “vontade da mídia”, você parte para uma abjuração que leva à suspeita de menor dose de 

honestidade desse juiz ou desse órgão do Poder Judiciário.

O juiz, como ser humano, é uma criatura muito curiosa. Eu lhe dou um exemplo de juiz corajoso: 

Tourinho Neto, de Brasília (do Tribunal Federal Regional da 1ª. Região, que concedeu habeas corpus a 

Carlinhos Cachoeira). No caso Carlinhos Cachoeira, ele examinou o procedimento e verificou que o 

homem não podia ficar nove meses preso. Depois disso, começaram as insinuações de que ele seria 

um juiz pouco honesto. E ele é um homem honrado, um dos melhores juízes que a Pátria tem, e que 

possui uma qualidade rara entre os juízes – a coragem.

Parece que os juízes corajosos são menos vaidosos, não?

É que eles chegaram a um nirvana de conhecimento daquilo que eles podem fazer, e não têm muita 

conta mais a pagar. Estes têm a magistratura como algo sublime, e pagam um preço caro. Difícil um 

magistrado, um desembargador ou mesmo um ministro ter uma dose de coragem suficiente para 

fazer prevalecer a linguagem do Direito sobre a pressão externa. O maior defeito que um juiz tem 

hoje é o medo. 

O julgamento do mensalão foi fruto do medo dos juízes?

O julgamento do mensalão foi tragicômico. Pessoas saíram de lá com 20, 30, 40 anos de cadeia, o que 

é um absurdo. Você não pode, em função da satisfação da vontade popular ou da necessidade de 

reorganizar a honestidade no país, fazer ilações horrivelmente extravagantes. Alguém mata o outro 

com requintes de perversidade e é condenado a, no máximo, 30 anos de cadeia.
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\\ENTREVISTA \\ENTREVISTA

O crime de colarinho branco pode ser tão grave quanto o crime de sangue em alguma situação?

O crime colarinho branco não é tão grave quanto um crime de sangue, não. A infração mais grave 

que existe é matar alguém. Ocorre que o Brasil é, no mundo todo, o país que mais escorcha o 

cidadão com a tributação, com os impostos. Nos idos de 1240, o senhor feudal vivia no castelo e 

tirava dinheiro do camponês lá embaixo, tomava suas galinhas. Hoje, não é diferente, pois o Estado 

lhe toma o que pode tomar. Aqui, tem-se a maior carga de impostos do mundo inteiro, e hoje é uma 

tributação cruzada. Isso começou a existir com um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso. 

Quando Fernando Henrique era rei do Brasil iniciou-se o processo de cruzamento do CPF com o RG. 

Isso é o aperfeiçoamento de uma iniciativa que visa a fiscalizar o bolso do contribuinte.

O Fernando Henrique é um homem que desperta curiosidade. Ele foi meu vizinho em Ibiúna. Eu 

o chamava de “Fernando Henrique I e Único, rei do Brasil”, um homem que conseguiu atravessar 

tanta coisa e sair incólume, inclusive dos anões do Orçamento. Hoje, posa de moralista. Não gosto 

dele. Não gosto de quem prega a moralidade absoluta mas tem pecados de origem. Eu, pelo menos, 

confesso os meus.

De qualquer forma, a carga tributária é terrível no Brasil, e o cinturamento é apavorante – você não 

tem como se defender do Fisco. Os juízes fazendários trabalham, mas trabalham a favor do rei. O que 

o brasileiro odeia de fato é a desigualdade entre ele, que é escorchado, e aquele que entesoura os 

seus baús tomando do Estado aquilo que o burguês não consegue tomar. A grande justificativa para 

o delito é a comparação.

Vamos falar sobre alguns advogados que se tornaram ministros da Justiça. Em um artigo, o 

senhor escreveu que o ex-ministro Saulo Ramos mentiu em seu livro “Código da Vida”. Em que 

ponto ele teria mentido?

Eu conheci Saulo Ramos em Santos. Ele é mais velho que eu. Eu era adolescente e ele já era secretário 

de redação do jornal Tribuna de Santos. Ele sempre escreveu muito bem, usa a pena com muita 

competência. Saulo teve uma carreira muito curiosa: advogou muito pouco, ligou-se a Jânio Quadros, 

então governador de São Paulo, de quem foi um belo escudeiro. Virou presidente da Companhia 

Brasileira de Alimentos, teve alguns problemas intrincados que todos temos quando nos metemos 

em política. Defendeu Sarney com sucesso certa ocasião, e deu a Sarney uma sala em seu escritório, 

a qual só foi usada para descanso. Em retribuição, quando presidente, Sarney deu-lhe os cargos de 

consultor-geral da República e, depois, de ministro da Justiça.
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Como o senhor avalia a atuação do advogado Márcio 

Thomaz Bastos como ministro da Justiça do governo 

Lula?

Um criminalista não pode perder certas qualificações, 

a primeira delas é o respeito pela defesa, o respeito 

pelo réu. Márcio implantou o primeiro RDD (Regime 

Disciplinar Diferenciado) no país, em Catanduvas, no 

Paraná.  Ele também permitiu a invasão de escritórios de 

advocacia.

Eu nunca achei Márcio Thomaz Bastos uma criatura absolutamente autêntica. Ele sempre teve uma 

personalidade meio cinzenta – o que pode não ser defeito. O fato de eu dizer que uma pessoa tem 

personalidade cinzenta no exercício de uma profissão não significa que ele seja defeituoso, às vezes 

pode ser uma qualidade. Há advogados criminais que são sinuosos e obtêm resultados bons para 

seus clientes.

Mas o fato de Márcio Thomaz Bastos ter sido presidente da OAB não o comprometeria mais 

com a classe do que outro advogado no cargo de ministro da Justiça?

Ele não foi presidente da OAB por desejo meu. Eu não tive força para evitar que ele o fosse. Miguel 

Reale Júnior, que não é meu amigo, foi ministro da Justiça durante pouco tempo. José Carlos Dias 

foi ministro da Justiça também durante pouco tempo. Nenhum dos dois conseguiu proteger o 

nariz do cheiro daquilo e nenhum dos dois precisou dizer por que foi embora. Nesse sentido, o 

Márcio é um exemplo de sobrevivência, é um homem qualificado. No governo Lula, Márcio Thomaz 

Bastos foi Maquiavel. Ou Richelieu. Enfim, creio que Márcio é uma pessoa bem provida intelectual e 

culturalmente no sentido de comunhão social, de resultados bem pretendidos, e que tem o defeito 

de não brigar comigo.

E como o senhor avalia a atuação do advogado José Eduardo Martins Cardozo no ministério da 

Justiça da presidente Dilma Rousseff?

Eu não vejo onde o José Eduardo, que é advogado na origem, tenha assumido uma posição favorável 

à preservação das prerrogativas da advocacia. Se você procurar entre os 730 mil advogados que o 

Brasil tem hoje, não há ninguém falando bem dele no sentido de auxiliar na resistência do cidadão 

contra o Estado. Ele está apenas ocupando um lugar. Só. Mesmo porque se ele se comportasse de 

forma diferente não estaria mais lá. Como ele se oporia à Polícia Federal em favor do direito de defesa? 

“FHC posa de moralista. Não gosto dele”
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\\ENTREVISTA \\ENTREVISTA
Até onde vai a força da Polícia Federal?

A Polícia Federal, hoje, é mandonista. Quem manda mais é aquele que conhece os segredos do outro. 

