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Caro leitor,

Não é de hoje que se percebe um clima estranho entre o Supremo Tribunal Federal e o 
Congresso Nacional, cuja razão seria a ingerência da corte em temas da alçada parlamentar. 
Quando o debate se desvia para um pouco além da divergência cortês, a turma do “deixa 

disso” está sempre a postos. Coisas da convivência democrática, amenizam de pronto os bombeiros. 
A verdade, claro está, é que o Poder Legislativo, por descaso ou incompetência, não tem dado conta 
do seu papel de fazer leis. 

Em decorrência disso, acionado para deliberar sobre temas urgentes, o STF decide, a Nação cumpre 
e o Congresso fica para trás. Estariam os ministros da Suprema Corte deixando de ser os guardiões 
da Constituição para tornarem-se seus reformadores? A Revista da CAASP levou a questão para dois 
dos mais importantes juristas do Brasil, Ives Gandra Martins e Antonio Celso Bandeira de Mello, cujas 
posturas políticas são mais que diferentes – são antagônicas.

Tão importante quanto essa polêmica é o andamento da economia brasileira. Para destrinchar o que 
anseia o governo com sua política econômica e o que pretende a oposição com suas críticas, fomos 
ouvir o mais influente economista brasileiro dos últimos 40 anos. Antonio Delfim Netto é afável, 
irônico e bem-humorado, como conhece-o o povo brasileiro. Na conversa que manteve com a Revista 
da CAASP em seu escritório – uma bela casa no Pacaembu, Zona Oeste paulistana – confirmou o que 
seus artigos na imprensa demonstram: trata-se, antes de tudo, de alguém que vê a economia como 
ciência humana, contrapondo-se às correntes monetaristas que sobrepõem índices a pessoas. 

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, assina a seção “Opinião” desta edição. Advogado e 
político consagrado por sua sinceridade, exibe em linhas brilhantemente escritas seu descrédito na 
Reforma Política que o Congresso Nacional promete iniciar.

A reação da população e da mídia ante a escolha do novo Papa não escapou aos olhos do presidente 
da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho. Em “Palavra do 
Presidente”, Canton aponta alguns dos temas que devem pautar a Igreja Católica sob Francisco, os 
quais em nada relacionam-se com fato de o Sumo Pontífice ter nascido na Argentina.

Na seção “Saúde”, a Revista da CAASP relata a tragédia de Helen Leite, morta durante um voo Brasil 
– Estados Unidos. O caso da jovem de 25 anos não é único: em um ano, mais pessoas morreram 
subitamente durante voos do que em acidentes aéreos. Voar exige uma série de cuidados e 
precauções, os quais raramente são observados por passageiros e empresas de aviação. Os aspectos 
médicos e legais envolvidos na questão estão na reportagem.

O avanço que o domínio de uma língua estrangeira pode trazer aos profissionais da advocacia está 
amplamente descrito na seção “Parceria”, em que são citados os convênios da CAASP a garantir 
descontos e outros benefícios aos advogados em escolas de idiomas.

O editor

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

O mundo saudou Francisco, o novo Papa, 

líder da Igreja Católica, que reúne mais de 1 

bilhão de fiéis. No Brasil, onde mais de 60% 

da população se afirma católica – algo em torno de 

120 milhões de pessoas -, a reação inicial dividiu-se 

entre os que enalteceram a escolha do primeiro Papa 

latino-americano e os que lamentaram, geralmente 

com piadas, sua nacionalidade argentina. Vejo 

ambas as reações como desprovidas de qualquer 

sentido lógico, e movidas por um bairrismo quase, 

digamos, futebolístico. 

Inúmeras vozes, algumas delas a ocupar espaço de destaque em veículos de comunicação de alcance 

nacional, acorreram a Jorge Maria Bergoglio para, desde logo, pedir que volte o olhar papal à América 

Latina. Erro crasso de enfoque. Esta região, a despeito de desigualdades históricas ainda por superar, 

tem a democracia consagrada em praticamente todas as nações que a compõem e vive momento 

de avanço socioeconômico. Devesse o Sumo Pontífice definir prioridades geográficas, imagino que 

dirigiria sua atenção maior a países africanos em que fome e miséria são regra, ou à triste região 

do Oriente Médio, onde o belicismo passa de geração a geração sem qualquer aceno concreto no 

sentido da paz.

Ouso apostar, contudo, que a sabedoria do Papa Francisco  não o conduzirá por nenhum dos dois 

caminhos. A influência e a abrangência da Igreja Católica, que não se limitam a seus seguidores 

declarados, não podem privilegiar esta ou aquela região. Ações pontuais em situações específicas 

são bem-vindas, por óbvio. Mas a mensagem cristã, em sua versão católica ou em qualquer outra, 

tem alcance universal e aplica-se a todos os seres humanos – governantes, governados, abastados e 

carentes.

O Século XXI abre suas portas à Igreja Católica, e Jorge Maria Bergoglio pode ser o homem a trazê-

la para a contemporaneidade. A dedicação aos estudos e o ativismo social, características dos 

O Papa é argentino. 
E daí?
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jesuítas, certamente serão aliados da humildade intrínseca aos franciscanos. Há que se acreditar na 

autenticidade dos hábitos espartanos do Papa Francisco  – nada, até aqui, nos leva a suspeitar de 

mero marketing, como alguém aventou. A questão principal, contudo, é a capacidade e a disposição 

de Bergoglio para espanar certos dogmas medievais incrustados no Vaticano e, de outra parte, 

propugnar a punição, pelas leis comuns, dos criminosos escondidos sob a batina.

Falamos de pedofilia, é claro. A simples repreensão verbal de padres pedófilos, mesmo quando 

acrescida da perda das atribuições clericais, pode bastar para a consciência católica, mas coloca-

os acima dos demais mortais, para quem praticar ato sexual ou libidinoso com criança é crime 

inafiançável em qualquer lugar civilizado.

Não se deve cobrar do novo Papa que revolucione a Doutrina Católica. A observância literal do 

Concílio Vaticano II já constituirá significativo avanço. Na Carta Encíclica Pacem in Terris, que integra 

aquele Concílio, Angelo Roncalli, o Papa João XXIII, escreveu: “O progresso da ciência e as intervenções 

da técnica evidenciam que reina uma ordem maravilhosa nos seres vivos e nas forças da natureza. 

Testemunham, outrossim, a dignidade do homem capaz de desvendar essa ordem e de produzir os 

meios adequados para dominar essas forças, canalizando-as em seu proveito”.

A sensibilidade de João XXIII, cujo papado perdurou de 1958 a 1963, parece antever conflitos de 

agora. Não seriam o aborto e a eutanásia questões que mereçam ser abordadas à luz da Pacem in 

Terris? E quanto à realização de pesquisas com células-tronco? O uso de preservativo – sob certo 

aspecto também um avanço tecnológico - não merece ser considerado por seu efeito na saúde 

pública, sobrepondo-se em nome da vida a ser preservada mesmo que em detrimento de uma vida 

a ser concebida? 

Paralelamente a tais questões, que esperam tratamento antiobscurantista por parte do Papa 

Francisco, há temas de Estado inerentes ao Vaticano que devem ser esclarecidos de imediato, a bem 

do exemplo que a Cúria Romana deve dar a suas afiliadas pelo mundo. O principal deles, sem dúvida, 

diz respeito às condutas suspeitas do IOR, o Banco do Vaticano, que não cumpre sequer as normas 

europeias contra a lavagem de dinheiro.

São questões prementes, que afligem a mais de 1 bilhão de católicos, e, naturalmente, muito mais 

importantes que a nacionalidade do Papa. 

Fábio Romeu Canton Filho
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

“Não existe país sem miséria que não tenha 
uma advocacia próspera”, afirma Fábio  Canton 
Solenidade de posse das diretorias da CAASP e da OAB-SP contou com a presença do 

governador Geraldo Alckmin e do presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinícius 

Furtado Coelho

O Brasil quer direito, justiça, liberdade e equidade. É nessa direção que se devem voltar 

nossas atenções”. A afirmação foi feita pelo presidente da Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho, ao discursar para o público que 

lotava o auditório principal do Palácio das Convenções do Anhembi, dia 14 de março, 

durante solenidade de posse das diretorias da CAASP e da OAB-SP eleitas para o triênio 2013-2015. 

Canton ressaltou o papel histórico da advocacia nas lutas pela consolidação da democracia brasileira, 

“na vanguarda das causas sociais desde a Constituição de 1824 até a de 1988”, e destacou a função 

precípua da Caixa de Assistência – socorrer os advogados em situação de penúria - como aliada dos 

esforços atuais pela erradicação da pobreza: “Um país sem miséria passa obrigatoriamente por uma 

advocacia próspera”.

Ao lado de Canton à mesa solene encontravam-se o novo presidente da Seção São Paulo da OAB, 

Marcos da Costa, o presidente cessante Luiz Flávio Borges D’Urso, ora empossado como conselheiro 

federal da Ordem, o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coelho, 

o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a secretária de Justiça do Estado de São 

Paulo, Eloisa de Sousa Arruda, os ex-presidentes da Ordem Mário Sérgio Duarte Garcia, José Roberto 

Batochio e Ophir Cavalcante Júnior, o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, José 

Horário Halfeld Resende Ribeiro, o presidente da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, 

Sérgio Rosenthal, o presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, Aldimar de 

Assis, o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa, o vice-presidente 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Gaspar Gonzaga Franceschini, e outras autoridades do 

Judiciário paulista, das Polícias Militar e Civil, deputados federais e estaduais, além de representantes 

de diversas organizações da sociedade civil.

Em seu pronunciamento, Fábio Romeu Canton Filho recordou os cargos que ocupou no âmbito da 

OAB-SP antes de chegar pela primeira vez à presidência da CAASP, em 2010. Tendo sido presidente 

da Comissão do Jovem Advogado, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, conselheiro 

seccional e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Canton disse que “nenhuma função nos 

coloca tão próximos da realidade da advocacia quanto presidir a Caixa de Assistência. A Caixa nos 

proporciona uma exata visão humanista sobre o advogado, aproximando-nos daqueles que mais 

necessitam do nosso apoio”. 

“
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O presidente da CAASP enalteceu o trabalho dos diretores 

da entidade na gestão anterior (2010-2012), os quais, ao 

seu lado e amparados pelo corpo de funcionários, foram 

responsáveis por números como estes: mais de 8 milhões 

de itens de farmácia comercializados, boa parte dos quais 

com desconto de 80%; mais de 600 mil títulos vendidos 

nas livrarias da entidade apenas em 2012, com descontos 

de até 50%; mais de 70 mil atendimentos odontológicos 

em 2012; também no ano passado, mais de 100 mil 

procedimentos em sete campanhas de saúde preventiva; 

mais de 80 mil advogados cadastrados para compra de computadores com desconto especial; 2 mil 

empresas, dos mais diversos segmentos, cadastradas no Clube de Serviços; presença física nas 226 

subseções da OAB-SP; concessão de auxílio pecuniário a 3.100 advogados em situação de penúria, 

impossibilitados de trabalhar devido a problemas de saúde, entre outros serviços e benefícios.

Juntos com Fábio Romeu Canton Filho, estarão à frente da CAASP até 31 de dezembro de 2015 Arnor 

Gomes da Silva Júnior (vice-presidente), Sergei Cobra Arbex (secretário-geral) e Célio Luiz Bitencourt 

(tesoureiro), Rodrigo Ferreira de Souza de Fugueiredo Lyra (secretário-geral adjunto), Adib Kassouf 

Sad, Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos, Jorge Eluf Neto, Maria Célia do Amaral Alves e 

Rossano Rossi (diretores).

“Criada para estender a mão ao advogado”

Em conversa com jornalistas no Palácio das Convenções do Anhembi, antes de se dirigir ao auditório 

para a sessão solene em que seria empossado como presidente da OAB-SP, Marcos da Costa disse 

que a CAASP, “braço assistencial da Ordem, é a demonstração maior do que uma entidade de classe 

pode fazer no que diz respeito à solidariedade. É uma instituição criada para estender a mão ao 

advogado nos momentos difíceis”.

Na opinião de Luiz Flávio Borges D’Urso, agora conselheiro federal da Ordem por São Paulo, cargo 

que acumula com a diretoria de Relações Institucionais da seccional paulista, a harmonia entre Caixa 

e Ordem que marcou as últimas três gestões terá continuidade. “O diálogo na nova gestão com nosso 

companheiro Canton será como sempre: leal, franco, sem nenhuma perspectiva de dificuldade. 

Tenho certeza da perfeita sintonia entre as duas casas, que, no fundo, são uma só, a trabalhar em 

prol da advocacia”, assinalou D’Urso.

C
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Novos diretores e autoridades no Anhembi



 10 // Revista da CAASP / Abril 2013

\\NOTÍCIAS DA CAASP

Os responsáveis por conduzir a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo nos próximos três 

anos tiveram a chance de descrever seus projetos. O secretário-geral Sergei Cobra Arbex, salientou 

que “o papel de auxiliar o advogado nos momentos de dificuldade é uma missão que por si só 

explica nossa atribuição: intensificar cada vez mais esse auxílio, aumentar a rede de apoio, ampliar 

os benefícios – ou seja, levar para o advogado, que é um ser humano especialíssimo na República 

Brasileira, um rol de serviços para que ele possa enfrentar esse Judiciário tão difícil que temos no 

Brasil”. 

O secretário-geral adjunto da CAASP, Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra, encarregado do 

setor de benefícios pecuniários, enfatizou “o valor humanístico” das ações da entidade. “O advogado 

carente pode requerer à Caixa, mediante análise de alguns requisitos sobre suas necessidades, uma 

série de auxílios de caráter pecuniário. Esse benefício não serve para manter um padrão de vida, mas 

para assegurar dignidade a alguém que, por alguma razão, encontra-se num momento difícil da 

vida”, explicou Lyra. Ao seu lado atua nesta gestão a diretora Maria Célia do Amaral Alves, para quem 

“é um grande orgulho ajudar o advogado carente, principalmente aquele que enfrenta problemas 

de saúde que o impedem de exercer a profissão”.

