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Caro leitor,

O

traço contundente de Paulo Caruso, a partir desta edição, brinda os leitores da Revista da
CAASP, ilustrando nossas capas e retratando nossos entrevistados com humor e veneno.
Com conteúdo próprio, sempre a puxar pela imaginação do leitor, o mestre da charge

política começa riscando um tema aflitivo: os crimes cometidos por adolescentes e a maioridade
penal. Nas páginas internas, os professores de Direito Penal Ivette Senise Ferreira e Vicente Greco
Filho analisam a questão, que recebe ainda ponderações do advogado e vereador Ari Friedenbach,
pai de Liana. Lembra-se dela? Sim, a jovem brutalmente assassinada por Champinha há 10 anos.
Tema candente, a maioridade penal recebe de Fábio Romeu Canton Filho uma visão oposta. Em
“Palavra do Presidente”, o dirigente da CAASP aponta um problema que mereceria, no mínimo, a
mesma atenção dos meios de comunicação: a violência contra os menores, e não a por eles praticada.
Para falar de violência, segurança e horrores da ditadura fomos buscar a maior autoridade jornalística
brasileira em tais assuntos, Percival de Souza. Entre outras declarações estarrecedoras do premiado
repórter e escritor, há esta: “Sobre o PCC, eu constatei infiltração na polícia, condescendência no
sistema penitenciário, acesso direto ao gabinete do secretário de Administração Penitenciária,
domínio de certas situações em estabelecimentos penais”.
A ditadura militar brasileira e a Lei da Anistia são abordadas na seção “Opinião” pelo professor Dalmo
Dallari. Incansável defensor dos Direitos Humanos, ele questiona os critérios que até hoje garantem
liberdade a agentes da repressão responsáveis por torturas e desaparecimentos.
Em “Saúde”, a Revista da CAASP traz ampla reportagem sobre alcoolismo. Ouvidos médicos
especialistas e consumidores de álcool, pode-se concluir que boa parte dos ditos “bebedores sociais”
deveriam ser incluídos no rol dos alcoolistas.
Dois dos maiores fisiologistas do mundo foram ouvidos para a reportagem na seção “Parceria CAASP”.
Nuno Cobra e Turíbio Leite de Barros falam sobre como escapar do sedentarismo e ganhar qualidade
da vida. A Caixa de Assistência oferece oportunidades para tanto aos advogados.
Boa leitura.
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Contraponto

O

vídeo foi gravado por um colega de
classe, pela câmera de um celular, e
veiculado em diversos portais de notícias

e meios de comunicação. Dentro da sala de aula,
em uma escola pública do Rio de Janeiro, o garoto
de 14 anos tenta escapar, mas acaba encurralado
por aquele que deveria ser o professor. Não é! Não
pode ser! A cena seguinte, de extrema violência e
revoltante, é protagonizada por um sujeito alto
e forte. Um impiedoso brutamontes que sem
hesitação desfere uma sequência incrível de socos contra a criança, no abdome, na cabeça, pela
esquerda, pela direita, a impressionar até mesmo um experiente lutador de boxe. Não pelo destino
certeiro de golpes, mas pela intolerável covardia. Nocauteado o aluno, o sujeito se afasta lentamente
da vítima de sua atrocidade, como se tivesse ministrado mais uma simples aula. Não pode ser! É o
professor!
Os relatos são de que o aluno, chamado de gordo, fizera um desenho ridicularizando o professor, daí
o ato monstruoso. Indignada, a mãe do menino procurou a direção da escola e, em vez explicações,
recebeu uma proposta indecorosa em troca de silêncio. Confirmada a agressão em exame de corpo
de delito – o aluno tinha hematomas no tórax e na região das costelas -, a família registrou Boletim
de Ocorrência. O professor foi afastado da escola, mas continua a lecionar em outras instituições de
rede pública fluminense.
O que dizer de um caso como esse? Neste momento em que se discute em altos brados a redução
da maioridade penal, quem se levanta contra a violência da qual são vítimas diariamente nossas
crianças, até mesmo dentro da escola? Vulneráveis pela dissolução dos valores familiares, penalizados
pela péssima qualidade do ensino, presas fáceis para traficantes, predispostos a consumir supérfluos
por pressão da mídia, os menores brasileiros agora são vítimas de animais travestidos de professores.
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Trata-se de um item a mais no amplo rol da violência contra menores que assola o Brasil. Nesse
campo, são eloquentes os dados do Mapa da Violência 2012: Crianças e Adolescentes do Brasil (Julio
Jacobo Waiselfisz, Flacso Brasil/Cebela, 2012): o Brasil está em quarto lugar entre 99 países no ranking
de assassinatos de pessoas entre 1 e 19 anos, com a taxa de 13 homicídios para cada 100 mil crianças
e adolescentes. Nesse quesito, só perdemos para El Salvador, Venezuela e Trinidad e Tobago.
Há mais a nos estarrecer: na mesma faixa etária, os homicídios cresceram 346% entre 1980 e 2010,
alcançando a gigantesca marca de 176.044 vítimas no período. O ano de 2010 é emblemático da
cruel realidade da infância e da adolescência no Brasil: 8.686 crianças e jovens foram assassinados –
uma média de 24 por dia. De acordo com o Sinan (Sistema de Informação de Agravos e Notificação),
órgão do Ministério da Saúde responsável pela notificação de casos de violência doméstica e sexual,
registraram-se em 2011 nada menos que 39.281 atendimentos de pessoas de até 19 anos – 40% do
total.
O Unicef Brazil, escritório brasileiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que prega como
prioridade a redução da violência contra adolescentes, confirmou em sua página eletrônica o que
todos sabíamos, mas que vale a pena ser reiterado: “As maiores vítimas da violência urbana são os
adolescentes moradores de comunidades populares e de periferias que, muitas vezes, encontramse vulneráveis diante de ações de grupos criminosos e da repressão das forças de segurança. Em
situações de ausência de políticas públicas eficientes e transformadoras, de opções de educação, de
oportunidades de emprego, abre-se uma porta para a ação de aliciadores que recrutam crianças e
adolescentes para o tráfico de drogas e armas”.
Cresci ouvindo que “o Brasil é o país do futuro”. O futuro se realiza dia após dia... Passados mais de
trinta anos, percebo que o Brasil, para muitos, é um país sem presente. E dia após dia... O Brasil parece
se contentar em ser o país do futebol e do carnaval. É mais que isso. É também o país da hipocrisia.
O país dos bilhões para “puxadinhos” em aeroportos; dos bilhões para construção, reformas e rereformas de estádios de futebol; dos bilhões da alegria e da corrupção e dos milhões de crianças sem
presente e sem futuro.
A indagação é inevitável: debater maioridade penal é mais oportuno que resolver as condições
socioeducacionais dos nossos menores? É apenas um contraponto.