Richelieu era um grande mandonista. Maquiavel era um grande alcoviteiro. Aquele que detém a 

informação detém maior dose de poder, veja o exemplo do ex-diretor-geral do FBI, J. Edgar Hoover. 

Quem sabe mais manda mais, e a Polícia Federal é atualmente a grande detentora dos segredos 

da nação. Em qualquer setor da nossa convivência humana, há sempre o grupo dos illuminati (do 

latim, iluminados. Referência a termo consagrado na literatura sobre grupos de pessoas detentoras de 

informações privilegiadas, e por isso dotados de grande poder conspiratório).

Em termos de Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor acha que a advocacia está em boas 

mãos?

Eu briguei pelo grupo que está aí, à frente da OAB-SP e da CAASP . Eu creio que de todos os presidentes 

que a Ordem teve desde que eu me conheço como advogado, Marcos da Costa é mais puro de todos. 

Se esse moço se conservar como é, será um grande presidente da corporação. Tive oportunidade de 

dizer para ele, ainda menino, há muito tempo: “Se você não mudar, você será presidente da OAB . 

Guardo até a fotografia desse momento (foto abaixo)”

Que conselho o senhor daria ao advogado em começo de carreira?  

Aprenda a dizer não. Os advogados de hoje estão sendo plasmados na obediência. As faculdades de 

Direito estão ensinando os meninos a serem dóceis. Com 730 mil advogados, se quisermos paramos 

o Brasil. Ou o fazemos andar de verdade.
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No passado, recado para Marcos da Costa: “Se você não mudar, será presidente da OAB”. Profecia confirmada
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Como agir diante dos exageros e das 

injustiças do chamado Quarto Poder? 

O debate é fértil e envolve o próprio 

conceito de democracia, a partir do instante 

em que se apontam interesses políticos e 

empresariais por trás do repúdio à regulação 

da mídia. Essa discussão polariza-se de modo 

clássico – patrões de um lado, empregados 

de outro; partidos governistas por um 

caminho, oposição pela trilha oposta. Desde 

que Dilma Rousseff assumiu a Presidência da 

República, contudo, o Governo Federal lava 

as mãos, tendo engavetado o anteprojeto 

deixado pelo ex-ministro das Comunicações 

do governo Lula, Franklin Martins, que, entre 

outros pontos, criava o Conselho Nacional de 

Comunicação, com a finalidade – retórica ou 

não - de democratizar o setor. A criação de um 

órgão regulador da mídia é uma das questões 

que impulsionam a polêmica. A outra é a 

concepção de uma nova Lei de Imprensa, ou 

Lei de Meios.

“Nenhuma lei é boa ou má apenas pela data 

de seu nascimento. A Lei 5.250 (antiga Lei de 

Imprensa), de 1967, de fato nasceu no período 

autoritário, mas continha algumas coisas 

boas. O argumento para acabar com ela foi 

tão somente sua data de nascimento”, opina 

o advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira, 

especialista em comunicação social e ex-

secretário de Justiça do Estado de São Paulo. 

“O enterro da Lei de 67 deixou o Brasil, nessa 

área, numa situação de apagão jurídico. O 
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Judiciário hoje em dia tem de resolver questões de imprensa com base em leis genéricas, penais ou 

civis, e com base na Constituição – e a interpretação constitucional se presta a divagações. Falta uma 

regra clara, por exemplo, quando ao direito de resposta”, constata.

Ferreira sublinha que uma legislação que se refira exclusivamente ao setor de comunicação, siga o 

molde que seguir, não deve em hipótese alguma intrometer-se na produção de conteúdo: “Censura 

prévia é inadmissível, a não ser naqueles casos teratológicos em que se revelaria a fórmula da bomba 

atômica ou para impedir, por exemplo, a exposição de crianças”.

O fim da Lei de Imprensa, por obra do STF em abril de 2009, foi aplaudida pela Associação Nacional 

de Jornais (ANJ) e pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), entidades 

patronais. Em contraponto, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), que reúne 31 sindicatos de 

jornalistas profissionais, luta pela aprovação do Projeto de Lei 3.232/92, na forma do substitutivo 

do ex-deputado Vilmar Rocha, por considerá-lo “a proposta mais avançada já elaborada sobre o 

tema, pois contempla regras para o direito de resposta e a 

pluralidade de versões em matéria controversa, e assegura 

vários direitos à sociedade em casos de crime cometido pela 

imprensa”, conforme artigo publicado no site da entidade por 

seu presidente, Celso Scröeder. Originário o Senado, o PL 3.232 

encontra-se em tramitação na Câmara e, segundo a Fenaj, 

pronto para ser votado desde 1997.

Como de hábito em campos opostos, ao menos para a plateia, 

PT e PSDB aglutinam ao seu redor as duas vozes que se ouvem 

sobre o tema – alinhada ao PT segue a Fenaj, ao lado do PSDB 

caminham ANJ e Abert.  Regular, para os primeiros, passa pela 

criação de um órgão em que governo esteja representado ao 

lado de outros agentes da sociedade, de modo a quebrar a 

preponderância dos grandes grupos de comunicação, postura 

definida no 4º Congresso Nacional Extraordinário do partido, 

realizado em setembro de 2011. Os segundos querem ver o 

governo longe do setor. “A imprensa escrita não utiliza patrimônio público, é livre. Uma regulação 

não deve ser estabelecida pelo Estado – o setor deve se autorregular. Os próprios produtores de 

conteúdo devem se agregar para isso”, afirma o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman. 

Manuel Alceu: situação de “apagão jurídico”
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Para Manuel Alceu Affonso Ferreira, 

o setor já é autorregulamentado: “A 

autorregulamentação existe nos estatutos da 

ANJ e da Abert. A ANJ, por exemplo, segue 

um decálogo ético que seus associados estão 

obrigados a cumprir, sob pena de possíveis 

processamentos”. Ocorre que as entidades 

citadas pelo advogado repercutem apenas 

a voz empresarial da comunicação, quase 

sempre dissonante do pensamento dos 

próprios jornalistas, representados pela Fenaj. “Seria o caso de se estudar alguma alteração, para que 

ANJ e Abert incluíssem editores e repórteres, por exemplo”, sugere Ferreira.

Além da questão mais evidente - quem deve fiscalizar os “fiscais” do Poder? -, há outra não menos 

importante: até que ponto os jornalistas podem desfrutar de uma ética exclusiva? “Acho que o 

jornalista deve seguir alguns critérios, alguns princípios éticos. O primeiro princípio ético é o da 

verdade. Acoplado a ele há o princípio do interesse público, que deve permitir que, em algumas 

situações em que o interesse da coletividade predomine, sacrifiquem-se alguns direitos como 

intimidade, privacidade, imagem. O interesse público é que deve prevalecer”, acredita Ferreira. E 

ilustra seu raciocínio: “Eu fico imaginando se se resolvesse proibir, sob o argumento de invasão de 

privacidade, notícias a respeito de romances mantidos por um presidente da República, romances 

esses que provocassem a criação de ‘marquesas de Santos’, que se aproveitassem dessa condição 

para conseguir favores na administração pública. Quando a Constituição resguarda a privacidade, 

ela está resguardando a privacidade irrelevante, não a privacidade relevante”.