O diretor-tesoureiro Célio Luiz Bitencourt destacou a boa situação financeira da Caixa de Assistência, 

fruto de medidas adotadas nas gestões anteriores: “Realizamos um grande trabalho para soerguer 

as finanças da CAASP. Agora, estabilizados, temos a missão de progredir e oferecer cada vez mais 

serviços aos colegas”. Também responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade, 

Bitencourt registrou: “Continuaremos a levar saúde preventiva aos advogados de todo o Estado por 

meio do esporte”. Hoje, a Caixa de Assistência promove eventos exclusivos da advocacia em nada 

menos que 12 modalidades esportivas.

“A diretoria assume solenemente nesta data, mas já vem trabalhando desde o início do ano. O que se 

pretende é dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos últimos anos. Além disso, queremos 

ampliar a rede de atendimento em todo o Estado de São Paulo, justificando a anuidade que o 

advogado paga a Ordem não apenas do ponto de vista econômico, mas também social e familiar”, 

discorreu o diretor da CAASP Adib Kassouf Sad. 

Segundo Jorge Eluf Neto, diretor que atua na área de saúde ao lado do vice-presidente Arnor Gomes 

da Silva Júnior, mais especificamente no campo da atenção odontológica, “o plano traçado é para 

manter a excelência do serviço prestado e aumentar a oferta”. Para Eluf Neto, “nossa maior recompensa 

é saber que a advocacia, espinha dorsal da sociedade civil brasileira na defesa da cidadania, encontra-

se hoje bem assistida e amparada”.
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“Vamos aprimorar cada vez mais os serviços prestados nas Regionais e nos Espaços CAASP”, antecipou 

a diretora Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos. “A ideia é aumentar o número de convênios 

e serviços disponíveis no interior. Também pretendemos intensificar as ações em favor das mulheres 

advogadas de todo Estado, criando elos de aproximação entre o interior e a capital”, acrescentou.

Para o diretor Rossano Rossi, o otimismo marca este início de gestão. Ex-presidente da Subseção de 

Bragança Paulista da OAB-SP, disse que teve oportunidade de constatar casos de advogados que 

sequer conheciam a Caixa de Assistência naquela cidade. “Trabalhei para levar os serviços da CAASP 

para minha região. Então, meu desejo é poder distribuir minha experiência para todos os municípios 

do Estado”, apontou.

Campanha CAASP de Vacinação contra a Gripe 
percorre as subseções da OAB-SP

De 15 de abril a 29 de maio, a Campanha CAASP 

de Vacinação contra a Gripe percorrerá todas as 

subseções da OAB-SP. Para verificar dia e horário 

em que a equipe de imunização estará na sua cidade, 

acesse www.caasp.org.br. Na sede da Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo (Rua Benjamin Constant, 75, 

Centro, São Paulo – SP), a vacinação se realizará de 15 de 

abril a 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 

Em 2012, 18.169 pessoas foram vacinadas. Para advogados, 

estagiários e dependentes (cônjuges, pais, filhos, netos e demais descendentes em linha reta), a 

vacina custa R$ 32,00. Avós e sogros de profissionais inscritos da Ordem pagam R$ 40,00. Mais uma 

vez, a vacina será gratuita para advogados e cônjuges com mais de 60 anos.

“A participação da advocacia na Campanha contra Gripe vem crescendo ano a ano, e temos certeza 

que em 2013 não será diferente. Como se trata de uma ação itinerante, chamamos a atenção dos 

colegas para o calendário de vacinação. Todas as subseções da OAB-SP serão contempladas, em 

datas e horários específicos”, concita o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. “A Caixa 

prossegue privilegiando a medicina preventiva, consagrada no mundo inteiro como a forma mais 

barata e eficaz de se cuidar da saúde”, salienta o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva 

Júnior.

Ricardo Bastos

Arnor: privilegiando a saúde preventiva
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

Como nas edições anteriores, na Campanha de Vacinação contra Gripe 2013 será aplicada a vacina 

trivalente, que imuniza contra os dois tipos de gripe sazonal e também contra o tipo H1N1. Por ser 

produzida com vírus inativo, pode ser administrada com segurança em pacientes com deficiência do 

sistema imunológico. A vacina contra gripe só não pode ser ministrada a indivíduos com histórico 

de reação alérgica a qualquer dos componentes do medicamento ou a ovo. De modo geral, podem 

surgir reações locais como dor leve, vermelhidão ou endurecimento da pele e, na pior das hipóteses, 

febre baixa. Como ocorre com todas as vacinas, o início da proteção dá-se entre o décimo e o décimo-

quarto dia após a aplicação.

A gripe, causada pelo vírus Influenza, é uma doença altamente infecciosa, transmitida por gotículas 

respiratórias que facilmente se disseminam no meio ambiente. Como muitas vezes não se pode 

evitar o contato com pessoas infectadas, a solução mais eficaz é tomar a vacina, indicada pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde) como maneira efetiva de se prevenir contra a doença. “Mesmo a 

gripe comum – e não apenas a H1N1, chamada de gripe suína - apresenta taxa de mortalidade. Além 

disso, é uma doença determinante da ausência ao trabalho”, alerta Sizenando Ernesto de Lima Júnior, 

consultor- médico da CAASP.
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Advogados voluntários atuam na área 
de benefícios da Caixa de Assistência

Já estão compostas e em atividade as cinco Câmaras de Benefícios 

da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que até 31 de 

dezembro de 2013 cuidarão da atribuição primordial da entidade 

– socorrer os advogados em situação de penúria, impossibilitados de 

trabalhar por problema de saúde. “A CAASP, desde sua criação, em 1936, 

vem crescendo e ampliando o leque de serviços que oferece à advocacia, 

e hoje alcança toda a classe. Mas o socorro ao advogado em situação da 

carência permanece como uma de suas funções mais relevantes”, afirma 

o secretário-geral adjunto da Caixa de Assistência, Rodrigo Ferreira de 

Souza de Figueiredo Lyra, responsável pela área de auxílios pecuniários da 

entidade, em que atua ao lado da diretora Maria Célia do Amaral Alves.

As Câmaras de Benefícios são formadas por advogados voluntários, que dedicam parte de seu 

tempo aos colegas desafortunados. Cada uma delas tem um diretor da CAASP como presidente. 

Nesta gestão, integram a 1ª Câmara, presidida pelo diretor Jorge Eluf Neto, os advogados João Alves 

dos Santos, José Ezabella, Meire Maria de Freitas, Neusa Maria Corona Lima, Sandra Maria Boldini, 

Valdemar Carlos da Cunha e Luiz Antonio Tolomei. 

O diretor Adib Kassouf Sad preside a 2ª Câmara de Benefícios, composta por Dalmyr Francisco 

Frallonardo, Darcio Pedro Antiquera, Leda Regina Gonçalves Corrêa, Luís Roberto Mastromauro, 

Osvaldo Costa de Souza, Sidney Sylvio Giovanini e Vanessa de Oliveira Vendramin.

Presidida pelo diretor Rossano Rossi, a 3ª Câmara conta com os advogados Aldo Fernandes Ribeiro, 

Ciro Lopes Dias, Clemente Pio Soares Hungria, Felício Helito Júnior, Giozivani Gomes Catapreta Costa 

e Jurandir de Sousa Oliveira Filho.

A 4ª Câmara de Benefícios é presidida pela diretora Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos e 

formada por Agnelo José de Castro Moura, Dib Antonio Assad, Jorgino Pazin, José Roberto C. do 

Prado de Salles Penteado, Maristela Parada Corrêa e Walter José Borges Antognetti.

Andréia Gomes da Fonseca, Aziz José Elias Filho, Carlos Augusto Luna Luchetta, Marcelo Cury Elias, 

Plinio Darci de Barros, Ronaldo Sérgio de Cintra Castro e Roberto Hristos Ioannou integram a 5ª 

Câmara, cuja presidência é de Maria Célia do Amaral Alves. “Lidamos com a principal função da 

CAASP, que é o amparo ao advogado carente”, salienta a diretora da Caixa de Assistência.

Ricardo Bastos

Lyra: socorro ao advogado carente
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Avaliação social

O procedimento para que o advogado obtenha auxílio pecuniário 

da Caixa de Assistência envolve minuciosa avaliação de suas 

condições de saúde e socioeconômica. A concessão do benefício 

condiciona-se à comprovação de exercício anterior da advocacia, 

da impossibilidade laboral atual e da ausência de renda para suprir 

as necessidades do advogado e da família. “É preciso muito critério 

na hora de avaliar um pedido por ajuda pecuniária, pois a Caixa faz 

uso de recursos da própria advocacia para salvar vidas”, destaca 

Rodrigo Lyra.

Cabe às assistentes sociais da CAASP fazer visitas aos advogados que solicitam auxílio pecuniário 

e, a partir de entrevistas, emitir os respectivos laudos sociais, os quais, acrescidos dos documentos 

apresentados, são analisados em processos nas Câmaras de Benefícios.

Na gestão passada (2010-2013), nada menos que 3.100 advogados carentes foram amparados pela 

entidade assistencial, dos quais 1.100 tiveram benefícios concedidos pela primeira vez, e 2.000 

prorrogados.

Os benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo estão contemplados nas seguintes 

modalidades:

AUXÍLIO CRECHE – Visa atender crianças matriculadas em instituições de ensino credenciadas pela 

CAASP;

AUXÍLIO EDUCAÇÃO – Destinado a atender advogados que se encontrem em dificuldade financeira 

para custear material e uniforme escolar dos filhos menores que estudem em escolas públicas.

AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO – Visa a atender situações especiais ou de emergência, de caráter 

imprevisível, devidamente comprovadas. 

AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL – Destinado a atender as necessidades vitais da família do advogado 

falecido, que em razão do ocorrido, esteja passando por dificuldades financeiras.

AUXÍLIO HOSPITALAR – Destinado a cobrir, total ou parcialmente, despesas hospitalares.

AUXÍLIO MEDICAMENTO – Destinado a portadores de doenças graves, crônicas ou incuráveis, que 

necessitem de medicamentos de uso continuo. O beneficio é concedido em gênero (remédios).
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Maria Célia: ação no campo social
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AUXÍLIO MENSAL – Concedido a advogados que, por motivo de incapacidade laborativa total ou 

parcial, transitória ou permanente, não tenham renda para garantir sua subsistência. É concedido 

por período determinado e passível de renovação.

AUXÍLIO NATALIDADE – Visa a atender o advogado nas despesas iniciais decorrentes do nascimento 

da criança.

AUXÍLIO ODONTOLÓGICO – Destinado a cobrir total ou parcialmente as despesas com tratamentos 

odontológicos, realizados preferencialmente nas clínicas odontológicas da CAASP ou na rede 

credenciada. 

Hotsite da CAASP traz cursos gratuitos sobre 
processo eletrônico
Página virtual aglutina vídeos de aulas promovidas pelo Departamento de Cultura e Eventos 

da OAB-SP

O hotsite “Processo Eletrônico – Novos Desafios para a Advocacia”, desenvolvido pela Caixa de 

Assistência dos Advogados de São Paulo (www.caasp.org.br/processoeletronico), agora 

abriga os cursos on-line promovidos pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB-SP 

acerca dos procedimentos digitais exigidos pelo Judiciário. Estão no ar, com acesso gratuito, “Curso 

de Processo Eletrônico: Prática em Todas as Instâncias – vídeo I”, “Introdução do Processo Eletrônico 

– Certificado e Assinatura Digital – vol. 1, 2 e 3”, “Certificação Digital e Processo Eletrônico- vídeos I e 

II”, “Direito de Informática - Curso de Processo Eletrônico”, “Curso de Processo Eletrônico: Prática em 

Todas as Instâncias – vídeo II” e “Introdução ao Processo Eletrônico Certificado e Assinatura Digital – 

vol. II”.

“A nova página criada pela CAASP para orientar os 

advogados sobre o processo eletrônico será atualizada 

periodicamente, para oferecer à classe todas as orientações 

sobre o exercício pleno da advocacia por meios digitais”, 

afirma o presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu 

Canton Filho. 

O hotsite “Processo Eletrônico – Novos Desafios para 

a Advocacia”, que já registra mais de 20 mil consultas, 

é uma iniciativa da CAASP que se soma 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, o 
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hotsite abriga 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. 

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, 

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

As parcerias continuam a valer e as ferramentas para aquisição estão disponíveis no site da Caixa de 

Assistência (www.caasp.org.br).

Processo digital: advogados podem comprar 
escâneres com até 25% de desconto

Escâneres agora fazem parte do dia-a-dia 

dos advogados de modo obrigatório. Com 

a implantação do processo eletrônico 

praticamente todas as instâncias judiciais, o uso dessas 

máquinas que digitalizam documentos impressos 

passou a ser corriqueira e indispensável. Por meio da 

CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São 

Paulo), os profissionais da advocacia inscritos na OAB-

SP podem comprar os mais modernos modelos de 

escâner da marca Kodak com descontos de até 25%. O benefício é fruto de parceria entre a CAASP, 

por meio do Clube de Serviços, e a Netscan Digital, empresa que comercializa os produtos.

Os laços entre a Caixa de Assistência e a Netscan, cuja parceria data de 2009, foram renovados no 

dia 26 de março, quando Carlos Daher e Murilo Mozart, executivos da empresa, foram recebidos 

pelo presidente da entidade, Fábio Romeu Canton Filho. “O domínio das ferramentas digitais é 

imprescindível para exercer a advocacia nos dias de hoje. Esta parceria dá aos colegas a chance 

de adquirirem os melhores escâneres pelos menores preços do mercado”, afirmou Canton. “O 

peticionamento eletrônico tornou o escâner uma máquina essencial para o advogado”, observou 

Mozart. “Desenvolvemos um trabalho com grandes diferenciais para os advogados”, disse Daher.