Fábio Romeu Canton Filho
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Mais de 35 mil pessoas são vacinadas contra
gripe na CAASP

A

Ricardo Bastos

Campanha CAASP de Vacinação contra a Gripe em
2013 não apenas bateu o recorde de imunizações
como praticamente dobrou-as em relação à edição

passada. Mais de 35 mil pessoas foram vacinadas neste ano
em todo o Estado durante a ação preventiva promovida pela
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, ante 18.170
no ano passado.

Público na sede da CAASP: vacinação recorde

“Certamente, duas das razões para o enorme aumento da participação na campanha da gripe foram
as notícias sobre mortes pelo vírus H1N1 e a queda brusca e repentina da temperatura. Some-se a
isso o fato de que a Caixa ampliou o alcance da ação preventiva, estendendo-a para pessoas que
antes não estavam incluídas, como os sogros do advogado. Além disso, eliminamos a necessidade
de cadastramento dos dependentes”, explica Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da CAASP
e responsável pelas campanhas de saúde da entidade.
“Percebemos que a advocacia toma consciência da importância de se cuidar da saúde de modo
preventivo. O crescimento da campanha contra a gripe deve ser comemorado, mas ainda não nos
satisfaz. Estamos preparados para atender a um número ainda maior de advogados e familiares, e
certamente será assim em 2014”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.
Diferentemente de 2012, neste ano, entre os dependentes de advogados contemplados pela
vacinação incluíram-se, além de cônjuges e filhos, pais, netos e demais descendentes em linha reta.
Entre os agregados, inseriram-se avós e sogros do advogado. Mais uma vez, a vacina foi gratuita para
advogados e cônjuges com mais de 60 anos.
Como nas edições anteriores, foi aplicada a vacina trivalente, que imuniza contra os dois tipos de
gripe sazonal e também contra o tipo H1N1.
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
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disso, é uma doença determinante da ausência ao trabalho”, alerta Sizenando Ernesto de Lima Júnior,
consultor- médico da CAASP.
Arquivo CAASP

Vem aí a Campanha da Boa Visão

O

departamento de Promoção à Saúde da Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo está preparando a Campanha
da Boa Visão 2013. Assim que definidos, o cronograma e

a rede de atendimento serão publicados em www.caasp.org.br.
A Campanha da Boa Visão destina-se, principalmente, a detectar
precocemente casos de glaucoma e catarata, de modo a impedir sua

Exames oftamologicos para a advocacia

evolução e o comprometimento da visão. Advogados e estagiários inscritos na OAB-SP submetemse a consulta com médico oftalmologista – que inclui testes de refração e acuidade visual - e a exame
de tonometria binocular.
Estima-se que 15% dos casos de cegueira em adultos sejam causados por glaucoma ou catarata, e
que 3% dos indivíduos com mais de 40 anos sofram de um desses males. “São doenças que podem ser
diagnosticadas precocemente e ter sua progressão interrompida graças aos exames que a Caixa de
Assistência oferece”, salienta o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva Júnior, responsável
pelas campanhas de saúde.
O glaucoma é uma doença causada pelo aumento da pressão intraocular que, se não tratada, pode
levar à cegueira devido à lesão progressiva que causa ao nervo ótico. O maior perigo do glaucoma
é não apresentar sintomas no início. Já a catarata é um processo de escurecimento (opacificação,
no termo técnico) do cristalino, lente biconvexa localizada dentro do globo ocular que, para refletir
uma imagem perfeita na retina, deve manter-se totalmente transparente. A idade é o principal
responsável pelo surgimento dessa doença, ainda mais se aliada a outros fatores, como tabagismo,
alcoolismo, diabetes, uso prolongado de cortisona, exposição exagerada ao sol e desnutrição.
Mesmo não se incluindo no grupo mais sujeito ao glaucoma e à catarata, crianças a partir de três
anos de idade devem passar pela consulta que é oferecida pela Campanha da Boa Visão. Os exames
de refração e acuidade visual são importantes nesta fase da infância, conforme orienta Orlando
Batich, médico oftalmologista da CAASP: “De 15% a 20% das crianças em idade escolar apresentam
algum problema de visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo ou estrabismo, e precisam
usar óculos”. Dor de cabeça, coceira nos olhos e desatenção podem ser sinais de que a criança precisa
de óculos.
Junho 2013 / Revista da CAASP // 9
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1.200 genéricos pelo menor preço do mercado
Arquivo CAASP