O especialista aponta a Espanha como o país em que a mídia é regulada de maneira mais eficaz, 

do ponto de vista da garantia de liberdade aliada à correção ética. “A Espanha, certamente, é a 

mais desenvolvida das nações em termos de ciência da informação. Lá não há órgão regulador, 

mas um centro de pesquisas ligado à Universidade de Navarra que produz trabalhos maravilhosos 

e que norteia o setor”. Os expoentes negativos, naturalmente, ficam por conta de países onde a 

democracia ainda passa longe, como Cuba e China. Nos Estados Unidos a imprensa escrita é regida 

pela Constituição e seus precedentes, já a mídia eletrônica conta com uma legislação específica e 

“muito avançada”, na opinião de Ferreira. “Nos Estados Unidos os canais de TV e rádio dependem de 

concessões públicas, como no Brasil, só que lá elas são melhor administradas que aqui”, ressalva. 
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Goldman quer o Estado fora da regulação da mídia.
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O exemplo inglês

O escândalo do jornal britânico News of the World é ilustrativo do desvirtuamento da conduta 

jornalística. Amplamente noticiado no Brasil, como em todo o mundo, o caso eclodiu em 2007 com 

a descoberta de grampos ilegais de telefones e e-mails de celebridades. Nada isolado – a prática 

era sistemática no tabloide de Rupert Murdoch. Depois viriam à tona subornos de autoridades 

policiais e outras atividades desabonadoras. O caso resvalou no primeiro-ministro David Cameron, 

em negociação com a News Corp., de Murdoch, que lutava pelo controle da rede de TV paga BSkyB.  

Registre-se que o caso News of the World veio à luz graças ao trabalho investigativo de outro jornal, 

o Guardian.

O inquérito resultante das revelações foi 

conduzido pelo juiz Brian Leveson, cujo cargo 

equivale ao de ministro do Superior Tribunal 

de Justiça brasileiro. Depois de ouvir 337 

testemunhas, Leveson produziu um verdadeiro 

tratado sobre as atividades da imprensa britânica, 

desde logo batizado Relatório Leveson. Seu 

conteúdo, em duas mil páginas, é valoroso e não 

pode ser desprezado num país como o Brasil, 

que não sabe como fiscalizar a atuação de seus 

veículos de comunicação.

Na Grã-Bretanha, onde a liberdade de imprensa descambou para o desprezo a princípios éticos, 

a peça elaborada pelo juiz Leveson propõe não a regulação autoritária ou a censura prévia, mas 

mecanismos que garantam qualidade e ética jornalística aos veículos. Eis algumas das propostas 

contidas no Relatório Leveson:

- Criação de agência formada por pessoas independentes da mídia, do governo e do Parlamento, 

mas incluindo ex-editores e outras pessoas experientes no setor;

- Essa agência teria autonomia e poderes para fazer inquéritos e obrigar jornais a pagar multas e a 

publicar correções e desculpas;

- Aceitação da supervisão da agência seria voluntária, mas incentivada por um mecanismo de 

arbitragem de conflitos (os não participantes correriam o risco de pesadas indenizações punitivas e 

de arcar com custos de processos);
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Leveson: relatório deveria servir de exemplo ao Brasil
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- O órgão incluiria um canal eficaz para denúncias de jornalistas sobre excessos cometidos em seus 

veículos, e exigiria que os contratos de trabalho dos profissionais especificassem a condição de que 

nenhum jornalista seja punido por se recusar a agir contra o código de ética da profissão;

- A agência teria sua independência reconhecida por uma comissão nomeada pela Secretaria de 

Comunicações e validada por lei, mas seria criada e financiada pela imprensa. 

Os partidos Trabalhista e Liberal-Democrata apoiaram o Relatório Leveson, e Cameron, sem 

demonstrar muita convicção, convocou os principais veículos de comunicação para lhes pedir que 

adotem as recomendações do juiz, de modo a evitar imposições legais.

Manuel Alceu Affonso Ferreira é contra a criação no Brasil de um órgão à semelhança da agência 

sugerida por Leveson. Mas vê no relatório do juiz britânico alguns pontos positivos, como a criação 

de um mecanismo para mediação de conflitos. “Eu nunca vi no Brasil processo de arbitragem 

que envolvesse relações de imprensa, nunca vi alguém requerer instalação de juízo arbitral para 

resolver litígio de imprensa. Talvez fosse uma das maneiras de desafogar o Judiciário nessa área”, 

pondera. A arbitragem teria ainda o condão de aliviar os pequenos veículos de indenizações por 

vezes desproporcionais. “Quando eu comecei a advogar na imprensa, há 45 anos, todas as ações 

movidas contra a imprensa eram de caráter penal. A partir da Constituição de 1988 as ações penais 

foram desaparecendo, e hoje em dia só há ações civis de danos morais. E as indenizações têm sido 

fixadas crescentemente, a todo momento sentenças condenatórias sobem expressivamente de 

valor, inviabilizando jornais de pequeno porte”, explica.

Torna-se oportuna a reprodução do seguinte trecho de um artigo de Venício Artur de Lima, professor 

de Ciência Política e Comunicação da Universidade de Brasília, publicado no site Observatório da 

Imprensa, em dezembro de 2012: “Depois do Relatório Leveson, será ainda defensável a posição dos 

donos da mídia de que qualquer regulação da mídia (mesmo aquela prevista na Constituição de 

1988) significa um ataque à liberdade de expressão ou censura? Será o Relatório Leveson suficiente 

para convencer os oligopólios privados brasileiros de que sua atividade precisa ser regulada em 

nome do interesse público? Um dos argumentos que circula entre aqueles que se opõem à regulação 

democrática da mídia é que o Brasil não estaria ‘culturalmente’ preparado para que se apliquem aqui 

medidas semelhantes às sugeridas para a Inglaterra. Não teríamos uma cultura predominantemente 

democrática, mas autoritária (...) Em pleno Século XXI, ainda faz sentido o argumento do atraso 

cultural? Ou seria esse o mesmo velho argumento das elites na desqualificação do conjunto da 

população e em defesa de seus interesses privados? Quem são os autoritários na cultura política 

brasileira?”.
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// Internet ao sabor do vento
No último dia 5 de dezembro, a Câmara dos Deputados adiou pela sexta vez a votação do projeto 
que cria o Marco Civil da Internet (Projeto de Lei 2.126/11). A justificativa do então presidente da 
Casa, Marco Maia, foi a falta de acordo para análise do tema em plenário. 
Eis alguns pontos do PL 2.126/11, em sua última versão, relatada pelo deputado Alessando Molon, 
do PT do Rio de Janeiro:

- Sites e provedores de internet são obrigados a manter o sigilo sobre dados e informações do 
usuário (exceto por determinação da Justiça);
- Cidadãos podem pedir à Justiça a quebra de sigilo da conexão de um usuário da internet, 
para reunir provas para processo cível ou criminal em curso, desde que haja justificativa e 
fundamentação para o pedido;
- Sites e provedores não serão responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros (só haverá punição para o site caso a Justiça determine a retirada do conteúdo irregular 
e isso não seja cumprido no prazo estabelecido);
- Provedores de internet não podem operar com velocidades variáveis para cada site.