Anarosa Bolzachini

Equipamento de qualidade a preço imbatível.
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Na página netscandigital.com/caasp/ encontram-se descritos todos os produtos componentes da 

parceria, com os respectivos preços, descontos e condições de pagamento. A aquisição pode ser 

feita pelo próprio site. Informações detalhadas devem ser feitas pelo telefone (11) 4195-0559. Há 

opções como o Scanner Kodak i940, portátil, com capacidade para digitalizar 20 folhas por minuto 

(frente e verso), por R$ 989,00, à vista (o preço original é R$ 1.486,00). O modelo Kodak i2400, que 

digitaliza 30 folhas por minuto, tem o preço reduzido de R$ 2.750,00 para R$ 1.995,00.

Já o Scaner Kodak i2600 (50 folhas por minuto, display de LCD) custa para o advogado apenas R$ 

2.650,00 (o valor original é R$ 3.595,00). O sofisticado Kodak SS500, modelo de rede equipado com 

tela de 8 polegadas e interface intuitiva, tem o preço reduzido de R$ 9.119,00 para R$ 6.065,00.

Produtos Gradiente mais baratos para a advocacia
Nova parceria da CAASP engloba tablets, smartphones, celulares e monitores

Por intermédio do Clube de Serviços, a CAASP acaba de firmar parceria com a fabricante de 

produtos eletrônicos Gradiente. Os profissionais inscritos na OAB-SP agora podem comprar 

tablets, smartphones, celulares e monitores de até 42 polegadas com desconto. A Gradiente 

desenvolveu um site exclusivo para a advocacia. Para conhecer os itens contemplados pela parceria, 

basta ao advogado acessar www.gradiente.com.br/parceiros/caaspoabsp e digitar a senha 

caasp2012 no campo determinado. 

A linha Gradiente estará com desconto de 10% para a advocacia. Sobre os itens constantes de 

uma lista especial, renovada mensalmente, serão concedidos mais 5% de abatimento. A opção de 

pagamento por boleto bancário dá direito a ainda mais 5% de desconto. Portanto, o produto pode 

sair até 20% mais barato para os advogados. As compras podem ser feitas também junto ao serviço 

de televendas da Gradiente, pelo telefone (11) 4166-3330, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, 

exceto em feriados.

“Realizamos avaliações antes de formalizarmos nossas parcerias. No caso da CAASP, trabalharemos 

com um público exigente e formador de opinião, que são os advogados. Este é um momento muito 

importante para nós”, afirma Regiane Vasconcelos, gerente comercial e de televendas da Gradiente.

“O Clube de Serviços agrega valor ao incluir a Gradiente no seu rol de conveniados. Quem ganha 

é a advocacia, que passa a obter descontos significativos na aquisição de produtos de uma marca 

tradicional e de qualidade incontestável”, salienta o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados 

de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho.
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Revistas da Editora Abril com descontos de até 
40% para os advogados

Os profissionais do Direito, inscritos na OAB-SP, que busquem informação, cultura e 

entretenimento agora têm a chance de assinar revistas da Editora Abril por condições 

e preços especiais. Parceria firmada entre a Caixa de Assistência dos Advogados de São 

Paulo, por meio de seu Clube de Serviços, e a Abril permite a assinatura de qualquer um dos 41 

títulos impressos da editora mediante pagamento em até 12 parcelas, sem juros, e com desconto de 

até 40%. A parceria é válida até dezembro de 2013.

“Esperamos grande procura dos advogados pela ofertas dessa parceria. O Clube de Serviços da 

CAASP acertou ao incluir entre seus mais de 2 mil conveniados uma editora de longa história no 

setor de revistas brasileiro, dona de títulos que vão desde semanais de informações renomadas até 

publicações mensais de entretenimento ou dirigidas, passando pelos consagrados quadrinhos de 

Walt Disney”, avalia o presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho.

Os advogados foram incluídos em um programa corporativo da companhia editora que lhes dá 

direito a uma série de benefícios. Os descontos estão exibidos em hotsite exclusivo da advocacia 

- www.assineabril.com.br/oabcaasp - ou podem ser adquiridos por meio do Serviço de Vendas 

de Assinaturas, pelos telefone (11) 3347-2121 (Grande São Paulo) ou 0800 775-2828 (demais 

localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, ou aos sábados, das 9h às 16h, de posse do 

código promocional PA29. Assinaturas com vigência de um ano ganham até 25% de desconto e 

parcelamentos em até oito vezes, sem juros. Já assinaturas com dois anos de vigência recebem 

descontos de até 40% e o pagamento pode ser realizado em até 12 vezes, sem juros. Pelos termos do 

convênio CAASP-Abril o advogado não tem limite de número de assinaturas e ganhará um brinde 

por aquisição. Formas de pagamento: cartão de crédito das principais bandeiras do mercado ou 

débito em conta.

O acervo que nutre a parceria engloba as seguintes publicações: Veja, Cláudia, Caras, Contigo!, Elle, 

Exame, Lola, Alfa, VIP, Arquitetura & Construção, Aventuras na História, Boa Forma, Bons Fluidos, 

Bravo!, Capricho, Casa Cláudia, Estilo de Vida, Exame PME, Gloss, Info, Info Dicas, Manequim, Máxima, 

Men’s Health, Minha Casa, Mundo Estranho, National Geographic, Nova, Pacote de Quadrinho Disney, 

Piauí, Placar, Playboy, Quatro Rodas, Recreio, Runner’s World, Saúde, Superinteressante, Viagem e 

Turismo, Vida Simples, Você S/A e Womens Health.
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O Grupo Abril é um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação e educação da América 

Latina. Fundado em 1950, emprega hoje mais de 9 mil pessoas. O Grupo é composto pela Abril S.A., 

empresa responsável pelas áreas de Mídia (Editora Abril, Mídia Digital, Elemidia, Alphabase, MTV 

e Casa Cor), Gráfica, Logística e Distribuição e Serviços, e da Abril Educação, que no início de 2010 

passou a atuar separadamente da Abril S.A. por meio de uma reorganização societária. O Grupo 

conta ainda com a Fundação Victor Civita, criada em 1985 com o objetivo de fortalecer a educação 

de base no Brasil. 

Rio Preto abriga IV Torneio de Tênis dos Advogados

Nos dias 2 e 3 de março, São José do Rio Preto acolheu 

o IV Torneio de Tênis dos Advogados - Electrolux OAB/

CAASP. Apesar da disputa acirrada, prevaleceu foi o 

clima de confraternização. Cezar Cury, de São Paulo, faturou seu 

segundo título entre os advogados de até 39 anos. O vencedor da 

categoria 40 a 49 anos foi Oclair Vieira da Silva, de Fernandópolis. 

Mairton Candido, de Catanduva, foi o campeão entre os atletas 

com idade acima de 50 anos. No feminino, a campeã foi Cristine 

Sardella, de Novo Horizonte. Fabio Tanimoto, de Pitangueiras, 

e Rodrigo Santos, de São José do Rio Preto, conquistaram o 

primeiro lugar em duplas. 

Os campeões foram agraciados com troféus e brindes da Electrolux, além de duas diárias para o 

Thermas de Olimpia Resort. Os demais atletas participaram de sorteio de brindes oferecidos pela 

CAASP e pela OAB-SP. A patrocinadora ofereceu ao público água, isotônicos e até vinho branco.

Disputado em partidas de um set de seis games, o torneio teve mais de 50 jogos. “Os advogados 

mantêm certo grau de competitividade. Mas, quando se está entre amigos, não tem jeito, a disputa 

vira uma confraternização”, disse Cesar Cury. “Ótima iniciativa da CAASP, trazer essa competição para 

cá. Foi um grande sucesso”, observou Oclair Vieira da Silva. O campeão da categoria “Acima de 50 

anos”, Mairton Candido, que é conselheiro seccional da OAB-SP e ex-presidente da Subseção de 

Catanduva, declarou: “Eu costumo jogar outros torneios de tênis e noto que o diferencial do torneio 

da OAB/CAASP é um clima de amizade e de comoção da advocacia em querer participar”.

Jogos difíceis, clima de amizade e bom humor também não faltaram entre as mulheres. “A CAASP 

fez sua parte, trazendo o evento para cá. Da minha parte, espero conseguir incentivar as colegas 

a participarem”, salientou a campeã da categoria feminina, Cristine Sardella, que é presidente da 

Subseção de Novo Horizonte da OAB-SP. 

Karol Pinheiro

Tornêio reuniu atletas do interior e da capital
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Na modalidade “Duplas”, uma situação inusitada realçou o caráter gregário do evento. Como 

os nomes dos parceiros foram sorteados na hora, ocorreu de Fabio Tanimoto e Rodrigo Santos 

serem campeões sem nunca terem se visto antes. “Acho que a finalidade do torneio é justamente 

essa. Trabalhar o entrosamento da advocacia por meio do esporte”, notou Tanimoto. Seu parceiro 

corroborou: “É gratificante poder participar de um evento que conecta a classe”.

O diretor-tesoureiro e responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência, 

Célio Luiz Bitencourt, prestigiou o evento. “A CAASP começa o ano propondo união entre os colegas 

advogados e proporciona isso por meio do esporte. O Torneio de Tênis foi bem aceito pela advocacia, 

prova disso é o sucesso em todas as suas edições”, declarou o dirigente. A presidente da Subseção de 

São José do Rio Preto da OAB-SP, Suzana Quintana, congratulou-se com a Caixa de Assistência pela 

iniciativa: “É importante que haja um momento de lazer para nós advogados, que estamos sempre 

em embates processuais. A CAASP, descentralizando o esporte, promove a união da classe”. Também 

compareceram os conselheiros seccionais Odinei Rogério Bianchin, Luiz Donato Silveira e Henri Dias.

Na capital - São Paulo abriga a quinta edição do Torneio Aberto de Tênis Electrolux OAB/CAASP, 

iniciada no dia 6 de abril e disputada nas quadras do Clube de Tênis Sumaré Sports, no bairro do 

Sumaré, nas categorias Masculino e Feminino. 

No interior - Mais três edições do Torneio de Tênis Electrolux OAB/CAASP estão programadas para 

2013. Nos dias 27 e 28 de abril, Laranjal Paulista sedia a sexta versão do evento, que utilizará as 

quadras do Ferroviário Futebol Clube. Já a sétima edição acontece em São Joaquim da Barra, nos 

dias 18 e 19 de maio, na Academia Junqueira Keller. Nos dias 8 e 9 de junho, Campinas sediará pelo 

segunda vez o torneio de tênis da advocacia, que será disputado nas quadras da Tella Tênis Academia. 

As inscrições, em todas essas competições, devem ser feitas em www.caasp.org.br/Esportes.

As três primeiras edições do Torneio Aberto de Tênis Electrolux OAB/CAASP aconteceram em 2012, 

nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, respectivamente. 

Já começaram os campeonatos de futebol 
da advocacia 

Tiveram início em abril os três eventos que formam a maior confraternização esportiva 

corporativa do Brasil, e uma das maiores do mundo: os campeonatos de futebol da advocacia 

paulista, realizados anualmente pela CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São 

Paulo) e pela Seção de São Paulo da OAB. Com as equipes inscritas, representando as subseções 



  Abril 2013 / Revista da CAASP // 21

subseções da OAB-SP, milhares de advogados de 

todo o Estado disputarão a Copa Principal, a Copa 

Master e Campeonato Estadual de Futebol OAB/

CAASP 2013.

O calendário dos jogos, bem como resultados, 

artilheiros e classificação poderão ser consultados, 

ao longo de toda a jornada, na página esportiva da 

CAASP (www.caasp.org.br/Esportes).

Em 2012, a equipe de Jundiaí foi a vencedora do Campeonato Estadual de Futebol. A Copa Principal 

teve a Lapa em primeiro lugar. Na Copa Master, o sagrou-se campeão o time do Centro. 

Pela primeira vez, no ano passado disputou-se também o Campeonato Veteraníssimo de Futebol 

OAB/CAASP, para advogados com idade a partir de 50 anos. Em 2013, com data de início a ser definida, 

haverá a segunda edição dessa modalidade, conquistada em 2012 pelo time de Jabaquara/Diadema.

“O ambiente de amizade a confraternização, aliado à boa técnica e à vontade de vencer, faz dos 

campeonatos de futebol da advocacia paulista eventos sem par no país. Esse é o espírito da Ordem, 

da Caixa de Assistência e dos advogados: união em prol da saúde, valor tão fundamental para a 

nossa dura lida cotidiana”, afirma Célio Luiz Bitencourt, diretor-tesoureiro da CAASP e responsável 

pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade.

Hotel termal no interior tem pacote especial 
para advogados

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, por meio de seu Clube de Serviços, 

renovou convênio com o hotel Thermas Olímpia Resort, no município paulista de Olímpia, 

único com acesso direto ao parque aquático Thermas dos Laranjais. A partir de agora, os 

profissionais inscritos na OAB-SP têm descontos de até 50% nas diárias do resort nos períodos de alta 

e baixa temporadas. Os advogados ganham ainda um desconto exclusivo de 20% sobre o preço do 

passaporte para o Thermas dos Laranjais.

O novo acordo entre a CAASP e a Tuti Administradora Hoteleira, empresa que gerencia o resort, foi 

formalizado no inicio de março, durante a final do IV Torneio de Tênis Electrolux OAB/CAASP, em São 

Cristovão Bernardo

Quatro competições mobilizam a advocacia paulista
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José do Rio Preto (foto). Na ocasião, a Tuti presenteou 
os cinco campeões com vouchers de diárias com 
direito a acompanhante.