E

m maio, a Caixa de Assistência dos Advogados de
São Paulo anunciou acordo comercial garantindo em
suas 37 farmácias os menores preços do mercado

para os medicamentos genéricos do laboratório EMS. Com
o abatimento de 55% sobre o preço de fábrica obtido
nas negociações de compra, a CAASP passou a vender os
remédios aos advogados por preços consideravelmente
Remédios de uso contínuo a preços imbatíveis

menores que os praticados em outras drogarias. No início de
junho, esse benefício foi ampliado significativamente após

negociação nos mesmos termos com os laboratórios Sandoz e Germed. Agora, um total de 1.200
apresentações de medicamentos genéricos encontram-se à venda na Caixa de Assistência pelos
menores preços do varejo farmacêutico.
“A CAASP vende medicamentos pelo valor que paga por eles, sem qualquer acréscimo. O desconto
que conseguimos, em negociações com fabricantes e distribuidores, é repassado integralmente aos
advogados, por isso não existe drogaria que comercialize genéricos a preços menores que os das
nossas farmácias corporativas”, afirma o presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton
Filho.
Entre os remédios mais procurados fabricados por EMS, Sandoz e Germed estão antilipêmicos (para
o colesterol), como sinvastatina, atorvastatina e rosuvostatina; anti-hipertensivos, como captopril,
enalapril, atenolol e valsartana; antidiabéticos, como glibenclamida e metformina; remédios
para disfunção erétil (sildenafila) e outros. O acordo inclui ainda anti-inflamatórios tópicos e orais
(diclofenaco gel e diclofenaco potássico), gastroprotetores (omeprazol), analgésicos e antipiréticos
(ácido Acetilsalicílico e paracetamol) e diuréticos, como espironolactona e clortalidona.
Os medicamentos genéricos, contemplados pela Lei 9.787/99, têm a mesma fórmula e eficácia dos
chamados medicamentos de referência ou de marca. São, contudo, mais baratos, pois seus fabricantes
não tiveram de destinar, no passado, recursos às pesquisas que resultaram a fórmula consagrada,
tampouco realizam investimentos para a consolidação de uma marca. A Lei dos Genéricos autorizou
os laboratórios a fabricarem e a comercializarem medicamentos antes exclusivos aos detentores da
patente, após a expiração da chamada proteção patentária. A qualidade dos genéricos é aferida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
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Advocacia no esporte: futebol, tênis, vôlei
e xadrez

O

dia 15 de junho marca o início o II Campeonato Veteraníssimo de

Cristovão Bernardo

Futebol OAB/CAASP, modalidade que ingressou em 2012 no rol
de competições futebolísticas da advocacia paulista. “A média de

idade dos participantes foi 60 anos – um dado maravilhoso, a confirmar
que esporte e saúde não têm idade”, ressaltou Célio Luiz Bitencourt, diretor
responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo. A primeira edição do “Veteraníssimo” teve a equipe Jabaquara/Diadema
como campeã, com Santana/Penha em segundo lugar.
Paralelamente, estão em curso as tradicionais Copas Principal e Master de Futebol, bem como o
Campeonato Estadual de Futebol, todos promovidos pela Caixa de Assistência e pela Seção de São
Paulo da OAB.
Deco Graciano

Tênis - Neste ano, os Torneios Abertos de Tênis da Advocacia alcançaram
sucesso absoluto em São José do Rio Preto, em Laranjal Paulista, na
Capital, em São Joaquim da Barra e em Campinas. Realizados em
parceria com a LM Sports, os torneios de tênis são copatrocinados pela
Electrolux.
Xadrez - O início da temporada para os enxadristas foi marcado pelo

Ricardo Bastos

7º Torneio OAB/CAASP de Xadrez, realizado em São Paulo, no dia 11 de
maio. Advogados enxadristas de diversas regiões do Estado competiram
em categoria mista e modalidade rápida, pela qual cada jogador tem 20
minutos para pontuar. Os 10 primeiros colocados foram premiados. Novas
edições já estão sendo programadas.
Arquivo CAASP

Vôlei - Já começaram os campeonatos de vôlei da advocacia de 2013.
Tanto na categoria feminina quanto na masculina, os jogos acontecem
aos sábados, a partir do meio dia, no Clube Homs, à avenida Paulista,
735. Em 2012, o Torneio OAB/CAASP de Vôlei Feminino, em sua 12ª
edição, consagrou a equipe Magister, que venceu a Datavenia na final.
Já o Torneio de Vôlei Masculino foi retomado no ano passado após
10 anos sem ser realizado. A volta da modalidade ao circuito esportivo da advocacia teve o time
Voleisprudêcia como campeão e a Equipe 1 como vice.
Junho 2013 / Revista da CAASP // 11
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Volkswagen e JAC Motors estão no Clube
de Serviços

A

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, por meio do Clube de Serviços, acaba
de formalizar mais duas parcerias no ramo de automóveis. A fabricante chinesa JAC Motors
passa a conceder aos inscritos na OAB-SP descontos de até 9,4% em alguns dos veículos
disponíveis em 15 lojas espalhadas pelo Estado. Já a concessionária Alta Veículos, revendedora da
Volskwagem, oferece aos advogados abatimentos de até 9%. Ambos os convênios permitem compra
à vista ou por financiamento.
Web

Jac Motors - Entre os carros da parceria CAASPJAC Motors estão os dois modelos da marca mais
procurados pelos consumidores: a minivan J6, que
tem motor 2.0, com 136 CV, 16V e cinco lugares, e o
sedan J5, de motor 1.5, 125 CV e 16V. Para conhecer
outros modelos contemplados pela parceria e seus
preços, o advogado deve acessar migre.me/eFH7B.