Com a mudança de comando na Câmara, analistas políticos veem risco de a matéria não entrar 
na pauta de votação em 2013. “A internet está solta no espaço”, aponta o advogado Manuel Alceu 
Affonso Ferreira, e explica: “Toda vez que a internet não quer ser alcançada por alguma coisa, ela nega 
sua qualidade de veículo de comunicação, mas às vezes quer ter direito às vantagens concedidas aos 
veículos de comunicação. Eu acho que a internet, indiscutivelmente, é um veículo de comunicação, 
pertence ao conceito lato sensu de imprensa e deveria receber a mesma disciplina”.
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A pesquisa do Datafolha ouviu 1.137 pessoas em 11 cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife, Curitiba, Manaus, Belém 

e Campinas) e constatou que há entre a população brasileira uma grande confusão de 

informações. Equivocadamente, 25% dos entrevistados disseram saber da existência 

uma vacina contra a hepatite C e 7% deles afirmaram ter sido imunizados. Ocorre que só existem 

vacinas contra as hepatites A e B. “É preciso facilitar o acesso às informações fundamentais e dá-las de 

forma correta à população. As campanhas de conscientização ainda não conseguiram fazer isso de 

forma objetiva ou, se o fizeram, ainda não é possível avaliar o impacto”, observa o gastroenterologista 

Roberto José de Carvalho Filho, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Mas, afinal, que tipo de doença é a hepatite C? “Trata-se de uma infecção causada por um vírus e que 

afeta o fígado. Sua progressão é lenta, por isso um portador pode conviver décadas com a infecção 

sem ter um sintoma específico que indique que ele está doente”, explica Carvalho Filho. Segundo 

o especialista, cerca de 25% dos portadores do vírus da hepatite C conseguem expulsar a infecção 

do organismo sem a necessidade de tratamento médico, outros 75% têm seus casos evoluídos para 

uma fase crônica, com risco de avanço para quadros de cirrose ou câncer de fígado. O percentual 

é preocupante: a hepatite B, por exemplo, apresenta 95% de cura antes de atingir a fase crônica. 

“Como a grande maioria dos casos evolui para a fase crônica, é importante identificar a infecção em 

sua fase aguda para evitar que haja progresso”, alerta o especialista. Se tratada nos estágios iniciais, 

a hepatite C é curável.

Hepatite C, doença silenciosa 
que pode levar à morte

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada no fim de 2011 revelou um dado alarmante: metade da 

população brasileira (51%) não sabe exatamente o que vem a ser a hepatite C, apesar de reconhecê-la 

como doença grave. Enquanto a patologia permanece obscura para a população, avançam os números de 

infectados e mortos em decorrência dela. Pelo menos 1,5 milhão de brasileiros estão contaminados pelo HCV, 

vírus causador da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 70% das mortes por hepatite são de pessoas que 

sofrem do tipo C da doença. Estima-se que no mundo existam 150 milhões de pessoas com hepatite C crônica. 

A cada ano, 4 milhões de indivíduos são infectados por esta doença grave e silenciosa, que pode permanecer 

oculta no organismo por mais de 20 anos até que provoque cirrose hepática ou câncer de fígado.

Reportagem de Karol Pinheiro
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A maioria absoluta dos contágios pelo HCV dá-

se por compartilhamento de agulhas e seringas. 

A contaminação em relações sexuais não é 

frequente, mas, mesmo assim, recomenda-se o 

uso de preservativos como medida profilática. 

Novos remédios na rede pública

Neste ano o Sistema Único de Saúde (SUS) 

incluirá dois novos medicamentos contra a 

hepatite C em sua rede de distribuição. Mais 

modernos e eficazes, o Telaprevir ou o Boceprevir 

serão utilizados em conjunto com a terapia 

dupla tradicional de tratamento, composta pelos 

medicamentos Ribavirina, que controla a multiplicação do vírus causador da doença, e ao Interferon, 

um modulador do sistema imune que evita a resistência ao tratamento. O novo tratamento tem 

eficácia de 75%, contra 45% do sucesso obtido com o anterior. A terapia também ficará mais rápida, 

passando de 72 para 48 semanas.

Os novos remédios devem beneficiar cerca de 5,5 mil pacientes portadores do genótipo 1 da hepatite 

C que já estejam com cirrose ou fibrose do fígado. Estas pessoas compõem o grupo de maior risco 

de progressão da doença e morte. Valem aos pacientes, contudo, cuidados com os efeitos colaterais 

das novas drogas, mais fortes que os provocados pela medicação antiga. A combinação do Telaprevir 

e do Boceprevir com a terapía anterior causa alterações no paladar, alergias e potencializa anemias 

nos portadores de hepatite C. “Boa parte das pessoas conseguem administrar os efeitos colaterais da 

Arquivo pessoal Roberto José de Carvalho Filho

Carvalho Filho: “É preciso facilitar o acesso às informações”
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medicação. Para isso é fundamental o acompanhamento médico”, afirma Carvalho Filho. Durante o 

tratamento, as consultas devem ser realizadas a cada 15 dias na fase inicial, e, posteriormente, a cada 

mês.

Os pacientes com a doença em estágio inicial não receberão pelo SUS, por ora, os novos remédios. 

“O caminho para um paciente chegar a um estado grave demanda décadas. Então, um indivíduo 

que hoje tenha uma lesão leve pode esperar para que outros medicamentos mais eficazes e menos 

tóxicos estejam disponíveis. Já os pacientes de lesões mais avançadas não têm tempo para esperar. 

Então, temos que mirar nesses indivíduos com o melhor que temos hoje”. Carvalho Filho não descarta, 

porém, a chance de o Ministério da Saúde rever e expandir a distribuição de Telaprevir e Boceprir 

para todos os portadores de hepatite C, devido aos altos índices de novas infecções.

ONG critica o SUS

“O início do tratamento da hepatite C pelo SUS pode demorar 

até um ano e meio”. Quem afirma é Luiz Francisco Gonzalez 

Martucci, presidente da organização não-governamental 

“C Tem que Saber, C Tem que Curar”, que já contribuiu para 

diagnóstico e tratamento de 300 mil portadores do HCV. 

“Nos últimos três anos monitoramos a quantidade de 

pacientes em tratamento no sistema público, e a marca 

permaneceu em 11 mil pessoas. As projeções mostram 

que 12 pessoas morrem diariamente no Brasil, de forma 

precoce, por não saberem que têm hepatite C. Isso comprova que a população desconhece a doença 

e que faltam campanhas de esclarecimento e de detecção do vírus”, diz Martucci.

São diversas as frentes de ação da ONG, fundada em 2004, no combate à hepatite C. Atualmente, 

seus membros, todos voluntários, visitam as obras dos estádios que sediarão jogos da Copa do 

Mundo de 2014, onde realizam testes rápidos e gratuitos nos trabalhadores para detecção do vírus 

HCV. A iniciativa mereceu menção honrosa da Organização das Nações Unidas. Seis estádios já foram 

percorridos - Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata), Arena Corinthians (São Paulo), Fonte Nova, 

(Salvador), Beira-Rio (Porto Alegre), Castelão (Fortaleza) e Maracanã (Rio de Janeiro). A cada etapa 

pelo menos mil trabalhadores submetem-se ao teste, e 1,5% deles apresentam resultado positivo, 

em média.

Arquivo pessoal Francisco Martucci

Martucci: ação preventíva junto a operários 
da Copa do Mundo
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A ONG “C Tem que Saber, C Tem que Curar” realiza ainda palestras instrutivas e distribui cartilhas à 

população. Todas as ações da entidade estão descritas em www.ctemquesaber.com.br.

A busca pela vacina

Um novo grupo de medicamentos contra hepatite C foi apresentado no início de novembro de 2012 

no Congresso da Associação Americana para o Estudo das Doenças do Fígado, realizado em Boston 

(EUA).  A esperança é que vençam a resistência do HCV e contribuam para o desenvolvimento de 

terapias que não façam uso do Interferon, grande causador de efeitos colaterais. Além disso, quatro 

laboratórios têm medicamentos em fase de testes e que devem levar até três anos para entrarem no 

mercado.