A parceria foi assinada pelo diretor-tesoureiro e 
responsável pelo departamento de Esportes e Lazer 
da Caixa de Assistência, Célio Luiz Bitencourt, que 
na ocasião declarou: “São inúmeros os benefícios 
destinados ao advogado por meio desta parceria. 
A hotelaria é completa e as atrações esportivas e de 
lazer são diversas”. O dirigente adiantou que pretende 

organizar estadia de grupos de advogados no resort. “Nossa missão é sempre agregar a advocacia. 
Pretendemos organizar grupos de advogados com suas famílias para virem até o resort desfrutar de 
momentos de lazer”, explicou.

 “O convênio com a CAASP vem em um momento muito oportuno. Hoje o que queremos é mostrar 
que Olímpia é mais que cidade agrícola, que é destino turístico. Nada melhor do que ter conosco 
uma classe formadora de opinião, como é a advocacia. Temos diversas atrações a oferecer”, declarou 
o presidente da Tuti Administração Hoteleira, Caia Piton, que é advogado. 

Pelos termos do convênio com a Tuti, 30 apartamentos são disponibilizados para atender aos 
advogados mensalmente. Caso a procura exceda esse número, a liberação de mais unidades 
sujeita-se à disponibilidade do hotel. As reservas devem ser feitas pela internet, no site www.
thermasolimpiaresort.com.br, com pelo menos 48 horas de antecedência. O pagamento é feito 
durante o check-in e o valor pode ser parcelado em até 3 vezes nos cartões Visa, Master Card e Amex. 
Já os ingressos para o parque aquático Thermas dos Laranjais encontram-se à venda na recepção do 
hotel

A estrutura do Thermas Olímpia Resort conta com 2.500 leitos, divididos por 488 apartamentos, 
nas categorias luxo e duplex. As diárias incluem pensão completa, com bebidas alcoólicas e não-
alcoólicas a serem consumidas durante as três refeições do dia disponibilizadas pelo hotel. As atrações 
ficam por conta das piscinas aquecidas e iluminadas, para adultos e crianças, spa de massoterapia 
e estética, sauna, hidromassagem, playground com piscina infantil aquecida e bangalôs, além de 
pacotes especiais para eventos como shows de grandes artistas da música brasileira e festividades 
regionais. Somam-se a tudo as atrações do Thermas dos Laranjais, um dos maiores complexos de 
águas quentes naturais do Brasil. 

Mais informações, pelo telefone (17) 3280-3000.
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Convênio foi firmado em São José do Rio Preto
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O economista mais 
consultado do Brasil

Todos querem ouvir o que Antonio Delfim Netto tem a 
dizer. Governo, oposição, políticos e economistas de matizes 

diversas não ousam desprezar o que ele escreve em suas 
colunas nos jornais “Folha de S. Paulo” e “Valor Econômico”, 

e na revista “Carta Capital”. O ex-ministro da Fazenda do 
governo do general Emílio Garrastazu Médici, época do 

“Milagre Econômico” e apogeu da ditadura militar, hoje apoia 
enfaticamente o governo Dilma Roussef. Da mesma forma, 

enalteceu a condução da economia durante os governos 
Lula – dizem até que a influenciou, o que ele nega. “Imagina 

se alguém precisa soprar alguma coisa para o Lula!”, exclama 
o senhor de 85 anos, professor emérito da Faculdade de 

Economia e Administração da USP.
Além de ministro da Fazenda, Delfim Netto ocupou as pastas 

do Planejamento e da Agricultura. Foi embaixador do Brasil 
na França e deputado federal por cinco mandatos. Nesta 
entrevista a Paulo Henrique Arantes, editor da Revista 

da CAASP, fala da “esquizofrenia” em torno da inflação, 
das projeções para o PIB em 2013, da política de juros e da 

atuação do Banco Central sob o comando de Alexandre 
Tombini. “Ninguém manda no Tombini”, assegura o 

economista mais influente do Brasil nos últimos 40 anos.

Revista da CAASP – Afinal, a economia brasileira vai bem ou vai mal?

Antonio Delfim Netto - Na verdade, o Brasil vai muito bem. O Brasil mudou. Desde a Constituição 

de 1988 as instituições estão muito mais sólidas, o país vem desenvolvendo instituições adequadas 

a um crescimento razoável. O Brasil está mais justo.

Em 2012, crescemos muito pouco, mas nos últimos 16-17 anos temos crescido em torno de 3% ou 4% 

ao ano, mas com uma mudança muito importante na distribuição da renda. A distribuição de renda 

tem melhorado, tem aumentado a igualdade de oportunidades de tal modo que se está criando um 

país mais decente.

O PIB de 0,9% em 2012 de fato é decepcionante. Mas, diante de um cenário mundial em que 

a Europa está em recessão e os Estados Unidos crescem muito pouco, o desempenho do PIB 

brasileiro configura uma catástrofe?

Para as nossas necessidades e possibilidades, seguramente é um crescimento baixo, mas que vai ser
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superado – eu estou convencido. O mais importante não é o crescimento no ano, mas sim que entre 

o terceiro e o quarto trimestres de 2012 tenhamos crescido 0,8%-0,9%. Isso significa que o Brasil já 

está crescendo alguma coisa entre 3% e 3,5% de modo anualizado. Então, estamos recuperando o 

crescimento. E consolidando a ideia de que esse crescimento tem de ser feito com inclusão social.

É correto afirmar que  “a inflação está de volta”, em tom alarmista?

Por óbvio, é um exagero. Eu acho o seguinte: a inflação está mais alta do que a gente gostaria. O 

objetivo no Brasil é 4,5%, ela está rodando em torno de 6% e deve terminar o ano abaixo de 6%. Não 

é uma inflação para se bater palmas, mas não existe a menor possibilidade de se perder o controle 

sobre ela.

Essa inflação, também, é produto de um certo comportamento esquizofrênico do governo. O 

governo tem uma política social em que, por exemplo, ele aumenta o salário mínimo com uma 

fórmula extravagante – como no ano passado, 14%. Tem de haver uma relação entre produtividade 

e salário. A produtividade não subiu, então você tem tensões de custo produzidas por isso.

O governo faz distribuição de renda, o que é muito saudável do ponto de vista da sociedade, mas 

quem produz também reduz seu investimento. Ou seja, diminuiu-se a taxa de crescimento. Isso 

também exerce pressão inflacionária. Com a outra mão, o governo tenta controlar a inflação por meio 

de política monetária, e não ataca alguns problemas estruturais que existem, como o desequilíbrio 

fundamental no mercado de trabalho.

É preciso verificar o seguinte: não há a menor hipótese de se perder o controle dessa inflação. O 

governo continua com instrumentos que tem para controlá-la, acho que tem agido corretamente, 

não está se precipitando. 

Existe, obviamente, um cabo de guerra entre o mercado financeiro e o governo.  Há quem diga 

que “para o governo readquirir credibilidade, é preciso aumentar a taxa de juros”. Que o mercado 

financeiro deseje isso é perfeitamente compreensível. Como ele tem um poder de transmissão 

dessas ideias muito grande, criam-se ansiedades como esta, de que estaríamos a ponto de perder 

o controle. Nada. A política fiscal brasileira é bastante virtuosa. Temos um déficit fiscal de 2,5% - um 

dos menores do mundo.

Além do pessoal do mercado financeiro, há o pessoal das próximas eleições, não?

Esse é um processo legítimo, e um processo legítimo é uma delícia. Se você olhar, o Fernando 
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 (Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República) diz que foi 

ele quem criou o Brasil. O Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente 

da República) diz que ele sim criou o Brasil. É natural. Só que antes do 

Fernando havia 450 anos, e antes do Lula havia 460.

A gente não pode levar a sério esse embate político, porque as 

pessoas que estão falando certas coisas sabem que essas coisas não 

são verdade. O mais surpreendente é eles acharem que os outros são 

tolos. 

Em termos econômicos, o governo Lula foi uma continuidade do 

governo Fernando Henrique?

É preciso que se entenda o seguinte: o ponto de inflexão do 
Brasil foi a Constituição de 1988. O Brasil está se tornando um país constitucionalmente sólido, 

institucionalmente forte.  O Plano Real só foi possível por conta dos avanços constitucionais. Não há 

nada que surja do nada. O governo Itamar Franco aceitou a ideia de fazer o Plano Real, contribuiu, se 

esforçou, aumentou as reservas internacionais. O Fernando, quando ministro da Fazenda, reuniu um 

grupo de economistas muito competentes e fez um plano brilhante de estabilização, que pode ser 

olhado de dois lados – do controle da inflação e do estímulo ao crescimento. Do ponto de vista da 

inflação, é um dos planos mais brilhantes do mundo. Do ponto de vista do crescimento é diferente: 

ele nunca foi completado, na verdade. A Lei de Responsabilidade Fiscal é outro mérito do governo 

do Fernando, contra a qual o PT lutou, diga-se.

Quando o Lula entrou, no fundo, aperfeiçoou a política do Fernando Henrique, e mudou a direção. 

A preocupação do Lula com a construção de uma sociedade socialmente mais justa produziu esse 

resultado que estamos vendo.

Quando eclodiu a crise de 2008, o senhor elogiou muito o presidente Lula por ter incentivado 

o crédito e o consumo naquela hora. O senhor exerceu alguma influência sobre Lula naquele 

momento?

Imagine se alguém precisa soprar alguma coisa para o Lula! O Lula, na verdade, é uma inteligência 

absolutamente privilegiada. Ele é um diamante bruto – e eu acho ótimo que não tenha sido lapidado, 

caso contrário ele teria restrições que não tem.

ENTREVISTA \\ENTREVISTA
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A administração Lula foi de muito boa qualidade, ajudada pelo que já vinha sendo construído, ajudada 

pelo vento externo favorável. Também acho que a Dilma (Dilma Rousseff, presidente da República) vai 

se sair muito bem. Ela é uma tecnocrata que leu os mesmos livros que a gente, trabalhadora, e está 

enfrentando problemas que ninguém ousava enfrentar. Basta ver seu primeiro movimento, que foi 

a mudança na Caderneta de Poupança, depois o ataque aos juros, o ataque ao custo da energia 

elétrica, o ataque à questão dos portos. Ela está tentando aumentar a competitividade. Estamos num 

processo de mudança da estrutura econômica do país.

Mas o nível de investimento não sobe, o “espírito animal” do empresariado não desperta. Por 
quê?

Eu acho que agora o governo entendeu. Os últimos discursos da Dilma revelam uma mudança 

radical, demonstram o entendimento claro de que é preciso ampliar o investimento público, de que 

o governo pode definir o que deseja em matéria de infraestrutura. “Eu quero uma estrada que seja 

uma Autoban alemã, que dure 25 anos e que atenda ao aumento da demanda” – aí, que se faça um 

leilão de boa qualidade, em que o governo fixa o que deseja e o mercado fixa a taxa de retorno. Qual 

era o equívoco? Era que o governo queria fixar a qualidade da obra e a taxa de retorno. Esses pontos 

estão ligados por uma curva – se você fixa um ponto, a curva lhe dá o outro. Se você fixar os dois, só 

por divina coincidência eles estarão em cima da mesma curva.

Os investidores estrangeiros - não os da especulação, mas os da produção - estão abandonando 
o Brasil?

Que nada. Estão aí, entrando à vontade, cobrindo déficits em contas correntes gigantescas. O que 

aconteceu no exterior é uma coisa muito simples. O Brasil era o queridinho quando a Bolsa brasileira 

dava 25% por ano. Agora quem são os queridinhos? México, Peru, Colômbia, pois a Bolsa deles está 

dando 20% por ano, e a brasileira menos 4%. 

O que houve foi que o setor industrial murchou. No ano passado, a agricultura também não foi muito 

bem. A demanda por bens industriais cresceu, mas a oferta não cresceu, basicamente porque se 

retiraram do setor industrial as condições isonômicas – taxa de juros razoável, tributação razoável e 

uma taxa de câmbio competitiva.

O câmbio está num patamar correto?

É muito difícil dizer. Melhorou muito. A taxa de câmbio talvez seja o problema mais vexatório para o 

economista - ninguém sabe exatamente qual é a taxa de câmbio de equilíbrio. O que se sabe é que 
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a melhor política industrial possível é a política horizontal, e essa é feita com uma taxa de câmbio 

relativamente desvalorizada e relativamente estável.

O Brasil deixou o câmbio se valorizar demais, o que prejudicou muito as exportações brasileiras. Veja 

o caso da Argentina, um fracasso total. Quer dizer, as exportações diminuíram no mundo inteiro, e o 

Brasil também sofreu, e isso tem efeito no nível de atividade.

Mas agora houve uma melhoria do setor exportador por causa de duas ações do governo: primeiro, 

a desoneração da folha de pagamento – quando você desonera a folha de pagamento você baixa o 

custo da mão de obra; e houve uma melhoria do dólar. Então, você tem um estímulo para retomar as 

exportações e para poder competir com as importações.

Eu acredito que vamos ter neste ano um crescimento entre 3% e 4%, e acho que já está rodando em 

3%, 3,5%. E vamos ter uma inflação de 5,6%, 5,7%. Não temos nenhum problema maior com contas 

correntes, vamos continuar sendo financiados, temos reservas muito importantes.

O senhor criticou muito a “maquiagem” que o governo fez para alcançar o superávit primário. 

Qual a gravidade da atitude do governo?

Foi uma atitude absolutamente desnecessária, mas um pecado venial. Nada que faça o governo 

perder a credibilidade, mas que teve um ar de falso malandro. Você não consegue enganar ninguém. 

O mercado é muito mais esperto, a crítica saiu no mesmo dia. O governo fez uma coisa inútil, que 

não ajudou em nada. Mas acho que isso já é passado. Quando as pessoas insistem em voltar a isso, aí 

temos uma questão política. O governo errou, corrigiu o erro, o assunto morreu.

O senhor é sempre mencionado como conselheiro informal da presidente Dilma, além de tê-lo 

sido do presidente Lula...

Você acredita na imprensa?

O ministro da Fazenda não lhe telefona de vez em quando?

De vez em quando, por acidente, você pode conversar com o ministro, mas não existe nada disso. 