A JAC Motors mantém unidades na Capital (Santo
Amaro, Perdizes, Ceasa, Vila Matilde, Nações Unidas,
Minivan J6, incluída na parceria
Vila Guilherme e Lapa), na Grande São Paulo (Santo
André, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Jundiaí), no Interior (Campinas, Sorocaba e Ribeirão
Preto) e na Baixada Santista (Santos). Consulte o endereço de todas as unidades em www.caasp.
org.br.
Alta Veículos - A parceria CAASP-Alta Veículos garante ao advogado preço diferenciado na compra
de um dos compactos mais vendidos do Brasil, o Fox, de motores 1.0 ou 1.6. Se optar por um veículo
maior, há o quarto membro da família Fox, o sportvan SpaceFox 1.6 Trend.
Na capital, a Alta Veículos possui unidade na Saúde (Avenida Professor Abraão de Morais, 900), na
Liberdade (Rua da Glória, 474) e no Sacomã (Rua Vergueiro, 8.081). O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 18h. Mais informações, pelos
telefones (11) 2169-2000 e 2169-2003. Informações em migre.me/eFJsv.
Outras marcas - O Clube de Serviços da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, coordenado
pelo diretor-tesoureiro da CAASP, Célio Luiz Bitencourt, ao lado do diretor Adib Kassouf Sad, mantém
também parcerias com outras concessionárias, como Grand Motors – Toyota, Ryo Suzuki, Hyundai
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Caoa, Universo Honda, Megamit Veículos, revendedora das marcas Mitsubishi e Suzuki. Em todas os
profissionais inscritos nas OAB-SP têm descontos significativos. Para conferir as condições dessas e
de outras parcerias acesse a página do Clube de Serviços em www.caasp.org.br.
“As parcerias formalizadas por meio do Clube de Serviços trazem para os advogados descontos e outros
benefícios em estabelecimentos comerciais das mais diversas áreas”, observa o presidente da CAASP,
Fábio Romeu Canton Filho. “Ao usufruir de descontos como estes oferecidos por concessionárias de
veículos, o colega compensa com sobra o valor da anuidade paga à OAB-SP, tornando-a, de fato, um
investimento”, salienta Canton.

Vade Mecum da Editora Rideel está em
promoção na CAASP

Q

Ricardo Bastos

uatro versões do Vade Mecum da Editora
Rideel estão em promoção nas 37 livrarias
da Caixa de Assistência dos Advogados de
São Paulo - distribuídas pela capital, pela Grande
São Paulo e pelo interior -, nas compras pela loja
virtual CAASP Shop (www.caaspshop.com.br) e
em pedidos feitos em qualquer um dos 192 Espaços
CAASP instalados nas subseções da OAB-SP. As
obras serão vendidas com desconto de 35% até 30 Promoção vai até 30 de junho
de junho ou até o fim dos estoques. As condições de
compra são as mesmas praticadas regularmente pela Caixa: pagamentos à vista, em até cinco vezes
por cartão de crédito ou em até três vezes por cheque.
“Ao comprar seus livros na Caixa de Assistência o advogado fortalece sua entidade de classe,
contribuindo para que ela possa lhe oferecer benefícios cada vez mais significativos”, afirma o
secretário-geral da CAASP, Sergei Cobra Arbex. “A matéria prima do advogado é a leitura e o estudo,
indispensáveis para que possamos exercer nossa profissão plenamente”, observa a diretora Gisele
Fleury Charmillot Germano de Lemos, que responde pelas livrarias da Caixa ao lado do secretáriogeral.
As obras “Vade Mecum Acadêmico de Direito 2013” e a “Vade Mecum Universitario 2013”, ambas de
Joyce Anne Angher e acompanhadas de CD-ROM, têm os preços reduzidos de R$ 135,00 para R$
87,75 e de R$ 109,00 para R$ 70,85, respectivamente. A edição 2013 do “Vade Mecum Compacto de
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Direito Rideel” sai por R$ 58,44(o preço original é R$ 89,90). Já o “Vade Mecum Maxiletra de Direito
2013” custa R$123,44, contra os R$ 189,90 originais.
A Editora Rideel está há mais de 40 anos no mercado, trazendo publicações de referência que
abrangem os mais variados segmentos. Mantém a distribuidora de livros infantis Empreendimentos
Culturais Amadio e o espaço cultural Cidade do Livro. Também integram o grupo a Editora Giracor e
a Bicho Esperto.

Inglês jurídico no Canadá: matrículas abertas

J

á estão programados os primeiros cursos do âmbito da
parceria entre a CAASP e a Canadá Intercâmbio, que dará
aos profissionais inscritos na OAB-SP a oportunidade