Paralelamente, a ciência busca o desenvolvimento da vacina contra hepatite C. O mais recente 

estudo sobre uma possível imunização foi no inicio de 2012 na revista científica Science Translational 

Medicine. Segundo médicos britânicos e italianos, que apresentaram a nova proposta, o produto 

por eles criado obteve bons resultados numa pesquisa clínica em humanos, mas ainda encontra-

se em fase experimental. A possível vacina usa um vírus modificado e se mostrou segura em 41 

pessoas saudáveis, provocando respostas imunes similares às observadas em 25% dos indivíduos 

que apresentam defesa natural contra a hepatite C. 

A consolidação da vacina depende de mais resultados que comprovem sua eficácia, como 

reconhecem os próprios autores do estudo. Confirmada a segurança do novo medicamento, eles 

procurarão saber se a vacina poderá ajudar a pessoas já infectadas pelo vírus de hepatite C. Segundo 

disse o professor da Universidade de Oxford, na Grã Bretanha, Paul Klenerman, que participou da 

pesquisa, já é possível gerar respostas imunes contra a hepatite C que durem por pelo menos um 

ano. 

Uma das dificuldades da comunidade cientifica em encontrar uma vacina comprovadamente eficaz, 

de longo prazo e segura é que o HCV sofre constantes mutações. “Para termos a vacina ideal teremos 

que encontrar o código genético comum a todas as variantes do vírus”, explica Roberto José de 

Carvalho Filho. “A expectativa da comunidade médica é que dentro de 10 anos tenhamos uma vacina 

eficaz contra a hepatite C”, assinala. 
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// CAASP oferece exame gratuito  
 desde 2007

Em 2007, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo incluiu o teste para 

detecção do vírus HCV entre os exames da Campanha Fura-dedo, que acontece 

em eventos da advocacia por todo o Estado. O Fura-dedo checa também os níveis 

de colesterol e glicemia dos advogados, que na mesma oportunidade ainda podem 

medir a pressão arterial. Até hoje, foram efetuadas, gratuitamente, 24.679 verificações 

de HCV e apurados 129 resultados positivos, algumas vezes surpreendendo pessoas 

como Joaquim Kehl.

Em agosto 2011, Kehl foi à sede da 

CAASP, no centro de São Paulo, para 

participar das atividades de saúde 

preventiva do Mês do Advogado. 

Então com 78 anos, viu boquiaberto 

seu teste de hepatite C resultar 

positivo. “Eu não sabia. O médico 

que chefiava o serviço da Caixa de 

Assistência me recomendou uma 

série de exames complementares”, 

lembra o advogado, que não tinha conhecimento do grave quadro de saúde que a 

doença pode acarretar. 

Após idas e vindas a consultórios e laboratórios, Kehl pôde finalmente deixar de se 

preocupar: ele faz parte dos 25% de pessoas infectadas pelo HCV cujo organismo 

expulsa o vírus sem necessidade de tratamento, antes que a hepatite C se instale e se 

torne crônica, podendo levar à cirrose hepática e à morte. “Não necessitei de nenhum 

tipo de tratamento. O resultado positivo deveu-se à presença de anticorpos. Eu tive o 

vírus, mas não tenho mais”, explica.
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Joaquim Kehl: descoberta após 40 anos da contaminação
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Joaquim Kehl precisou rememorar 1972 para descobrir como foi infectado. Naquele 

ano, ele sofreu uma invaginação intestinal que lhe causou necrose de parte do aparelho 

digestivo – um caso gravíssimo. Internado para uma delicada cirurgia, passou por 

quatro transfusões de sangue. Àquela época, não existia teste para detecção de HCV, e 

o advogado certamente recebeu sangue contaminado.

Uma vez cronificada, a hepatite C pode permanecer silenciosa no organismo por 20 

ou até 30 anos, o que acontece com 75% das pessoas contaminadas. Quanto antes 

diagnosticada a presença do HCV, maiores as chances de se evitar a cirrose hepática. A 

cronificação da hepatite poderia atingir Joaquim Kehl, que demorou 40 anos para saber 

que fora um dia contaminado. Por sorte, ele faz parte da minoria que vence o vírus por 

obra do próprio organismo. “Recomendo a todos que façam o exame, porque hoje em 

dia isso é fácil. Nesse campo, a CAASP realiza um verdadeiro mutirão de interesse da 

advocacia”, ressalta, ativo e saudável em seu escritório, aos 80 anos.
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Processo eletrônico, a nova 
realidade da advocacia
Reportagem de Joaquim de Carvalho

Haroldo de Almeida frequenta os fóruns de São Paulo desde 1961, quando estava no último 

ano do curso de Direito da USP, no Largo São Francisco, e foi admitido num escritório 

como solicitador acadêmico – o estagiário da época. Em 51 anos de carreira, ele redigiu 

milhares de petições. No começo, ia pessoalmente ao cartório de distribuição para protocolar as 

ações. Durante muito tempo chamou os cartorários pelo nome e era conhecido de muitos deles. 

Com o processo digital, em vigor desde 1º de fevereiro no Fórum João Mendes, o maior da América 

Latina, Haroldo terá de desenvolver outras habilidades. Ele terá de aprofundar seus conhecimentos 

de informática.

Haroldo dá demonstração de que enfrentará esta batalha com a mesma tenacidade com que 

busca no Judiciário a reparação de um dano causado a um cliente. Com mais de 70 anos de idade, 

ele não faltou a nenhuma aula do curso de processo eletrônico com o professor José Antonio 

Milagre, promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB-SP em sua sede, na Praça 

da Sé. Faltavam poucos dias para o início do processo digital e lá estava ele, tentando decifrar o 

significado de expressões como PDF Creator, PDF Sam e HoverSnap, programas de computador 

que serão necessários para transformar com segurança a antiga petição em papel em textos que 

não se medem mais em linhas, páginas ou toques, mas em bytes. “É uma mudança e tanto, a maior 

Fórum João Mendes, o maior da América Latína: agora só com certificação digital
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que eu já vi na história do Judiciário, mas eu vou me adaptar”, dizia ele, após o térmico de uma aula, 

por volta das 22h do dia 22 de janeiro.

Logo após Haroldo deixar o prédio, a advogada Sônia Gomes também vai embora. Com 39 anos 

de profissão, ela parece um pouco mais preocupada. Entra no elevador e diz: “Está muito em cima, 

e é muita informação para assimilar”. À pergunta “É possível se adaptar?” ela responde: “Tem que 

ser possível!” De outro lado, o advogado Osvaldo Silva, jovem, também aluno do curso, está mais 

tranquilo. Ele é da geração que aprendeu a percorrer os caminhos do computador a partir de jogos 

digitais, e era adolescente quando a internet explodiu, na década de 90. Após a aula do professor 

Milagre, a única preocupação de Osvaldo era comprar um scanner mais potente, que digitaliza 

imagens quase na mesma velocidade das copiadoras profissionais. “Só falta isso para deixar meu 

escritório pronto para o desafio do processo eletrônico”, conta.