Nem sei como nasceu isso.

Seus artigos, às vezes, parecem influenciar o governo.
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Seria muita pretensão minha imaginar que 

meus artigos tenham esse efeito. Eu apoiei o 
Lula, apoio o governo da Dilma porque eu acho 
que estamos num processo de construção de 
uma sociedade mais justa. O objetivo não é só 
o crescimento, o objetivo é o crescimento com 
inclusão, o objetivo é o crescimento em que as 
oportunidades surjam para todos. 

Não importa se você foi fabricado na suíte presidencial do Waldorf Astoria ou num sábado à noite, 
meio bêbado, em frente ao Museu do Ipiranga, debaixo de um poste. Depois de fabricado, não 
importa sua cor, seu credo, você tem direitos. Esse conceito é que está imbuído tanto na postura do 

Lula quanto na postura da Dilma.

No tempo do “Milagre Econômico”, quando o senhor foi ministro da Fazenda, o PIB brasileiro 

cresceu muito, mas as desigualdades sociais se aprofundaram, ao contrário de hoje. Ou não?

Isso é uma tolice. Naquela época, se crescia 11% ao ano com inflação declinante. Imagine-se uma 
coluna daqueles que tiveram o benefício de ter curso superior. E outra coluna composta pelo que 
chamamos de exército de reserva, e que, à medida que há demanda, vai entrando na primeira coluna. 
Quando ocorre desenvolvimento, a demanda de pessoal qualificado cresce muito mais depressa, 
mas havia o exército de reserva desempregado. Nós criamos 15 milhões de empregos naquela época. 

A distribuição de renda não mede bem-estar, a distribuição de renda mede a distância entre as 
pessoas. O bem-estar vem se você diminuir a distância entre as pessoas. Por que o bem-estar está 
aumentando agora? Por dois motivos. Primeiro, porque você tem uma preocupação enorme com os 
10% mais pobres e está aumentando a oferta aos 10% mais ricos. Isso reduz a distância entre eles.
O Brasil é um país construído por imigrantes. Hoje, nós deveríamos estar abrindo a imigração, 
deveríamos trazer pedreiros, engenheiros, químicos, físicos, matemáticos, médicos que estão 
desempregados na Europa para acomodar esse mercado de trabalho que está muito tenso, muito 
estreito. 

A grande revolução brasileira foi a revolução das mulheres. Quando eu era ministro, na Idade Média 
(risos), cada mulher deixava seis filhos. Hoje, elas não deixam dois. Elas se educaram mais que os 
homens, elas aprenderam, cresceram. A moça que era empregada doméstica tornou-se manicure. A 
manicure foi para o call-center. A moça do call-center foi para uma loja de departamentos. A mulher 
brasileira usava sabão de coco, hoje usa Dove. Esse é um processo civilizatório que aconteceu e que 
não pode ser influenciado apenas com taxa de juros. 

“O objetivo é crescimento com inclusão social”
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Essa fixação no aspecto monetário, na taxa de juros, por exemplo, não é mais da parte da 

imprensa?

É dos economistas. Na verdade, os economistas contribuíram fortemente para a crise de 2008. 

Eles vieram atrás dos fatos. O setor financeiro inventou fórmulas que supostamente reduziriam o 

risco. Isso, supostamente, permitiu uma alavancagem muito maior. Como eles conseguiram isso? 

Destruindo as condições de controle do sistema financeiro que haviam sido construídas nos anos 30, 

à época do Roosevelt (Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos). Inventaram a teoria 

de que os mercados eram perfeitos.

Com Milton Friedman, da Escola de Chicago, à frente, correto?

O Friedman era um pedaço disso, mas teve influência no mundo todo - na Tatcher (Margareth Tatcher, 
primeira-ministra britânica), por exemplo. Mas aquilo – a pregação do mercado infalível – veio para 
justificar a patifaria do incesto entre o sistema financeiro e o poder incumbente. Começou tudo lá com 
o Reagan (Ronald Regan, presidente dos Estados Unidos) e veio destruindo aqueles controles todos até 
chegar à crise de 2008. A crise de 2008 reproduz a crise de 1929. Não teve a mesma profundidade 
porque agiu-se de forma diferente.

Se você ler o Relatório Pécora, sobre a crise de 1929, verá que o sistema financeiro de então cometeu 
os mesmos crimes e abusos de agora.

A crise de 2008 fez renascer o keynesianismo?

Keynes (John Maynard Keynes, economista britânico) nunca morreu. O problema é que uma parte dos 
economistas foi cooptada para dar suporte supostamente científico a uma patifaria produzida por 

um incesto entre o setor financeiro e o poder incumbente.

E o Brasil nessa história?

O Brasil é um país fantástico. O Brasil está num processo de revolução e as pessoas ainda não 
entenderam isso. O Brasil é o único país do mundo em que há 12 ou 15 índices de preço, publicados 
toda semana. É o único país do mundo em que o Banco Central publica previsões do sistema 
financeiro e as chancela com seu carimbo toda semana. Nós gostamos do samba – tanto é verdade 

que o sistema mais sofisticado utilizado pelo Banco Central se chama Samba (sigla para o termo 

inglês Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach), o que demonstra que o Banco Central é 

muito mais sutil do que parece (risos).
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Já que o senhor mencionou o Banco Central, como vem sendo a performance da sua diretoria, 

particularmente do presidente Alexandre Tombini?

Eu acho o Tombini um sujeito extremamente competente. Ninguém manda no Tombini. Ele sabe 

que é autônomo – o Copom (Conselho de Política Monetária, órgão do Banco Central) sabe que pode 

decidir o que quiser, que pode subir os juros amanhã se for necessário. É ilusão imaginar que o Guido 

(Guido Mantega, ministro da Fazenda) e a presidente estão contra isso.

E o Banco Central hoje tem um departamento de economia que seguramente é melhor que qualquer

departamento de economia das melhores faculdades, das melhores academias do Brasil. 

O senhor ainda é muito cobrado ou atacado por ter participado do regime militar? Como o 

senhor lida com isso?

Os militares não se ligavam com a execução da política econômica. O governo se reunia toda manhã 

e discutia o que estava sendo feito, mas não havia interferência militar na política econômica.

Na sua longa jornada como professor, economista, ministro e político, como viu a atuação da 

OAB nos momentos históricos do Brasil?

A OAB tem uma importância muito grande no Brasil. Aliás, eu brincava com o Cabral (Bernardo 

Cabral, ex-presidente do Conselho Federal da OAB e ex-ministro da Justiça, governo Fernando Collor de 

Melo) que, quando verteram para o alemão a Constituição de 88, acharam que a OAB era o Supremo 

Tribunal Federal, de tantas vezes que ela está citada na Carta. Trata-se de uma instituição muito útil.

Quantos volumes tem sua biblioteca?

290 mil.

O que o senhor lê atualmente?

Não leio mais nada.

Qual seu escritor brasileiro preferido?

Machado (Machado de Assis).

“Os militares não se ligavam com a execução da política econômica”
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Para o jurista Ives Gandra da Silva Martins, a resposta à indagação acima é positiva e as 

consequências podem ser graves. “Pelo Artigo 103 da Constituição, Parágrafo 2º, se houver 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão do Congresso, cabe ao Judiciário 

declarar a inconstitucionalidade do Legislativo. Mas, ao agir assim, o Judiciário não pode fazer a lei, e 

sim comunicar ao Legislativo para que faça a lei, sem prazo ou sanção”, interpreta Ives Gandra.

São vários os temas sobre os quais o STF se manifestou em decorrência da inércia do Congresso 

Nacional – esta, um ponto pacífico. A punição da infidelidade partidária, a autorização para pesquisas 

com células-tronco embrionárias, o reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo 

sexo e a inclusão dos casos de fetos anencéfalos entre os tipos de aborto permitidos são alguns. 

Na ordem do dia encontram-se a destinação dos royalties do petróleo e a sequência de apreciação 

de três mil vetos presidenciais empoeirados nos escaninhos do Parlamento. Tudo embalado pela 

expectativa real de conflito quando encerrarem-se os recursos interpostos pelos deputados que são 

réus na Ação Penal 470 - o “mensalão” - e a Câmara for obrigada a obedecer à determinação do STF 

pela perda dos mandatos.
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Especificamente nesse caso, mereceu 

aplausos o talento para as artes cênicas 

do atual presidente da Câmara, Henrique 

Eduardo Alves (PMDB-RN). Quando em 

campanha pela presidência da Casa, ele 

declarou com invejável autoridade, visando 

a amealhar votos entre os colegas, que 

a decisão sobre os mandatos cabia ao 

Legislativo de forma “inequívoca”. Uma vez 

eleito presidente da Câmara Federal, em 

visita ao presidente do STF, Joaquim Barbosa, Alves transfigurou-se: “Não há hipótese de se descumprir 

uma decisão do Supremo”. Das palavras do deputado, portanto, nada se tira de conclusivo sobre a 

verdadeira relação entre Congresso e Supremo.

Coube ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), pôr lenha na fogueira ao ingressar com 

recurso no STF questionando decisão da ministra Carmem Lúcia, que suspendeu a lei que estabelece 

nova forma de distribuição dos royalties do petróleo, antecipando-se à análise do tema em plenário 

e atendendo aos Estados produtores. A nova lei dos royalties havia sido promulgada uma semana 

antes, após o Congresso derrubar os vetos da presidente Dilma Rousseff. Os termos do recurso de 

Calheiros não revelam clima amistoso entre os Poderes: “O Supremo Tribunal Federal não pode 

constituir uma instância revisora das decisões políticas do Poder Legislativo, sob pena de subverter 

a harmonia e a independência dos Poderes da República”. 

A Revista da CAASP tentou obter considerações do ministro Joaquim Barbosa a respeito. A assessoria 

de imprensa da Presidência do STF solicitou que as questões fossem enviadas por e-mail, o que foi 

feito. Depois disso, a assessoria informou que o retorno teria de respeitar a uma fila de 60 outras 

solicitações de entrevista. Ao que tudo indica, o desfecho do caso virá antes.

A ameaça militar ronda os Poderes? 

Professor emérito da Escola Superior de Guerra e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 

Ives Gandra da Silva Martins faz um alerta no mínimo aterrorizante. “O Artigo 49 da Constituição, 

Parágrafo 2º, declara que, se houver invasão de competência, o Poder Legislativo pode sustá-la. E 

se houver conflito entre Poderes, o Artigo 142 da Constituição declara o seguinte: cabe às Forças 

J Batista Nelson Jr

Henrique E. Alves e Joaquim Barbosa: encontro cortês mal 
disfarçou clima de confronto entre Congresso e STF
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Armadas manter a defesa da Pátria, a ordem e a lei a pedido de 

qualquer dos Poderes”.

Não é que o jurista aposte em uma ação desse tipo por parte 

dos militares. A hipótese por ele aventada, inclusive em artigo 

publicado num jornal de circulação nacional, cumpriria a 

missão de aspergir cautela sobre os membros do STF. “Eu 

tenho insistido que as Forças Armadas são o maior Poder. Se 

todos perceberem o papel que a Constituição lhes garante, 

serão mais cautelosos”, imagina Ives Gandra. E acrescenta: 

“Ninguém quer, no Estado Democrático, que as Forças 

Armadas intervenham. Porém, a partir do momento em que 

um conflito se encaixe no Artigo 142 da Constituição, todos 

devem ter receio de intervenção”.

Para Ives Gandra, do alto de seus 56 anos de advocacia, os atuais integrantes do Supremo Tribunal 

Federal são “grandes juristas”, mas “não estão guardando a Constituição, e sim modificando-a”. Na 

avaliação do advogado, cuja primeira sustentação oral no STF aconteceu há 50 anos, a autoconferência 

de atribuições legislativas é característica dos ministros indicados pelo então presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva. “Os ministros indicados por Lula acham que têm competência normativa e 

podem ser legisladores. Eles defendem a teoria do neoconstitucionalismo, ou seja, que o conceito de 

justiça os obrigaria a decidir no lugar do Congresso se o Congresso não decidir”, explica. 

No quadro atual do Supremo, foram nomeados por Lula os ministros Joaquim Barbosa, Ricardo 

Lewandowski, Carmem Lúcia e José Antonio Dias Toffoli. Couberam à presidente Dilma Rousseff os 

nomes de Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki. Marco Aurélio Mello foi alçado ao posto pelo então 

presidente Fernando Collor de Mello, seu primo. Gilmar Mendes é o único cuja nomeação deve-se 

a Fernando Henrique Cardoso. O decano Celso de Mello vem do tempo em que José Sarney era o 

presidente da República.

“Por melhor que seja a composição do Supremo, ele não tem o direito de tirar a segurança jurídica. 

Por pior que seja o Congresso, ele representa o povo. Cabe ao eleitor eleger parlamentares à altura”, 

finaliza Ives Gandra.

Ives Gandra: risco de intervenção militar?
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“A Constituição não pode 
ficar inoperante”

“Honestamente, eu não vejo a menor intervenção indevida do Judiciário no Legislativo.” A afirmação 
é do advogado e jurista Celso Antonio Bandeira de Mello, professor titular da Faculdade de Direito da 
PUC-SP. Trata-se de uma opinião, em princípio, insuspeita, pois Bandeira de Mello foi um duro crítico 
do STF durante o julgamento do “mensalão”. “Admitiu-se a condenação sem prova. O domínio do 
fato, a meu ver, foi tomado com uma superficialidade muito grande”, observa.

Independentemente da ressalva pontual, Bandeira de Mello salienta ser da competência do Congresso 
Nacional decidir “sobre qualquer matéria de interesse da União”. Contudo, se o Parlamento assim não 
age, “a Constituição não pode ficar inoperante, caso contrário estar-se-á dando ao Legislativo um 
poder maior que o da Constituição”.

São situações concretas, portanto, que se apresentam ao Supremo para serem sanadas, entende o 
jurista. “O STF não vai atrás dessas questões. Ele tem sido provocado, e quem o provoca sempre lhe 
coloca um tema de Direito sob controvérsia”. 