de estudar inglês jurídico e, paralelamente, conhecer o país
norte-americano, sua cultura e o modo de vida de seu povo.
“Trata-se de uma grande oportunidade para os colegas que
desejem estudar a língua inglesa, com foco em temas jurídicos,
num dos países de maior IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano). Além do aspecto profissional, é a chance de uma
nova experiência de vida”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.
“Oferecemos um serviço especial para nossos clientes em virtude, principalmente, de estarmos
sediados naquele país. Pela parceria com a CAASP, os advogados contarão com programas
específicos, desenhados de acordo com suas necessidades, além dos benefícios dos programas
regulares”, descreve Rosa Maria Troes, presidente-executiva da Canadá Intercâmbio. A parceria
também beneficia os dependentes do advogado – cônjuge e filhos -, os quais têm desconto em
outros programas da agência.
Os preços dos pacotes são definidos na moeda local, o dólar canadense, que apresenta praticamente
a mesmo valor que o dólar americano em relação ao real. O pagamento pode ser feito na moeda
brasileira, de acordo com o câmbio em vigor no dia da matrícula.
Cinco programas já estão elaborados e com inscrições abertas. O Legal English Express, condicionado
à formação de grupo mínimo de 10 pessoas, será realizado de 19 de agosto a 13 de setembro na
cidade de Vancouver. Trata-se de um Curso de Inglês Legal na SEC – Study English in Canada.
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No dia 28 de outubro começa o Legal English Professional, curso de Direito Empresarial para gestores
em Vancouver ou Toronto. Durante quatro semanas, serão ministradas aulas em instituição de ensino
superior mediante carga horária de 26 horas/aula semanais. O conteúdo inclui validação de contratos,
quebra de contrato, tipos de empresas, trademark, copyright, patentes, leis empregatícias etc.
A parceria CAASP - Canadá Intercâmbio contempla ainda três cursos com disponibilidade de
datas durante todo o ano. Na esfera do Legal English Express, oferece-se o Curso de Inglês Legal
em Vancouver, cuja duração pode ser de duas, três ou quatro semanas e o Curso de Inglês Legal
em Toronto, de três semanas. Também ministrado na cidade de Toronto, o Curso de Inglês Legal
do programa Legal English Executive tem duração de três semanas, carga horária de 20 horas/aula
semanais e aulas particulares, conforme as necessidades do aluno. As três opções contemplam
acomodação em casa de família, quarto privado, duas refeições por dia e wi-fi.
Em www.caasp.org.br encontram-se a descrição completa dos cursos, com preços, formas de
pagamento etc. Os interessados devem telefonar para (11) 3151-5762 ou 2359-2010, ou enviar e-mail
para caasp@canadaintercambio.com. “Podemos marcar uma conversa pessoalmente ou prestar
todos os esclarecimentos por telefone ou e-mail – como o advogado preferir”, diz Ana Laura Mesquita,
gerente da Canadá Intercâmbio em São Paulo. O site da agência é www.canadaintercambio.com.
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“O crime teria um impacto muito
menor sem a corrupção policial”
Percival de Souza é um ícone do jornalismo policial brasileiro.
Uma das estrelas da redação do Jornal da Tarde dos anos 60 e
70, veículo que revolucionou a imprensa por sua ousadia gráfica
e texto quase literário, publicou reportagens contundentes
denunciando o Esquadrão da Morte chefiado pelo delegado
Sérgio Paranhos Fleury, que depois se tornaria o principal agente
do terror de Estado contra os perseguidos políticos da ditadura.
Sobre esse tenebroso personagem, Percival escreveu a definitiva
biografia “Autópsia do Medo”. Outra figura misteriosa dos
Anos de Chumbo foi retrata em profundidade - e pela primeira
vez - por Percival: no livro “Eu, Cabo Anselmo”, o jornalista
desvenda como uma personalidade foi destruída e substituída
por outra, esta destinada a entregar ao regime seus antigos
companheiros de luta armada. O “Sindicato do Crime”, sobre
o PCC, e “Narcoditadura – O Caso Tim Lopes” são outros livros
reveladores escritos por Percival.
Hoje repórter e comentarista da TV Record, além de colaborador
de diversas publicações, Percival de Souza permanece como
um dos mais influentes jornalistas investigativos do Brasil. Nesta
entrevista a Paulo Henrique Arantes, editor da Revista da
CAASP, ele fala sobre o medo que toma conta dos cidadãos
paulistanos e os problemas internos da Polícia paulista. Também
critica a substituição de Antônio Ferreira Pinto por Fernando
Grella Vieira na Secretaria de Segurança Pública do Estado, dá
sua opinião sobre a maioridade penal, conta um pouco de suas
experiências profissionais durante a ditadura, comenta seus livros
e dispara frases como esta: “O Governo do Estado parece cruzar
os braços contra o PCC”.

Revista da CAASP - Será que um dia a segurança pública deixará de ser a primeira preocupação
da população brasileira?
Percival de Souza - No momento é muito difícil que isso aconteça, basicamente porque o Estado
deixa muito a desejar nessa área. A segurança é um direito de todos e um dever do Estado, de acordo
com a Constituição, artigo 144, mas não é isso que acontece.
Diante de uma verdadeira avalanche de casos graves, homicídios, latrocínios, roubos, furtos,
sequestros, tráfico de drogas e suas consequências, não há como imaginar-se blindado diante
de uma situação concreta. As pessoas estão preocupadas com razão. Eu tenho certeza de que,
conscientemente, ninguém, as autoridades inclusive, pode dizer “eu não tenho preocupação com
segurança”.
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O que o senhor achou da troca do secretário de Segurança e dos comandantes das Polícias
Civil e Militar em São Paulo?
Eu assisto a esse filme há mais de quatro décadas. Pessoalmente, em termos rigorosamente
profissionais, lamento que a polícia não tenha status suficiente para ter seu próprio dirigente
maior, que é o secretário de Estado. Eu não acredito em desembargador, juiz, promotor, advogado
que entenda de segurança. Eu não acredito nisso! Tem que ser do ramo. Como, por uma série de
razões, a polícia não adquiriu ainda essa confiança, então se improvisa alguém mediante um critério
meramente político de escolha.
O senhor fala especificamente do secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira,
ex-procurador-geral do Estado, nomeado pelo governador Geraldo Alckmin para substituir a
Antônio Ferreira Pinto, um policial de carreira?
Falo de maneira geral, mesmo porque as pessoas nem sempre têm boa memória. O grande jurista
Hely Lopes Meirelles foi secretário de Segurança, e o esquadrão da morte nasceu e proliferou com
ele. Alguém vai me dizer que ele não sabia de nada? Isso seria muito inocente. Este é apenas um
exemplo entre tantos outros possíveis.
O Ferreira Pinto era visto como duro, oriundo da Polícia Militar, mas eu o conheci antes, durante
e depois de assumir o cargo de secretário. Ele chegou à Secretaria de Segurança numa situação
muito difícil, inclusive moralmente – as pessoas se esquecem disso. Havia um secretário-adjunto
que comandava um esquema de propina na pasta com uma audácia que nunca se viu, conforme
foi apurado pelo Gaeco (Grupo de Ação Especial contra o Crime Organizado), órgão do Ministério
Público. Para se ter uma ideia, ser diretor de polícia exigia o pagamento de uma taxa, ser delegado
seccional de polícia idem, ser titular de Distrito Policial idem, ser chefe de investigadores idem. Tudo
que eu estou falando está comprovado. Para tais acertos, esse secretário-adjunto, que se chamava
Lauro Malheiros, criou um endereço eletrônico, pessoal, por meio do qual ele se comunicava com a
seguinte senha: “canalhada.com”.
O que aconteceu é que o secretário à época, que era um promotor, o Ronaldo Marzagão, ruiu, e o
Ferreira Pinto assumiu nessas condições. E como ele deveria assumir? Inocentemente? Acreditando
em anjinhos e querubins? Então o Ferreira Pinto endureceu, talvez tenha exagerado um pouco na
dose, privilegiou a Polícia Militar, colocou em segundo plano a Polícia Civil, fomentaram-se atritos
institucionais, e a coisa chegou a um ponto em que se tornou irreversível.
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Apesar de tudo, o Ferreira Pinto entendia e entende
de segurança pública, é do ramo. Como sempre,
tenta-se colocar um papel celofane, dourar a pílula,
fazer um manto cor de rosa e o que acontece?
Assume o cargo um ex-procurador-geral de Justiça,
que vai agradar aos promotores, que vai agradar à
magistratura. Então, é claro que as políticas que vêm
“O secretário adjunto comandava esquema de propina”