A digitalização do Judiciário paulista começou há quatro anos e, em alguns fóruns menores, o papel 

já foi abolido. Apenas os processos antigos continuam a ocupar as prateleiras dos cartórios, com 

pastas muitas vezes amarradas com barbantes. Em fóruns como o de Barueri, a digitalização produziu 

bons resultados, com a redução no tempo de tramitação dos processos. No Fórum João Mendes, a 

medida deveria ter entrado em vigor em dezembro, mas, numa ação conjunta com a Associação 

dos Advogados de São Paulo e o Instituto dos Advogados de São Paulo, a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seção São Paulo obteve liminar no Conselho Nacional de Justiça que adiou seu início. O 

presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, explica: “Somos a favor da implantação do processo digital, 

uma das grandes revoluções da Justiça, que contribuirá para reduzir a morosidade da tramitação 

processual. Mas ela precisa ser feita de forma que não cause a exclusão do advogado e do cidadão.”

Em janeiro, o presidente da OAB-SP anunciou um conjunto de medidas para facilitar a adaptação do 

advogado ao processo eletrônico. A Ordem é uma entidade que faz a certificação digital, que substitui 

a assinatura em processo físico, e uma das medidas foi reduzir o preço cobrado pela certificação de R$ 

115,00 e para R$ 77,50. Além disso, foi criada uma força-tarefa que percorrerá o Estado ministrando 

cursos sobre o processo digital. Serão divulgados uma cartilha e um vídeo tutorial com o passo-a-

passo sobre o peticionamento eletrônico. Também houve a ampliação dos pontos de fornecimento 

de certificados digitais no Estado e a redução do custo da digitalização de documentos de R$ 1,00 

para R$ 0,15. A Ordem também decidiu instalar centrais facilitadoras no Fórum João Mendes, em 

parceria com a AASP.
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No esforço conjunto, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) ampliou as parcerias 

com fabricantes de equipamentos de informática, vendidos aos advogados por preços abaixo dos 

praticados no mercado, com atendimento diferenciado e condições especiais de pagamento. Os 

descontos agora podem chegar a 30% sobre o menor preço praticado por Dell, Positivo, Sony, Semp 

Toshiba e Itautec. Para comprar os produtos, basta acessar www.caasp.org.br. 

No site da Caixa de Assistência os advogados encontram outra ferramenta de inclusão digital. Trata-

se do hotsite “Processo Eletrônico – Novos Desafios para a Advocacia”, resultado de um minucioso 

trabalho do Departamento de Informática da entidade, sob orientação da Diretoria, que resultou 

na página eletrônica destinada exclusivamente ao tema da digitalização dos processos. Ali o 

advogado encontra todas as informações de que necessita para trabalhar nestes novos tempos: 

como esclarecimento das dúvidas mais frequentes, orientação para os primeiros passos, como 

obter a certificação digital, recursos necessários, cronograma de implantação, manuais e cartilhas 

disponíveis.

“Nada é mais premente para a advocacia que o completo aprendizado das práticas digitais. O 

advogado não pode mais adiar sua inserção no universo eletrônico, e a Caixa de Assistência, ao 

lado da OAB-SP, está oferecendo as ferramentas para isso. Nada mais fazemos do que cumprir nossa 

obrigação institucional de prestar serviços aos advogados”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu 

Canton Filho. A inclusão digital do advogado é uma 

campanha que a Caixa de Assistência iniciou há três 

anos, quando firmou as primeiras parcerias com os 

fabricantes de equipamentos de informática. A ideia 

era incentivar os operadores de Direito a promover 

uma mudança cultural: utilizar computadores no 

seu dia a dia. Além de redigir ações, era necessário 

aprender a consultar processos pela internet, uma 

prática que torna mais ágil o trabalho do advogado. 

Mais de 15 mil profissionais do Direito já adquiriram, por intermédio da CAASP, máquinas de 

fabricantes de primeira linha. Um dos parceiros, a Itautec, diz que o acordo com a CAASP prevê 

mais do que a venda com descontos. “A vantagem do convênio consiste em um pacote que inclui 

descontos nos preços, parcelamento sem juros, desconto adicional para compra à vista, modelos 

exclusivos (que não são vendidos nas redes de varejo), pagamento em até dois cartões de crédito, 
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entrega gratuita para todo o Estado, além de campanhas promocionais pontuais”, disse à Revista da 

CAASP o gerente de Vendas Diretas da Itautec, Márcio Nunes. 

A Itautec recomenda como equipamento básico aos advogados um notebook modelo N 8510. 

“Como a atividade envolve a análise de muitos documentos simultaneamente, manipulação digital 

de grande conteúdo e ao mesmo tempo mobilidade, sugerimos uma configuração mais parruda 

e avançada. O novo modelo N-8510 custa R$ 2.199,00, mas, para o advogado, nós vendemos a R$ 

1.749,00”, afirma Nunes. Outro parceiro, a Sony, orienta o advogado a adquirir, além do notebook, um 

smartphone e um tablet. “Ao todo para implantar esse kit básico o valor giraria em torno R$ 4.000,00, 

porém esse valor pode variar para baixo ou para cima dependendo do grau de exigência”, explica 

Edgar Kato, responsável pelo setor de vendas corporativas da Sony Brasil.

Tecnologia poupa tempo e gera 
economia

Tanto os advogados quanto os fabricantes ouvidos 

pela reportagem estão de acordo num ponto: o custo 

com a aquisição de equipamentos hoje pode significar 

economia amanhã. “Não será necessário ir muitas vezes 

ao fórum”, diz o advogado Osmar Justino dos Reis. O 

estagiário Erick Nascimento, que começou a trabalhar 

num escritório como office-boy há seis anos, acredita 

que o perfil de auxiliares como ele terá de mudar. “Eu 

conheço estagiários contratados apenas para ir ao 

fórum. Eles poderão não ser mais necessários. Por isso, 

é preciso que o estagiário amplie seus conhecimentos 

de informática para poder ter uma função importante 

no escritório”, observa. O advogado Osmar Justino 

dos Reis acrescenta: “O ganho maior será em termos 

de agilidade.” Militante na área criminal, Reis impetrou 

um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça 

no dia 27 de dezembro, por volta das 13h. Fez tudo 

eletronicamente, já que o sistema no STJ já está 

digitalizado há algum tempo. “Às 18 horas, já estava na 

Deco Graciano

Osmar Justino: “ganho maior será em agilidade”
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conclusão, pronto para o despacho do ministro. Foi muito rápido. Num sistema tradicional, poderia 

demorar alguns dias”, conta. 

O advogado José Antonio Milagre, que a convite da OAB-SP ministrou gratuitamente o curso de 

processo digital, aponta outra vantagem do peticionamento eletrônico. “O advogado poderá enviar 

uma petição ao fórum qualquer dia ou horário, até de madrugada. Mas é necessário observar alguns 

cuidados. A guia com o recolhimento das custas deverá ser escaneada e enviada ao tribunal como 

documento digitalizado. E o tribunal não está aceitando apenas o comprovante de pagamento 

emitido pelo banco. É preciso juntar também a Gare preenchida”, diz ele, em referência ao documento 

que o advogado apresenta no banco ao recolher as custas.

Além de advogado, José Antonio Milagre é perito forense em informática e telecomunicações, com 

especialização em Direito Penal e Processo Penal e MBA em Tecnologia da Informação. Também 

leciona em cursos de graduação e pós-graduação. É o profissional com uma formação bem 

adequada para os novos tempos no Judiciário. Ele diz que, observadas as formalidades no processo 

digital, o ganho de tempo é inquestionável, sobretudo porque uma das tarefas do advogado com o 

peticionamento eletrônico é preencher um formulário que agiliza o trabalho do cartório, definindo o 

assunto principal, o valor da causa, a competência, a classe do processo e até se a ação deve tramitar 

Ri
ca

rd
o 

Ba
st

os

José Antonio Milagre: “O advogado poderá enviar uma petição ao fórum em qualquer horário, até de madrugada”
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em segredo de justiça. Nesse ponto, Milagre alerta: “O advogado não deve definir segredo de justiça 

para qualquer ação, pois ele corre o risco até de tomar uma litigância. O segredo de justiça é para 

casos específicos, não para qualquer ação.”