A Revista da CAASP indagou a Celso Antonio Bandeira de Mello sobre o Artigo 103 da Constituição, 
um dos itens invocados por Ives Gandra da Silva Martins para contrapor-se à conduta do Supremo. 
Para o professor da PUC-SP, a “lei é uma disposição geral e abstrata”. Ele explica: “Uma decisão de 
inconstitucionalidade por omissão pretende ser, pura e simplesmente, a extração de uma aplicação 
que resulta de uma própria dicção constitucional. Kelsen (Hans Kelsen, jurista e filósofo austríaco 
falecido em 1973, aos 91 anos) dizia que a norma é uma moldura que comporta várias interpretações. 
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Eu admito que, em muitos casos, mais de uma interpretação é possível. O Direito não é uma 
matemática, e muitas vezes comporta mais de uma intelecção”.

Quanto à possibilidade de intervenção das Forças Armadas em caso de conflito entre Poderes, 

conforme aludido por Ives Gandra em menção ao Artigo 142 da Constituição, Bandeira de Mello 

discorda frontalmente: “Isso é gravíssimo. Está extraído um sentido absolutamente fora do alcance 

desse dispositivo constitucional. O intérprete da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, não as 

Forças Armadas”.

O jurista não chancela o termo “guerra fria” para descrever as relações entre o Congresso e o Supremo. 

“Podem existir divergências, os homens não devem pensar sempre igual na democracia. Agora, o 

intérprete da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, gostemos ou não”, assinala.

Subdesenvolvimento

O Congresso Nacional encontra-se desprestigiado, é fato. Na análise de Celso Antonio Bandeira de 

Mello, o “baixo nível” dos integrantes do Parlamento é responsável por isso. No entanto, o jurista não 

enxerga o Poder Judiciário em patamar significativamente mais elevado. “Eu diria que a situação 

é compreensível – historicamente, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo têm estado aquém 

das necessidades brasileiras. Um dos fatores responsáveis por isso é o subdesenvolvimento, um 

fenômeno global”, analisa.

Mas, a que “baixo nível” refere-se o advogado? A queda de qualidade, segundo ele, vem se dando 

historicamente no grau intelectual dos integrantes dos Poderes. Nesse ponto, ele defende a “elite” 

que um dia ocupou as cadeiras dos tribunais superiores e do Parlamento. “Se quiserem contestar 

minha afirmação, consultem a Constituinte de 1946 e leiam os nomes dos seus integrantes – eram 

verdadeiros representantes das correntes da cultura brasileira”, diz.

 Antes que o tachem de elitista no sentido usual, Bandeira de Mello esclarece: “Eu não tenho uma 

visão elitista da sociedade, tanto que o homem que eu mais admiro na política brasileira é o senhor 

Luiz Inácio Lula da Silva, que na minha opinião é um gênio, simplesmente, dotado de uma intuição 

excepcional -  e a intuição é uma das formas de conhecimento. Quando falo em alto e baixo níveis, 

não me refiro a níveis de escolaridade, a algo bacherelesco. Quando defendo uma elite, defendo uma 

elite intelectualmente verdadeira”.
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 // Quando o Legislativo se cala
A lista completa é extensa. Abaixo, seguem alguns dos temas apreciados pelo Supremo 
Tribunal Federal que deveriam ter sido definidos pelo Congresso Nacional.

Fidelidade partidária – Em 2007, o STF definiu que os mandatos pertencem aos partidos, e 
não aos candidatos.

Nepotismo – O STF editou, em 2008, uma súmula vinculante vedando a contratação de 
parentes de até terceiro grau nos três Poderes.

Fundo de Participação dos Estados – Em 2010, o Supremo considerou inconstitucionais as 
regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, e estabeleceu prazo até dezembro 
de 2012 para que Congresso aprovasse novas regras. A determinação não foi cumprida pelo 
Parlamento.

União estável entre pessoas do mesmo sexo – Em 2012, o STF conferiu os mesmos direitos 
dos casais heterossexuais aos casais homossexuais.

Células-tronco – Em 2007, o Supremo autorizou a realização de pesquisas com células-tronco 
embrionárias no País.

Aborto – o STF autorizou o aborto de fetos anencéfalos, em 2012, somando-se aos outros dois 
tipos de interrupção de gravidez anteriormente permitidos no País - em casos de estupro e 
para fins terapêuticos da gestante.
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No dia 2 de janeiro de 2013, a brasileira Helen Leite, de 25 anos, embarcou no Boeing 777 

da American Airlines que sairia do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, 

com destino a cidade de Dallas, no Texas (EUA). Ela aproveitara as festas de fim de ano para 

visitar os pais em Palmital, no interior paulista, e retornava aos Estados Unidos para concluir o curso 

de inglês iniciado havia seis meses. A duração prevista para a viagem era de 14 horas. Após oito horas 

de voo, Helen começou a passar mal e foi socorrida por médicos que se encontravam a bordo. O voo 

teve de ser desviado para o aeroporto mais próximo, em Houston, para que Helen fosse levada com 

urgência a um hospital.

Segundo relatos de passageiras acomodadas próximo a Helen, ela passou boa parte da viagem 

dormindo, tendo acordado apenas para jantar. Subitamente, no banheiro, soltou um grito. O Boeing 

777 levava 14 tripulantes  e 220 passageiros, dentre os quais cinco médicos - um cardiologista libanês, 

radicado em Dallas, que ficou à frente do atendimento, e quatro brasileiros, sendo uma neurologista 

clínica, uma neonatologista, um clínico geral e um cirurgião geral, aos quais se juntava uma 

enfermeira, também brasileira. A suspeita inicial era de crise convulsiva. As extremidades cianóticas 

(arroxeadas), a frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto e a descoberta de que Helen havia 

tomado remédios para dormir e para não precisar ir ao banheiro (Dramin e Imosec, respectivamente) 

indicaram um provável caso de embolia pulmonar. Helen morreria antes de o avião pousar.

O caso da jovem brasileira ilustra um problema que exige solução legal rápida: a falta de aparato para 

atendimento emergencial em voos de longa distância, a que se alia a pouca orientação dada aos 

passageiros antes das viagens. 

Desinformação pode custar a 
vida em viagem de avião

Voar exige uma série de precauções, principalmente em percursos que durem mais de três horas.  Em um ano, 

490 pessoas morreram durante viagens de avião devido a intercorrências médicas, enquanto 486 morreram 

em acidentes aéreos.

Reportagem de Karol Pinheiro
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O socorro imediato a pacientes com embolia pulmonar inclui 

colocá-los em posição adequada, aplicar-lhes medicação 

anticoagulante, ventilação assistida e até transferi-los para uma 

Unidade de Terapia Intensiva. Conforme relata um dos médicos 

presentes, o cirurgião-geral Sizenando Ernesto de Lima Júnior, 

consultor médico da Caixa de Assistência dos Advogados de 

São Paulo, “pedimos às aeromoças material para entubação. Elas 

informaram que o avião dispunha apenas de máscara Ambu e 

ventilação manual, que foram utilizados”, lembra.

O caso segue em investigação no Instituto de Ciências Forenses do 

Condado de Harris, do Texas, que ainda não determinou de modo 

conclusivo qual foi a causa da morte da brasileira Helen Leite.

As viagens aéreas e seus riscos

Segundo a Anac, 101.354.228 passageiros embarcaram no Brasil em voos domésticos e internacionais 

em 2012, número 9,48% maios que o registrado em 2011. O salto, que repete crescimentos também 

registrados nos anos anteriores, é motivado tanto pelo aumento do poder aquisitivo da população 

quando pela queda no preço das passagens. Essa realidade positiva, no entanto, agrava alguns 

riscos. Viagens de avião muitas vezes são sinônimo de desconforto, e as longas horas de imobilidade 

podem ocasionar sérios problemas à saúde. 

No fim de 2012, a Associação Internacional de Transportes Aéreo 

divulgou um relatório surpreendente: em 2011, 490 pessoas 

morreram a bordo de aviões por causa de intercorrências 

médicas, enquanto 486 morreram em desastres aéreos. O 

documento indicou ainda quais as causas mais comuns de 

morte a bordo: infarto, derrame, trombose venosa e embolia 

pulmonar. 

“O ar despressurizado do avião e a desidratação do passageiro 

deixam seu sangue viscoso. Além disso, a falta de locomoção 

favorece a formação de coágulos nas veias das pernas, coxas 

e quadril, que podem migrar e obstruir vasos do pulmão. A 

chance de ocorrência desses males é maior quando ficamos 

Helen: vítima da desinformação
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Sizenando: “Falta de locomoção favorece a 
formação de coágulos”
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muito tempo sentados”, explica Sizenando, que tem larga experiência em medidas de precaução 

para quadros de embolia pulmonar, graças aos seus 15 anos de trabalho em cirurgias da obesidade. 

Ele destaca que levantar, mesmo que seja apenas para ir ao banheiro, e retornar ao assento é bom 

para tirar o indivíduo do quadro de imobilidade. “Uma medida mais eficiente seria a realização de 

algum tipo de exercício, como levantar e sentar algumas vezes”, acrescenta. É preciso ainda evitar 

o consumo de bebidas alcoólicas, para não se desidratar, e de medicamentos para dormir. Já as 

pessoas obrigadas a medicação contínua - como cardiopatas, diabéticos e hipertensos - não devem 

interrompê-la durante o período de voo. “Eventualmente, se durante uma viagem o passageiro 

sentir dor de cabeça ou dores nas costas, por exemplo, ele pode tomar um analgésico, desde que da 

fórmula não conste relaxante muscular, pois este pode induzir ao sono”, alerta Sizenando.

Apesar de as medidas poderem ser adotadas por cada passageiro, o médico não exclui de 

responsabilidade as companhias aéreas, que deveriam instruir adequadamente sua tripulação e os 

passageiros quanto às principais recomendações médicas. “As companhias colaboram para que os 

problemas de saúde dentro da aeronave apareçam. Oferecem cobertores, travesseiros, apagam as 

luzes, gelam os aviões e servem bebidas alcoólicas quando deveriam informar sobre os perigos de 

permanecer a viagem toda sentado e a necessidade de se hidratar sem álcool, por exemplo. Em 

minhas viagens de avião, nunca vi uma única orientação desse tipo, nem em voos nacionais, nem 

em internacionais”, aponta.

Projeto de Lei tramita desde 2005

Sem dúvida, um avião não é o melhor local para tratar um doente. Quase não há espaços entre as 

poltronas e nem sempre há médicos a bordo. Mas o passageiro não escolhe o momento para passar 

mal e, em algumas situações, o atendimento imediato dentro da aeronave pode fazer a diferença 

entre a vida e a morte. A questão que se coloca então é: as aeronaves estão prontas para tais situações?

Para o deputado federal Milton Monti (PR-SP) a resposta é não. Em 2005, ele apresentou à Câmara 

Federal o Projeto de Lei 6.454, que obriga as aeronaves que trafegam pelo território nacional a 

contarem com equipamentos mínimos de primeiros socorros. O PL estabelece ainda que entre a 

tripulação da aeronave seja obrigatório que pelo menos um de seus membros tenha formação 

necessária em atendimento de emergência e, em especial, no manuseio dos itens de segurança. “Já 

está comprovado que casos de urgência em aviões não são esporádicos. O projeto em questão visa a 

atender justamente passageiros que passem por situações de extrema urgência dentro dos aviões”, 

diz Monti.
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Entre os itens obrigatórios numa aeronave, conforme o 

PL 6.454, estão local adaptável para acomodar pessoas na 

posição horizontal, aparelho desfibrilador, balão de oxigênio 

e medicamentos anticonvulsivos. O projeto também atribui à 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que regula o setor, 

poder de fiscalizar o cumprimento das normas. “Os impactos 

financeiros para as companhias serão insignificantes, tendo em 

vista indenizações e uma série de processos que elas podem 

sofrer se um passageiro falecer dentro de suas aeronaves”, 

observa o deputado.

A Anac já estabelece, por meio do Regulamento Brasileiro de 

Aviação Civil (RBAC), de 17 de março de 2010, um conjunto 

de itens de primeiros socorros que as aeronaves devem portar. Da lista constam algodão, ataduras, 

compressas para queimaduras, gazes, fitas adesivas, toalhas, lenços umedecidos, protetores 

(tampão), tesouras, luvas descartáveis, termômetros, máscara de ressuscitação com válvula 

unidirecional, reanimador (Ambu) em silicone, analgésicos de ação leve a moderada, antieméticos, 

descongestionante nasal, antiácidos, anti-histamínicos e outros. A ausência desses itens rende multa, 

conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Para Milton Monti, o material obrigatório está longe do ideal. “Esse kit que a Anac exige não salva 

pessoas em estado crítico, de urgência, que estejam sofrendo um ataque cardíaco, por exemplo”, 

assinala. O deputado diz ter a impressão de que as companhias esperam sempre que haja um médico 

entre os passageiros, e crê que as empresas não oferecem treinamento de primeiros socorros a seus 

comissários. “Durante um voo, questionei uma comissária quanto aos equipamentos de primeiros 

socorros presentes no avião, e ela informou que para abri-los necessita de autorização. Ou seja, se ela 

necessita de uma autorização é porque não tem noção de primeiros socorros”, observa.

O Projeto de Lei 6.454 foi apensado em 2009 pela Comissão de Defesa do Consumidor ao Projeto de 

Lei 2.529, de 2007, de autoria do deputado Henrique Afonso (PV-AC), que prevê a obrigatoriedade 

da presença de um profissional de saúde nos voos comerciais. Em 2011, ambos os projetos foram 

encaminhados à Comissão de Seguridade Social e Família, a qual deu voto favorável ao projeto de 

Milton Monti e contrário ao texto apensado, por considerar a proposta “inviável”.
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Agora, o projeto de Monti terá  de passar por mais duas comissões de mérito - a de Viação e Transportes 

e a de Constituição e Justiça -, para depois ser encaminhado ao Senado. “Espero que os recentes 

casos de mortes em avião possam acelerar o andamento do projeto”, anseia o parlamentar.