junto deixam a desejar.

Partiu do secretário Grella Vieira a resolução impedindo os policiais de prestar primeirossocorros a pessoas feridas em confronto?
Essa resolução, anulada pelo Tribunal de Justiça, é dele. Eu sempre a considerei uma aberração.
Como é possível que se baixe uma resolução com esse teor? O epílogo disso foi um episódio em que
policiais encontraram uma pessoa baleada por bandidos num confronto, pegaram seus documentos
e viram que se tratava de um policial militar aposentado, e então o socorreram. Aí, os preocupados
com Direitos Humanos se insurgiram violentamente contra a Polícia Militar por ter descumprido a
resolução que só permite socorro por ambulância ou pelo Samu. Como é possível isso? Não pode.
Omissão de socorro é crime.
Eu conheço a polícia não apenas de dentro de gabinetes, e digo que hoje há uma insatisfação
muito grande, um desestímulo. Em 2014, ano de eleição, nós vamos ouvir propostas mirabolantes,
oferecimento de soluções, tudo para conquistar o eleitor que está terrivelmente insatisfeito.
Há conflitos antigos entre as Polícias Civil e Militar. Quais as raízes disso?
A polícia, constitucionalmente, se divide em Polícia Judiciária, ou Polícia Civil, e Polícia Ostensiva,
que é a Polícia Militar. Em tese, a Polícia Judiciária faz as apurações, as investigações, os inquéritos
policiais desvendando os crimes. A Polícia Militar faz a prevenção ostensiva para exatamente tentar
evitar que o crime aconteça e, quando acontecer, dar um pronto-atendimento. Na prática, isso nunca
funcionou, e vou dar um exemplo concreto. Policiais militares adoram andar à paisana, tanto que há
serviços reservados, P2, viaturas descaracterizadas etc. Paradoxalmente, policiais civis adoram andar
uniformizados, de boné, colete, camisetas etc. Isso é curioso.
Na verdade, esse atrito é consequência de uma constatação. A PM paulista tem um efetivo muito
maior, mais de 100 mil homens e mulheres, é a maior tropa uniformizada da América Latina. Nenhum
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comandante do Exército brasileiro tem na sua jurisdição um número tão grande de comandados. E a
Polícia Civil gira em torno dos 35 mil. Então, a polícia mais visível é a militar.
A Polícia Judiciária, na maioria das vezes, recebe os casos que a Polícia Militar encaminha para os seus
plantões. Na maioria dos casos, ela vai decidir com a autoridade policial de plantão como tipificar
determinada ocorrência e assim por diante. Isso dá, no geral, um certo ar de superioridade à PM.
Sem dizer abertamente, a Polícia Judiciária até faz sua mea culpa. As pessoas não são bem atendidas
nos plantões, o que gera muita insatisfação, pois essas pessoas são castigadas duplamente – além de
vítimas de crime, elas são mal atendidas pela polícia.
Qual o grau de corrupção na polícia de São Paulo?
A polícia precisa de uma “polícia da polícia” – um eufemismo para a Corregedoria, o que nos Estados
Unidos se chama de “Internal Affairs” – Assuntos Internos. Essas questões internas, as quais eu
conheço muito bem, são escabrosas. Se você olhar a máquina por dentro, vai ver que há certo tipo de
crime que teria um impacto muito menor sem a corrupção policial. Por exemplo, o tráfico de drogas.
Recentemente, vários policiais do Departamento de Narcóticos foram presos como traficantes de
drogas - sete ao todo. Mais recentemente, um delegado de polícia e dois investigadores foram
condenados por tráfico.
Quando você vê o diretor do Denarc (Departamento de Narcóticos) dizer que vai monitorar por
câmeras seu policial interno, trata-se de algo gravíssimo. Ele, como chefe de uma unidade policial
forte, precisa ficar com câmera em cima dos seus próprios policiais? Isso é terrível. Agora, ele recebe
também uma herança maldita e não quer complicações para o seu lado.
Na Polícia Militar, ao contrário, existe menos corrupção e ao mesmo tempo mais ações menos
ortodoxas, digamos assim. Eu diria o seguinte: na hora de dar um aperto, dar um arrocho, enfrentar o
bandido, dar tiro, receber tiro, a PM é mais aguerrida, tanto que você não vê, com raríssimas exceções,
casos de policiais baleados na Polícia Civil. Por quê? Porque o jeito dela é outro, é o da proximidade,
do diálogo com o delinquente, e isso favorece a corrupção.
A população demonstra preferir a Polícia Militar - essa é a realidade.
Qual o real tamanho do PCC (organização criminosa Primeiro Comando da Capital)?
Essa questão é tragicamente curiosa. Eu escrevi um livro, “O Sindicato do Crime”, que conta a
história do PCC. Eu fiz o livro a partir daqueles ataques de 2005/2006. Resolvi fazê-lo por estar,
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como jornalista, insatisfeito com as informações oficiais, insatisfeito
com a máquina policial, com o engatinhar dos promotores, com a
ausência olímpica do Judiciário.
Na residência de um amigo que foi diretor da Casa de Detenção,
consegui reunir vários diretores de presídios de segurança máxima
e dei a eles uma verdadeira pauta jornalística. Eu precisava saber
os bastidores de dentro da cadeia, o “molho”. Estavam presentes
diretores dos presídios de Presidente Venceslau, Presidente
Bernardes, Taubaté, Tremembé, Penitenciária do Estado. E esses
diretores foram bons repórteres.