No dia 14 de dezembro, um advogado ingressou com ação no Fórum João Mendes para obrigar 

uma empresa de plano de saúde a realizar uma cirurgia para a correção de apneia obstrutiva do 

sono severa. No dia 15 de janeiro, dez dias úteis depois, o juiz Christopher Alexander Roisin proferiu 

a sentença, que determina ao hospital conveniado que faça a operação. O Tribunal de Justiça de 

São Paulo avalia que, num processo físico, essa decisão demoraria em torno de quatro meses. “É 

impressionante, sem dúvida”, afirma o advogado Luiz Dellore, professor de Direito Processual Civil 

do Mackenzie.

Apesar das vantagens, o processo eletrônico ainda provoca insegurança, principalmente para quem 

acompanha as mudanças não muito de perto. Jezieli de Jesus Oliveira, que disputa a guarda de uma 

filha com o pai da criança, teme que o processo digital fique vulnerável à ação de hackers. “Quem 

cuida da ação é meu advogado, mas eu fico preocupada: e se um hacker invadir o sistema?”, indaga. 

O risco é o mesmo de um incêndio no cartório ou do furto de um processo. A solução é a mesma: 

reconstituir o processo a partir das cópias em poder dos advogados. E essas cópias continuarão 

existindo, não na forma antiga do papel, mas em computadores, pen drives ou arquivos digitais, com 

o respectivo protocolo e assinatura eletrônicos.

Na era digital, o perfil do escritório começa a mudar. Nada substituirá a advocacia como ciência, 

técnica e arte. Mas o meio exigirá novas habilidades do profissional. Se não pessoalmente, mediante 

profissionais terceirizados. O advogado Osmar Justino dos Reis já se antecipou. Hoje mantém um 

site em que os clientes podem acompanhar o andamento dos processos, com a leitura de peças 

na íntegra. Também desenvolveu programas para buscar jurisprudência e decisões relativas às 

ações em curso. Por isso, ele contratou um profissional de Tecnologia de Informação, que lhe dará 

consultoria seis horas por semana. “Com a economia de tempo e de deslocamento, eu pago esse 

profissional e dou ao meu escritório agilidade e ao meu cliente, segurança”, destaca. Nesse novo 

momento do Judiciário, Osmar entendeu que a hora é de trocar a pasta pelo notebook e, no lugar 

de ruas congestionadas, trafegar por avenidas eletrônicas, invisíveis aos olhos, mas com resultados 

bem concretos. 
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Quando um erro 

judicial ceifa 
uma carreira

Jasminor Mariano Teixeira lembra-se bem 

do dia em que resolveu ser advogado. “Meu 

pai me levou para conhecer um amigo dele, 

Carlos Fulgêncio da Cunha, que havia se tornado 

desembargador no Rio de Janeiro. O Carlos foi 

muito cordial comigo e, assim que eu saí de seu 

escritório, tive certeza do que queria. Virei para 

meu pai e disse: ‘Quero ser advogado’”. Tal firmeza é rara em meninos de cinco anos, mas a criança 

não podia imaginar o quão árduo seria o caminho até a advocacia e que, mesmo depois de alcançado 

o objetivo, o destino lhe reservaria momentos tão difíceis.

Mais velho dentre cinco irmãos, Jasminor nasceu numa fazenda em Araxá, Minas Gerais, a 374 

quilômetros de Belo Horizonte. Estudar na região era difícil, havia pouquíssimas escolas de boa 

qualidade. Por essa razão, ele viajaria para concluir em São Paulo o equivalente ao ensino médio.  

Depois, voltaria para a cidade natal, onde se casaria e teria três filhos. 

Jasminor retornaria a São Paulo, dessa vez acompanhado da família, em busca da sonhada faculdade 

de Direito. Recomeçou a vida na capital paulista trabalhando em um armazém de cereais. Conseguiu 

ingressar no curso de Direito da FMU e, mesmo antes de se formar, alugou um imóvel e montou 

um escritório de advocacia, cujas causas eram conduzidas por dois amigos já advogados. Em 1975, 

formou–se em Direito e em pouco tempo obteve a Carteira da Ordem.

A partir de então, deslanchou na profissão. Militante na área do Direito Imobiliário, chegou a ser 

presidente da Associação dos Mutuários de São Paulo. No auge da carreira, após duas décadas de 

advocacia, sofreria um duro golpe. Em 1997 a Justiça Federal acusou-o de extraviar um processo 

sobre correção de valores de um imóvel. Ele defendeu-se afirmando peremptoriamente que tal 

processo estava em poder da própria Justiça Federal. Julgado em 1999, foi considerado culpado. 

Condenado, deveria cumprir pena de dois anos de prisão. Desesperado, Jasminor recorreu à OAB-SP, 

que lhe conseguiu um habeas corpus. 
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Jasminor: duro golpe da Justiça Federal
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Em liberdade condicional, viu a clientela desaparecer e as finanças depauperarem-se. Iniciou uma 
luta incansável para provar sua inocência. E conseguiu. “Em determinado momento, pedi a uma 
colega que fosse ao Fórum da Justiça Estadual e verificasse se o processo estava por lá. E estava! 
Acompanhado de despacho de encaminhamento da Justiça Federal para a Estadual”, relata, revivendo 
a indignação que o acometeu à época diante da imperdoável falha judicial. Desde então, Jasminor 
briga para ser indenizado por dano moral. Ele pleiteia R$ 350 mil e acredita que seus três filhos e a 
neta poderão, um dia, desfrutar desse dinheiro. O processo corre na Justiça há oito anos.

// Saúde comprometida

Impossível que tal jornada não lhe trouxesse 

consequências à saúde. Ainda em 1998, aos 62 

anos, um grave quadro de insuficiência coronária 

rendeu-lhe quatro pontes de safena. Mesmo com 

a locomoção comprometida pelos problemas 

cardiovasculares, uma vez provada sua inocência 

Jasminor recomeçou a carreira, dessa vez na 

Central Geral dos Mutuários. O avanço da 

idade, contudo, lhe traria mais complicações - 

hipertensão, diabete, catarata e perda de 80% da audição.

 

Em 2005, aos 70 anos, com a esposa, Maria de Lurdes, também doente e precisando dele a seu lado, 

Jasminor não tinha mais condições de trabalhar. “A gente sabe quando é hora de parar”, diz. Contando 

apenas com os parcos recursos do INSS, ele procurou a CAASP, de que até hoje recebe benefício mensal 

em dinheiro, cartão-alimentação, auxílio odontológico e medicamentos. Sem convênio médico, ele 

utiliza a rede pública de saúde e a rede referenciada da Caixa de Assistência. “Os recursos da Caixa de 

Assistência ajudam a cobrir nossas despesas. É possível ficar um pouco mais aliviado”, agradece. 

A participação da CAASP na vida do casal Jasminor e Maria de Lurdes é indispensável. Seus filhos 

seguem na vida pelos próprios meios, mas não têm condições de ajudá-los significativamente. As 

aposentadorias de ambos não são suficientes para pagar as contas. “Quisera todos os profissionais 

contassem com organizações como a OAB-SP e a CAASP a zelar por seus interesses, como essas 

entidades zelaram e zelam pelos meus”, ressalta, estendendo o elogio AASP (Associação dos Advogados 

de São Paulo), que lhe cede uma sala para, ainda hoje, atender alguns clientes antigos. É isso mesmo: 

Jasminor nunca abandonou por completo a advocacia.