A Revista da CAASP entrou em contato com uma das principais companhias aereas brasileiras. Em 

resposta às indagações, a TAM Linhas Aéreas enviou a seguinte nota: “Os comissários são acionados, 

fazem uma abordagem inicial e disponibilizam água, cobertor etc. Quando se trata de uma 

situação em que a presença de um médico é necessária, a companhia indaga aos passageiros se 

há um profissional  a bordo, que voluntariamente possa ajudar”. A TAM também informou que suas 

aeronaves contam com um “kit médico que contém medicamentos e equipamentos indicados pela 

Anvisa (Agência Nacional de  Vigilância Sanitária) e pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)”. 

A empresa diz que seus comissários recebem treinamento de primeiros socorros de acordo com os 

padrões da Air Transport Association e da Diretoria de Medicina Aeroespacial da Anac. 

Advogada morre em viagem a Paris

Durante as festividades de carnaval, a advogada Julia Meyer 

Fernandes Tavares, de 29 anos, autora da obra “Vade Mecum 

para Concursos Públicos e Vade Mecum Humanístico”, embarcou 

num voo para Paris. A viagem comemorava a conclusão de seu 

mestrado em Direito pela PUC-SP. Julia pretendia ainda escolher 

uma universidade francesa para realizar seu doutorado. Durante 

o voo, com duração de pouco mais de 10h, a advogada dormiu e 

não acordou mais.

O caso de Julia foi contado no Domingo Espetacular, programa 

da Rede Record de Televisão, exibido no dia 3 de março. Segundo 

a reportagem, a advogada viajava acompanhada de parentes, 

chegou a caminhar pelo avião durante as primeiras horas de voo, e dormiu depois de jantar. Pela 

manhã, a comissária estranhou a posição em que a moça se encontrava e tentou acordá-la. Não tendo 

conseguido, pediu ajuda. Julia foi examinada por um de seus familiares, que é médico. Uma hora e 

meia depois de pousar na Franca, ela foi levada ao Centre Hospitalier Sainte Anne. Lá, o diagnóstico 

foi de tromboembolismo cerebral, um tipo de derrame. 

Os parentes de Julia disseram não acreditar que ela tivesse tomado qualquer medicamento antes 

ou durante a viagem. A hipótese mais provável é que um coágulo tenha se formado num dos vasos 

Reprodução TV Record

Julia: comemoração de mestrado acabou 
em tragédia
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da perna de Julia e subido para o cérebro. No hospital francês, a advogada foi operada, mas as sérias 

lesões neurológicas mostraram-se irreversíveis. Julia entrara em estado de coma. 

Depois de duas semanas lutando para trazer Julia de volta ao Brasil, a família conseguiu embarcá-la 

em um avião UTI, onde viajou acompanhada da irmã. A previsão era de que a aeronave fizesse quatro 

paradas antes de chegar ao destino final, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um esquema 

especial para encaminhar Julia ao hospital foi montado no local. Mas, depois da última escala, em 

Natal, a advogada sofreu uma parada cardíaca e morreu. 

Doutor, posso viajar de avião?
Para orientar a população sobre a adoção de medidas preventivas na hora de viajar, o Conselho 

Federal de Medicina, junto com a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, organizou a 

cartilha “Doutor, posso viajar de avião?”, que traz as condutas que devem ser adotadas para garantir 

um voo seguro. Constam da cartilha orientações para o transporte de gestantes, de crianças, de 

portadores de doenças respiratórias, cardiovasculares e de transtornos psiquiátricos. 

Confira alguns itens que constam na cartilha, que pode ser consultada na integra pelo site 

www.portal.cfm.org.br.

AVC (Acidente Vascular Cerebral): para pacientes que acabaram de sofrer derrame, deve-se 

considerar seu estado geral e a extensão da doença. Nunca se deve viajar antes de pelo menos 14 

dias de uma ocorrência vascular grave;

Asma: pode ser incapacitante para o voo em casos graves, instáveis e de hospitalização recente. 

Os asmáticos devem sempre levar na bagagem de mão seus medicamentos, principalmente 

broncodilatadores (bombinhas);
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Bronquite crônica e enfisema: pessoas com essas patologias apresentam reduzida capacidade 
de oxigenar o sangue, fator que piora durante o voo. Por isso, o viajante deve procurar orientação 
médica. Em alguns casos é,necessário suporte de oxigênio durante o voo;

Distúrbios psiquiátricos: pessoas cujo comportamento é imprevisível ou agressivo não devem voar. 
Já aqueles com distúrbios psicóticos estáveis com o uso de medicamento estão liberados, desde que 
acompanhados por responsável; 

Doenças do viajante: vacinas devem estar permanentemente atualizadas, como tétano, difteria, 
sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, Haemophillus influenzaetipo B (Hib) e hepatite B. É 
importante que o viajante atente também sobre as doenças endêmicas locais, passíveis de prevenção 
com vacinas;

Enjoos: As pessoas suscetíveis a terem enjoo durante viagens de avião são aquelas que já o 
apresentaram quando viajaram de ônibus, carro ou navio. Com tais antecedentes, devem evitar a 
ingestão excessiva de líquidos, comida gordurosa, condimentos e refrigerantes, além de procurarem 
sentar-se próximas às asas e junto às janelas. Como profilaxia, podem ser utilizados medicamentos 
anti-heméticos; 

Gravidez: a viagem deve ser evitada caso a gestante apresente dores ou sangramentos antes do 
embarque. Viagens longas não devem ser realizadas por paciente multigesta, com incompetência 
istmo cervical, atividade uterina aumentada ou partos anteriores prematuros. A partir da trigésima 
sexta semana, a gestante necessita de declaração do seu médico permitindo o voo.  É aconselhável 
que as gestantes atentem para todas as demais recomendações da cartilha;

Pós-operatório: recomenda-se que recém-operados não viagem antes de pelo duas semanas 
depois da cirurgia;

Enfarte: pacientes recém-infartados só podem voar de duas a três semanas após a ocorrência. Em 
enfartes mais graves, após seis semanas; 

Qualquer doença cardiovascular: todos os pacientes que sofrem de doenças cardiovasculares 
devem certificar-se de que há medicação suficiente para toda a viagem, e levá-la na bagagem de 
mão; 

Rinite: os sintomas podem ser amenizados com cuidados pré-voo e, dentro do avião, com o uso 
profilático de anti-histamínicos e corticoides. Durante o voo, pode-se umedecer a mucosa nasal com 
soro fisiológico. Em caso de crise anterior, deve-se considerar o adiamento da viagem.
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Os quase 7 bilhões de habitantes da Terra falam aproximadamente 7 mil idiomas. Mas 

o mundo dos negócios globalizados é monoglota - fala inglês. Os executivos com boa 

vontade – e maior bagagem cultural – fazem concessões ao espanhol e ao francês. Para 

muitos especialistas, como o Nobel de Literatura José Saramago, o português é a língua de mais 

bela sonoridade. Porém, para quem quer progredir na carreira, não basta falar um idioma bonito. 

É preciso se fazer entender, e o português tem alcance restrito, mesmo sendo a língua nativa de 

280 milhões de pessoas. No ranking dos idiomas mais falados do mundo, ocupa a sétima posição. 

É melhor que a posição atual da seleção brasileira de futebol na listagem da Fifa, a décima-terceira, 

mas insuficiente para torná-la relevante como idioma universal.

“Hoje em dia, ter um segundo idioma não é mais uma opção, é primordial”, diz Sofia Zaman 

Boaventura, coordenadora de uma escola de inglês. E isso, segundo os especialistas, vale não 

apenas para quem ocupa lugares no topo da hierarquia empresarial. “Com o crescimento de 

eventos internacionais no Brasil, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, exposições e feiras, que 

geram muitas oportunidades de emprego, até profissionais em postos mais modestos, como 

recepcionistas e taxistas, têm vantagens quando falam o segundo idioma”, acrescenta. Para os que 

ocupam posição de maior responsabilidade em organizações empresariais, o domínio da segunda 

língua é obrigatório.

Segundo pesquisa realizada por uma das maiores empresas de recursos humanos do Brasil, a Catho, 

intitulada “A Contratação, a Demissão e a Carreira dos Executivos Brasileiros”, que contou com a 

participação de 16.207 profissionais de diversas áreas, apenas 7,7% dos entrevistados informaram 

dominar língua inglesa. No topo da pirâmide, esse percentual sobe.

De acordo com o levantamento da Catho, os profissionais com níveis hierárquicos mais altos 

possuem mais conhecimento no idioma, como presidentes (18,2%), vice-presidentes (16,1%) e 

diretores (18,6%). Na pesquisa realizada em 2007, 22,4% dos participantes do programa de treinee 

falavam inglês. Já na edição de 2009, esse número subiu para 24,5%.

Reportagem de Joaquim de Carvalho
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Direito globalizado

No mundo do Direito não é diferente. “Com a 

internacionalização dos negócios, o advogado 

ganha pontos quando fala o segundo 

idioma. Aliás, este é um requisito básico para 

quem está na área do Direito Internacional. 

O diferencial será ter domínio do segundo 

idioma estrangeiro”, comenta George Niaradi, 

presidente da Comissão de Relações Exteriores 

da OAB São Paulo.

O advogado George Niaradi nasceu em Santos, litoral de São Paulo, e aos 7 anos de idade mudou-se 

com os pais para a Mooca, tradicional bairro de imigrantes italianos de São Paulo. Neto de húngaros, 

ele aprendeu logo cedo a falar uma segunda língua – a de seus ascendentes. Aos 16 anos, seu pai o 

matriculou numa escola em Paris, onde ele estudou seis meses numa classe equivalente às do ensino 

médio no Brasil. Ele já falava francês, resultado de anos de estudo na Aliança Francesa, mas a estada 

em Paris lhe deu fluidez no idioma, hoje a sua língua preferida.

Niaradi também fala inglês, que aprendeu na Cultura Inglesa e lhe foi muito útil quando convalidou 

seu doutorado na Thomas Jefferson School, em San Diego, Califórnia, tornando-se PhD. Fala italiano, 

que o ajudou no pós-doutorado na Università de La Santa Croce, em Roma, e também espanhol, 

língua que utiliza quando leciona como professor convidado no MBA do Centro Internacional de 

Formação Financeira, em Madri.

George Niaradi fez mestrado e doutorado numa instituição brasileira, a Universidade de São Paulo 

(USP), mas nem ali o domínio de idiomas estrangeiros foi dispensável. “A maioria dos textos na pós-

graduação é em outra língua, principalmente o francês e o inglês”, diz ele, que é professor no curso 

de pós-graduação da Universidade Católica de Santos. “O aluno deve ter domínio de uma segunda 

língua, para poder ler os textos mais importantes”, afirma. Ele diz que os sites que traduzem textos 

para o português nunca o fazem com 100% de acerto. “É preciso fazer os ajustes para que as frases 

ganhem sentido mais preciso”, esclarece.

Arquivo OAB / CAASP

Niaradi: advogado ganha pontos quanto fala um segundo idioma

Reportagem de Joaquim de Carvalho
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Para o advogado, falar uma segunda língua não é importante apenas para progressos na carreira 

acadêmica. No cotidiano das empresas, termos como letterofcredit, swap, duediligence e trust são 

comuns, sem contar que os contratos de comércio internacional são redigidos em inglês. A própria 

atuação do advogado dentro da corporação mudou.

“O advogado não é mais o profissional chamado apenas para resolver uma questão quando ele se 

torna um problema jurídico. Ele tem uma atuação preventiva, é consultado com frequência pelos 

que detêm os poderes decisórios e, nesse sentido, precisa falar a língua dominante na alta hierarquia 

de uma empresa multinacional”, diz o presidente da Comissão de Relações Exteriores da OAB São 

Paulo.

O Conselho Federal da OAB tem a mesma preocupação. Tanto que, em seu site, publicou um artigo 

sobre o assunto: “Tornou-se assim imprescindível ao moderno advogado e principalmente ao 

estudante que está ingressando na carreira jurídica saber inglês. Seu papel dentro de uma corporação 

ou perante o cliente que representa deixou de ser o de um técnico capaz de aplicar e interpretar leis. 

O profissional do Direito hoje deve ter uma atuação multifuncional, o que inclui nas suas habilidades 

básicas conhecer o Inglês técnico dentro da sua área de atuação e ser capaz de comunicar-se nesse 

idioma de forma eficaz.”

Nas empresas, é significativo o aumento no número de contratos internacionais em inglês, que 

exigem dos advogados o conhecimento não apenas de normas jurídicas, mas dos meandros da 

linguagem.Um pequeno descuido na interpretação de frases pode representar grandes prejuízos, 

pois esses documentos celebram desde acordos entre pequenas ou médias empresas até complexas 

transações internacionais de grande porte envolvendo empresas e bancos nacionais e internacionais.
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Os dispositivos contratuais regulam obrigações, conceitos e proteções que são usuais no comércio 

internacional, mas por vezes conflitantes com nosso ordenamento jurídico. Além de trazerem 

institutos sem correspondência à legislação pátria. Portanto, além do inglês, é necessário conhecer 

o sistema jurídico do país com o qual se celebra o contrato e é nesse sentido que surge um novo 

requisito ao advogado: dominar o idioma não apenas da conversação rotineira, o inglês, mas o da 

matriz da empresa com a qual se firma um acordo de comércio.

Por essa razão é que o mandarim, o idioma oficial chinês, começa a ser procurado por operadores do 

Direito. Como assessor da presidência da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), 

Niaradi foi responsável por parceiras firmadas com a Aliança Francesa, o Instituto Goethe, a União 

Cultural Brasil Estados Unidos (a Caixa ainda tem parcerias semelhantes com o Cel Lep, o CCAA e o 

Berlitz) Nessas instituições, ensinam-se, respectivamente, o francês, o alemão e o inglês, com nível de 

excelência chancelado pelos governos da França, Alemanha e Estados Unidos.