“O PCC tem infiltração na polícia”

Eu não vou responder à sua pergunta com dados e relatórios - aliás, eu sou cético quanto a esse tipo
de coisa, eu sou cético em relação ao burocrata. Então, eu fui pegar nas fontes de dentro. Onde está
o Marcola? Como é a vida dele lá? Quem se aproxima dele? Eu fui verificando tudo isso - a namorada,
a mulher, seu segundo, sua hierarquia, suas relações. Descobri toda sua genealogia, que era Marcos
e cheirava cola, daí o apelido... fui indo até chegar ao ponto maior. E conto isso no livro.
Sobre o PCC, eu constatei infiltração na polícia, condescendência no sistema penitenciário, acesso
direto ao gabinete do secretário de Administração Penitenciária, domínio de certas situações em
estabelecimentos penais.
E o que faz o Governo do Estado contra o PCC?
Parece cruzar os braços, e quando faz isso está coonestando. Então, são vistos certos presos em
presídios diferenciados, em situação melhor, tendo acesso a visitas mais diretamente. O Marcola
pôde se casar e ser pai de gêmeos sem que ninguém ficasse sabendo.
Hoje, o PCC montou franquias do crime em vários lugares: franquia de exploração de lotações,
franquia de entrega de botijões de gás, franquia do desvio de cabos de televisão, franquia do tráfico
de drogas, franquia do delivery da droga. O PCC já ultrapassou as fronteiras paulistas, está no Mato
Grosso, está no Paraguai. Já fiz matérias sobre a conexão do PCC com o Comando Vermelho, no Rio
de Janeiro.
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O PCC hoje realiza prioritariamente tráfico de drogas e mantém uma conexão muito íntima com o
contrabando de armas. É só prestar atenção ao que acontece: bandidos com AK 47, metralhadora
.50, fuzil Colt AR 15. Esse é outro lado das franquias: terceirização das armas de fogo. Um grupo
planeja um grande assalto, e o PCC aluga as armas, com seguro e prazo de devolução.
Enfrentar tudo isso exige fôlego, disposição e inteligência.
Nunca houve uma ofensiva policial efetiva contra o PCC?
A maior ofensiva contra o PCC ao longo dos anos foi através do Departamento de Investigações sobre
o Crime Organizado, o Deic, por meio do seu diretor e do delegado de Roubo a Bancos – o roubo a
bancos era uma das atuações principais do PCC. O Ferreira Pinto, então secretário da Administração
Penitenciária, fez uma aproximação que não existia entre as Secretarias da Administração
Penitenciária e da Segurança Pública. Pela primeira vez o sistema passou a reunir informações de
dentro das prisões para desencadear ações.
Posteriormente, houve casos de corrupção nessa área. O Ferreira Pinto decidiu simplesmente
desmontar uma máquina que estava consolidada muito fortemente no Deic. Mudou por completo,
mas não se faz isso sem pagar um preço. Ele passou a usar as informações oriundas dos presídios,
e ao invés da Polícia Civil ele passou a transmiti-las para a Rota. Pode reparar: uns tempos atrás,
só a Rota fazia PCC. E até hoje algumas dessas ações são feitas pela Rota. Concretamente, hoje,
no embate com bandido, bandido mesmo, a única unidade respeitada é a Rota. Os bandidos não
respeitam mais ninguém.
Paralelamente, o Ferreira Pinto desestruturou o que a Polícia tinha para concorrer com a Rota. O
Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), do Deic, e o GOE (Grupo de Operações
Especiais), do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), não são mais nem sombra do
que foram. A polícia ostensiva hoje quer dizer Rota e Força Tática nos batalhões da Polícia Militar - é
o que se vê de mais forte nas ruas.
Qual sua opinião sobre maioridade penal?
Minha perspectiva é sempre o primado do real. Sou jornalista, trabalho em São Paulo, acompanho a
atuação da polícia, da Justiça, do sistema penitenciário, e sei o dia a dia do crime. Me desculpem, mas
ninguém precisa me teorizar nada, porque eu sei como é que é. Eu vi coisas terríveis. Vi verdadeiros
monstros de 15 anos. Há coisas que são ignoradas quando se teoriza a questão. Estamos falando
de perda irreparável, dor, pranto, tragédia, destruição da família – e esses itens não fazem parte de
processo nenhum. Não existe a dor no inquérito policial, mas trata-se de um sentimento concreto.
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Hoje, na cidade de São Paulo, a participação dos menores de 18 anos é cada vez maior, queiram os
teóricos ou não. Esse é o fato.
O que faz uma criança se tornar um criminoso?
Para se tornar perigoso, o menor aprende primeiro a sentir ódio – para variar, isso não está em
processo nenhum, por isso eu odeio a frase “fora dos autos, fora do mundo”. Está fora dos autos mas
está na vida. Então, o menor aprendeu a odiar, não recebeu estímulos, não teve oportunidades. É
difícil para um menor, hoje, receber um salário insignificante e resistir a trabalhar numa boca de
drogas e ganhar muito mais, ou apontar armas em assaltos. Isso tudo é muito tentador para ele, há
muitos estímulos para transformar esse menor num criminoso.
Esses menores não podem ser punidos de forma exemplar, diferentemente do que acontece
hoje, sem que sejam alçados à maioridade penal?
Antes das abstrações teóricas, vamos dizer qual é a realidade. Eu ainda não me posicionei quanto
à maioridade, por ora estou com a realidade. Hoje se tem a participação de menores em 11% dos
crimes mais graves em São Paulo, até porque os bandos de adultos arrebanham menores, eles são
incorporados ao bando e recebem instruções sobre sua condição de menoridade. Muitos dos crimes
assumidos por menores são na verdade praticados por adultos.
Agora, eu faço a você uma pergunta: qual o modelo atual em São Paulo?
Menores de 18 anos que cometem crime são internados na Fundação Casa por no máximo três
anos.
Correto. E eles vão para lá para receber medidas socioeducativas. Quais são essas medidas? Nós
jornalistas, temos de estar um passo à frente das teorias. Os teóricos não vão à Fundação Casa. Mas
eu vou, e lhe digo: as tais medidas socioeducativas são jogar bola e assistir televisão. É isso que se
quer?
Mas ninguém elogia a Fundação Casa.
Tudo bem. Eu converso muito com juízes e juízas da Infância e da Juventude, e eu vejo o que eles têm
para decidir. Laudo social, um nome bonito: “O menor não oferece mais risco para o convívio social”.
Então liberta-se o Champinha para passar o Natal em casa.
Para nos posicionarmos, precisamos pegar os fatos, não se constrói teoria no vácuo. O fato é que se
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se eu for assaltado por um adulto a me apontar uma arma, eu vou
ficar mais ou menos sob controle. Se for um menor, eu vou achar
que minha vida acabou ali. Estou falando concretamente, não me
interessa abstração nenhuma. Eu sei que o menor não pestanejará
em me “sentar o aço”, como eles falam. Isso é uma realidade.
Então, quando se tem uma participação cada vez maior numa
faixa etária predominante entre 16-17, ou até menos, três anos
de internação não são suficientes para terem efeitos educativos,
ainda mais quando se passa o tempo jogando bola e assistindo
televisão. Não tem sentido nenhum você teorizar –inclusive nas
faculdades - que a vida humana é o bem maior e, na prática,
condescender com quem tira essa vida humana.
De que reforma o sistema prisional brasileiro precisa?