Com Maria de Lurdes: “A gente sabe a hora de parar”
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Por um sistema 
penal civilizado

Desde a década final do Século XVI, o 

confinamento do infrator tem sido o eixo dos 

sistemas penais, não obstante ser consenso entre 

os estudiosos que a sanção privativa de liberdade, 

como medida básica de reinserção social e de 

prevenção ao crime, se mostra obsoleta, ineficaz 

e totalmente esgotada. Embora pese a inclinação 

exageradamente punitiva de determinados 

setores da sociedade (especialmente setores da imprensa), cientificamente não resta dúvida de que 

o conceito de que, da perspectiva utilitarista, a privação de liberdade não alcançou os fins a que se 

propôs.

O caso do Brasil é ilustrativo. Pelas últimas cinco décadas as condições do sistema prisional brasileiro 

e todas as circunstâncias que as rodeiam somente se agravaram, a proliferar ainda mais, em vigorosas 

cepas, o germe da violência e da criminalidade. É passada a hora de se buscarem formas substitutivas 

de punir.

O artigo 32 do nosso Código Penal, em seu inciso I, estabelece a pena privativa de liberdade, que 

pode ser substituída por alguma das modalidades restritivas de direitos ou multa. A opção normativa 

primeva, pois, se situa no encarceramento do condenado. A metodologia que elege a privação da 

liberdade do infrator como única ratio encontra assertivos partidários – e são muitos – no seio do 

próprio Poder Judiciário. Fecham-se ao bom senso da exortação doutrinária de que o encarceramento 

deve e precisa ficar reservado às hipóteses de extrema e inexorável necessidade, levados em conta o 

grau de periculosidade, de inadaptação social do condenado, a extrema gravidade e a violência do 

delito e outras circunstâncias que demonstrem, exaustivamente, sua inevitabilidade como medida 

de defesa social. Não entendem o encarceramento como derradeiro recurso, de que só deve lançar 

por José Roberto Batochio*
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mão o Estado-juiz quando não identificar substitutivo vantajoso para a privação da liberdade. É a 

exótica doutrina da Tolerância Zero, importada da grande Nação do Norte. 

Levantamento estatístico entre nós realizado em meados de 2011 mostra que a população carcerária 

brasileira alcança hoje a assustadora cifra de 500.000 indivíduos. Esse oceânico contingente 

deixa entrever que dobraram os índices prisionais existentes em 2000, ou seja, em apenas uma 

década. Querem significar tais números que a tendência na jurisdição penal brasileira é o massivo 

aprisionamento dos infratores (sejam os condenados definitivamente, sejam os que ainda são objeto 

de investigação), com total desprezo às condições do espaço vital para onde se os remetem, aos 

efeitos nocivos que acarretam aos primários, e ao vilipêndio à dignidade humana, dadas as terríveis 

carências materiais do sistema. 

Não apenas setores do Poder Judiciário têm se mostrado indiferentes a essa situação. Quando tudo 

está a indicar a impossibilidade de mais se agravarem as condições nas prisões, por incrível que 

possa parecer, os Falcões da Lei e da Ordem do Poder Legislativo, cultivando cuidadosamente as 

inclinações da turba que ulula por mais e mais rigor, logram editar nova lei, ainda mais draconiana, 

em que se institui a figura do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). É o regresso definitivo às 

masmorras medievais!

Inicialmente gestado no Estado de São Paulo, pela Resolução da Secretaria de Administração 

Penitenciária (Resolução nº 26/2001), o RDD fundamentou-se na mais demagógica e melíflua 

justificativa: necessidade de combate retributivo à criminalidade organizada e manutenção da 

ordem interna. Previa o ato normativo estadual o completo isolamento do preso pertencente a 

facções criminosas ou de comportamento inadequado (conceito não definido na norma), por um 

período não menor que 360 dias!

Posteriormente, ainda no mandato inicial do presidente Lula, cujo primeiro ministro da Justiça 

abraçou essa idéia draconiana e de grande apelo popular, promulgou-se a Lei nº 10.792, de 1º de 

dezembro de 2003, que alterou dispositivos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), para nela 

introduzir esse odioso regime prisional.

Diante disso, resta-nos antever que a evolução que não for aceita pela ciência será imposta pela 
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inviabilidade material do consectário da inflação prisional: construção e manutenção de prisões 

suficientes para abrigar tamanho contingente. Muito melhor encontremos, para crimes não violentos 

e que racionalmente não reclamam pena privativa de liberdade, sanções outras, com ênfase especial 

para a pena pecuniária nos delitos patrimoniais e financeiros, perpetrados sem violência. 

Nesse sentido, se oferecem três proposições:

1)  Há que se reformular o sistema de penas, através de alteração legislativa, instituindo-se o critério da 

proporcionalidade estrita, reservando-se a pena privativa de liberdade exclusivamente para crimes 

cometidos mediante violência, ficando cominadas aos demais sanções pecuniárias ou restritivas;

2)  O sistema penitenciário deve ser estruturado de molde a ensejar, de um lado, a defesa da sociedade 

pela contenção dos autores de atos de violência, e, de outro, a subsistência digna e a oportunidade 

de ressocialização do detento; 

3)  O Regime Disciplinar Diferenciado é instituto incompatível com os princípios constitucionais que 

tratam da dignidade do condenado, com as convenções e tratados que dispõem sobre as garantias 

de incolumidade e assistência da pessoa humana custodiada pelo Estado, e com a defesa ampla 

constitucionalmente garantida. Deve, pois, ser abolido.

José Roberto Batochio é advogado criminal. Foi presidente do Conselho Federal da OAB, da 

OAB-SP e da AASP, além de deputado federal pelo PDT-SP.

*Este texto foi extraído de apresentação feita durante Conferência Nacional da OAB, realizada em Curitiba (PR), em 2012.
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\\\\PALAVRA DO LEITOR

MENSALÃO

Parabéns à nossa CAASP.  Menção especial à matéria sobre o “mensalão”(edição número 2), 

particularmente o exposto nas páginas 32/33.

Ruy Maldonado

VERSÃO IMPRESSA

Gostei muito da Revista da CAASP. No futuro, há possibilidade de uma versão impressa ou ela foi 

criada para ser somente virtual?

Jardel Luis Zalotini

Prezado advogado,

A Revista da CAASP foi concebida, editorial e graficamente, para o meio digital. Não está descartada, contudo, a 

criação de uma versão impressa no futuro.

“CAUSOS”

Gostaria de parabenizá-los pelo brilhante trabalho exercido na Revista da CAASP,  que vem a somar 

e agregar à classe de advogados. Minha sugestão é que os colegas possam escrever histórias ou 

“causos” pelos quais passaram, para serem publicados na última página da revista. Assim, os textos 

seriam escolhidos pelos funcionários da redação e a cada edição daríamos a oportunidade de os 

advogados demonstrarem um pouco de sua história de vida e carreira.

Luciana Soares da Silva

Prezada advogada,

A adoção de sua sugestão, considerada oportuna pela redação, será analisada pelo Conselho Editorial da Revista 

da CAASP.

EMPOLGAÇÃO

“Show de bola” a revista eletrônica. Parabéns! Inigualável!

Wilson Canesin
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