Além dessas, em abril a CAASP firmou convênio com a Canadá Intercâmbio, pelo qual os advogados 

poderão estudar inglês jurídico no Canadá. A primeira turma deverá seguir viagem no início do 

segundo semestre.

Para os advogados, as parcerias com a CAASP dão direito a descontos que podem chegar a 40%, 

extensivos à esposa e aos filhos. Como a China tem se tornado um dos maiores parceiros comerciais 

do Brasil, já foram abertas as conversações para que seja firmada a parceria também com o Instituto 

Confúcio, recomendado pela embaixada chinesa. Também estão adiantadas as negociações com 

uma escola recomendada pelo governo espanhol, o Instituto Cervantes, que ensina o idioma falado 

no Mercosul.

“Temos que parar de pensar que o ‘portunhol’ nos ajuda nos contatos com nossos parceiros na América 

Latina. O importante é aprender corretamente o espanhol. Mostrar ao advogado da Argentina, por 

exemplo, que há domínio sobre o espanhol dá prestígio e ajuda numa negociação”, destaca Niaradi.

Não é luxo nem ostentação intelectual dominar o segundo idioma. Quando o advogado brasileiro 

está em reunião com advogados estrangeiros, o ideal é que a conversa não se dê na língua materna 

de nenhum dos dois. A terceira língua pode dar maior equilíbrio de força às partes. “Por exemplo, 
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se estou conversando com advogados ingleses, se a conversa for em inglês eles terão mais recursos 

linguísticos do que eu, usarão jogos de palavras que os coloquem em vantagem. Da mesma forma, 

se a conversa for em Português, a vantagem será minha. Por isso, eu já falei com profissionais norte-

americanos em francês, língua que nós dois falávamos. Foi uma conversa mais equilibrada”, conta.

O domínio de línguas estrangeiras, contudo, requer uma precaução: não se deve começar a aprender 

o terceiro idioma se o segundo ainda não estiver assimilado. “De outra forma, tentando aprender duas 

ou três línguas ao mesmo tempo, o resultado será confuso e de pouca eficiência”, adverte  Niaradi.

A língua estrangeira é útil também no estudo de doutrinas e jurisprudências de outros países. São 

textos que não têm valor jurídico no Brasil, mas podem ajudar na construção de argumentos. Por 

exemplo, começa a ganhar força no Brasil a Teoria da Perda de uma Chance, baseada em argumentos 

jurídicos que nasceram na Itália. Lá, é usada para ações de indenização, em que uma pessoa acusa 

outra de ter usado de poder para impedir seu progresso profissional. É mais comum nas relações 

entre empregados e patrões, mas existem casos envolvendo marido e mulher.

A distância física entre São Paulo e Roma, de onde veio a Teoria da Perda de uma Chance, é superior 

a 9 mil quilômetros. Já a distância até Pequim, do outro lado da Terra, que se tornou um dos mais 

importantes polos de comércio, é de cerca de 18 mil quilômetros. Houve um tempo que chegar até 

lá era praticamente impossível, porque um continente desconhecia a existência do outro e, mesmo 

que se conhecesse, os meios de transporte não davam conta da viagem.

Hoje, com o avanço tecnológico, o mundo se tornou uma pequena aldeia. Não há necessidade de 

estar fisicamente no outro continente para se viver próximo dele, de seus costumes, de sua cultura, 

de seus negócios e até de seus tribunais. A única barreira é o idioma, mas muitos a derrubam com a 

força da vontade. “Nunca é tarde para aprender um novo idioma”, diz Niaradi.
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O expoente esportivo 

da advocacia

Por nove vezes consecutivas um nome figurou no 

lugar mais alto do pódio da Corrida do Centro 

Histórico de São Paulo, tradicional competição 

paulistana, promovida pela Corpore Corredores Associados, 

da qual os advogados participam como categoria especial, 

arregimentados pela CAASP e pela OAB-SP. O nome é o 

do advogado Arthur Rabay. Aos 41 anos, Rabay prova ser 

possível exercer a advocacia e praticar esporte com a mesma 

excelência. “É verdade que às vezes estamos cansados 

ou com tempo escasso, mas é preciso ter determinação”, 

assinala. 

Ainda estudante, Rabay já realizava algumas proezas, a principal delas cursar simultaneamente 

Cinema na USP e Direito na PUC-SP, tendo se formado na primeira em 1993 e na segunda em 1994. 

Como profissional de Cinema chegou a trabalhar ao lado de Fernando Meirelles, hoje o consagrado 

diretor de Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira. Rabay parou com o Cinema em 1996 para 

dedicar-se exclusivamente à advocacia. Abriu seu próprio escritório e o manteve por dez anos, o 

que não o impediu de cursar nada menos que seis especializações: Direito Contratual e Processo 

Civil, Obrigações e Contratos, Direito Empresarial, Direito Civil e Direito Imobiliário. Um mestrado em 

Direito Civil está em fase de conclusão. Atualmente, ele trabalha como advogado de uma importante 

empresa do setor de construção civil.

E o esporte? A paixão de Arthur Rabay pelas corridas começou há 31 anos.

Foi durante as aulas de Educação Física, aos 10 anos, que Arthur Rabay teve o primeiro contato com o 

atletismo. Não demorou muito e ele já fazia parte de um grupo de garotos que treinava no Conjunto 

Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. Foi nessa época que Rabay aprendeu uma lição 

fundamental que o levaria longe: “É preciso acumular conhecimento sobre corrida para adquirir a 

técnica necessária. E o treinamento tem de ser adequado às nossas limitações”. Um corredor vencedor 

também se forma pela leitura: “O guia completo de corrida”, de James Fixx, foi a “Bíblia esportiva” de 

Arthur Rabay. 

A primeira competição veio em 1986, em Campos do Jordão. Ele tinha 14 anos. “Cheguei em segundo 
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Rabay: advogado e corredor, com 
passagem pelo cinema.
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lugar, isso porque o garoto que estava na minha frente trapaceou - eu o vi realizando parte do 
trajeto montado em uma bicicleta. Não sei por que não o delatei”, relata, revivendo a situação com 
bom humor. No mesmo ano, o jovem Rabay sofreria uma distensão reincidente do músculo adutor 
da coxa, que o impediria de correr por algum tempo. “Eu era tão viciado que continuei correndo e 
acabei piorando meu quadro”, lembra. Por obra de sua teimosia, a recuperação demorou seis meses.
 
Hoje, constam do currículo do advogado-corredor participação em nada menos que quatro 
maratonas e 200 outras provas de rua. Quanto aos títulos conquistados, talvez por modéstia, ele 
é impreciso: “Obtive diversas classificações boas, mas de cabeça é difícil guardar todas”. Por óbvio, 
ele não se esquece de que venceu em 2012 a RoadRunner, corrida de 10 quilômetros em Las Vegas, 
Estados Unidos. Mas a prova que mais o marcou foi no ano 2000 – ele tinha 28 anos -, a maratona em 
Curitiba. O resultado não podia ser melhor: décimo lugar na classificação geral e primeiro na categoria 
por idade. “Ficar entre os dez primeiros na categoria geral numa maratona é muito gratificante para 
um atleta amador”, diz.

 

// Correr, correr, correr
O tempo rareia na vida do Arthur Rabay. A advocacia consome a maior parte do seu tempo 
de segunda a sexta-feira, enquanto o mestrado exige horas de leitura aprofundada. Ao lado 
disso, tem de pegar estrada no fins de semana para passar algumas horas com a esposa e os 
dois filhos, de quatro e cinco anos, que moram em Itapetininga, no interior paulista

“Defino minha rotina em etapas: correr, trabalhar, ler 
e escrever. Talvez eu devesse mudar a ordem e deixar 
a corrida por último, mas não conseguiria”, admite. 
Por quê? “Ser advogado é desgastante - precisamos 
de uma válvula de escape. A corrida é o momento 
em que eu me desligo dos problemas. Se eu não 
pratico, sinto falta”. Segundo Rabay, a chave para dar 
conta de tudo é a disciplina.

Com disciplina, portanto, Arthur Rabay poderá atingir uma marca histórica em 2013: a 
conquista de seu décimo título consecutivo na Corrida do Centro Histórico de São Paulo, da 
qual participam cerca de 8 mil atletas. “Não se ganha nada de véspera. Eu estou treinando 
para fazer por merecer”, assinala, destacando o caráter festivo da competição: “É uma prova 
extremamente oportuna para fazer novas amizades e reencontrar velhos colegas. Nessa 
prova conheci advogados que hoje são meus amigos”. 
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Nove vezes campeão da Corrida do Centro Histórico
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Reforma política 
e seus obstáculos

A presidência da Câmara Federal promete colocar 

em pauta, em abril, a propalada Reforma Política. 

É possível. Não provável, porém.

Os interesses que envolvem uma alteração na 

legislação política são imensos. Eles se relacionam 

com os partidos políticos e seus principais agentes, 

os atuais parlamentares.

Estas circunstâncias cerceiam psicologicamente e, também, materialmente a visão de cada ator 

político. O suicídio não costuma ser ato coletivo.

Ao contrário, cada um dos representantes do povo tem visão nítida de seu horizonte caso as atuais 

regras sejam alteradas em profundidade. O voto proporcional é um destes obstáculos. Surgiu no 

panorama nacional com a Revolução de 30 por obra de Assis Brasil e solicitação de Getúlio Vargas. 

Permitiu que os pequenos partidos fossem representados em nossos parlamentos.

Mudar a atual sistemática – que deu certo – por voto majoritário ou de lista fechada seria erro já 

praticado no passado, em pleno Império. Só deu problema. Foram necessárias reformas políticas 

para afastá-los.

Oportuna seria a proibição de coligações partidárias para deputado estadual e federal. Aqui, sim, 

temos uma distorção que conduz a monstrengos representativos.

Outro ponto a ser debatido é o financiamento público das campanhas. É problemático. Dinheiro 

público para manter o jogo partidário? Os partidos já recebem as verbas do fundo partidário para a 

sua manutenção.

por Cláudio Lembo*
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Esta, por si só, conduz a distorções. Algumas agremiações transformaram-se em verdadeiros cabides 

de empregos. Basta ver a perenidade de muitas direções dos partidos.

São sempre os mesmos, sem ocorrência de qualquer alternância nos cargos. Os partidos tornaram-se 

verdadeiros latifúndios. Ai de quem queira ingressar em seus campos de atuação.

Quanto ao financiamento, o melhor seria permanecer a sua concretização mediante doações 

privadas. Apenas uma ressalva deveria ser feita. Apenas pessoas físicas poderiam ser doadoras e 

até um limite. Chega de bancos e empreiteiras serem os figurantes nas listas dos doadores em cada 

campanha. Nada é gratuito. Já disse alguém que não há almoço de graça.

Um ponto a ser abordado – e certamente não o será – é a forma da propaganda no rádio e na 

televisão. Os princípios que regem a presença partidária nos meios eletrônicos foram desvirtuados.

As campanhas deixaram de ser informativas sobre a personalidade e posições dos candidatos. 

Transformaram-se em mero espetáculo de luzes e cores. Sem qualquer significado profundo para a 

democracia.

A campanha eletrônica deveria se ater a debates diretos entre os candidatos e a exposição imediata 

de temas pelo próprio candidato e ao vivo. Chega de jogos de cores e de utilização de recursos da 

informática.

A política, entre nós, tornou-se a negação da verdade. Tudo é falso nas campanhas eleitorais. Quem 

menos aparece é o candidato. Tudo o mais é fantasia. Tal como em uma novela televisiva.

A reforma política não virá. E se chegar, terá apenas dois pontos: o financiamento público das 

campanhas e eventualmente o fim das coligações proporcionais.

Seria um passo. A caminhada, porém, é muito mais extensa. A democracia é sistema que exige 

constante aperfeiçoamento. Este parece não ser de interesse dos donos transitórios do Poder.

*Advogado e professor, Cláudio Lembo é ex-governador de São Paulo
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\\\\PALAVRA DO LEITOR

TABLETS E SMARTPHONES
Sou um advogado ainda novo, com menos de 18 meses no exercício da profissão. No entanto, posso 
dizer que li todas as edições da revista da CAASP. A única crítica fica pelo fato de ser mais trabalhoso 
do que deveria apreciá-la em tablets. No meu caso, tenho um iPad e preciso baixar o PDF da revista 
para poder acessá-la pelo aparelho. Creio que se fosse criado um APP para a revista a tarefa seria 
muito mais fácil

José Renato Fusco
Prezado leitor,

A partir da próxima edição, a Revista da CAASP contará com aplicativos para tablets e smartphones.

PROCESSO ELETRÔNICO
Estou maravilhado com o teor da Revista da CAASP número 3. Antes, eu visitava o site da OAB-RJ a 
procura de informações acerca do processo judicial eletrônico e algo mais. Hoje a OAB-SP nada fica 
devendo em relação a isso, principalmente porque temos o hotsite da CAASP. Parabéns pela criação 
dessa importante fonte de informação aos colegas de todo o Estado de São Paulo!

Vanderlei Cândido
PRATICIDADE
Meus parabéns pela revista virtual! Se fosse em papel, estaria ao meu lado para ler sempre que 
pudesse. Ao receber a Revista da CAASP, li-a em PDF e fiquei maravilhado com a praticidade. 

Agenor Massaro Filho

DESTINOS DA PÁTRIA
Magnífica realização! Cuidado nos mínimos detalhes, quer visuais quer de conteúdo, abordando 
assuntos atuais, abrangendo não só material de interesse do advogado, mas do interesse de todos 
que se preocupam com os destinos da nossa Pátria. Parabéns a todos que participam diuturnamente 
dessa realização.

Francisco Giannoccaro
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