“A dor da vítima não consta dos autos”

Num sistema judicial e penitenciário falido, em que você não está preocupado em vigiar e punir, mas
com a superlotação, sem perceber você está dizendo “eu não tenho nenhuma filosofia de pena, eu
não tenho nenhuma filosofia de correção”. Porque, convenhamos, filosofia de pena é uma coisa e
lotação de presídio é outra completamente diferente.
E eu já estudei Armida Miotto, René Ariel Dotti, Manuel Pedro Pimentel. “Pena” vem da idade média,
penitenciária, penitência, corrigir-se. Se a preocupação é de outro tipo, não tem sentido. Se houvesse
um sistema funcionando, você graduaria a pena de acordo com a necessidade de a pessoa ficar
enclausurada. Agora, quando você, conscientemente, extingue do sistema o exame criminológico
- que envolve psiquiatria, sociologia etc - e transforma a concessão de benefícios num cálculo
aritmético, aí você não precisa de um magistrado: contrate um robô que fica mais barato para fazer
as continhas de mais um terço, menos um sexto etc.
Além disso, nos presídios não se oferece trabalho. Não é que o preso não queira trabalhar – não lhe é
oferecido trabalho. Os presídios hoje se resumem a trancar, enjaular, e nada mais.
A pena de morte dá resultados positivos no mundo para diminuição da criminalidade?
Esse assunto é fascinante sob vários aspectos, sejam eles jurídicos, filosóficos ou religiosos. Eu gosto
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de uns versos do poeta Guerra Junqueiro sobre isso: “E vós dizeis: salveis a moral do templo - para
todo grande crime, um grande exemplo. Mas se o seu exemplo é matar, o assassino deu exemplo
primeiro”. Acho isso intrigante, mas não sei se o escrúpulo ético passa pela cabeça do delinquente,
acho que ele vive num mundo à parte.
Delegado Sérgio Paranhos Fleury e Cabo Anselmo, personagens de dois de seus livros
mais importantes – “Autópsia do Medo” e “Eu, Cabo Anselmo”. Qual dessas figuras mais o
impressiona?
“Autópsia do Medo” é uma contextualização dos Anos de Chumbo. Como jornalista, vendo tudo que
havia sido publicado a respeito dos porões da ditadura até então, me considerei insatisfeito. Eu vi
pessoas posando de heróis, e nem todas eram heróis. Vi embates violentos, mortes, torturas, e resolvi
usar meu know how profissional.
Eu tenho 45 anos de profissão. Na ditadura militar, eu trabalhava no Jornal da Tarde, no período
de ouro do Jornal da Tarde. Cobri muita coisa, roubo a banco, atentado ao Consulado Americano,
atentado ao Quartel General do 2º Exército, a morte do Marighela, a prisão dos padres. Essas coisas,
ninguém precisava me contá-las, porque estive lá, in loco. Eu vi o corpo do Marighela dentro do
Volkswagen na alameda Casa Branca. Depois escutei tantas versões distorcidas sobre tudo isso que
resolvi escrever o livro “Autópsia do Medo”.
Tive a ideia de nominar quem tinha histórias para contar, tanto da repressão quando da militância.
Fiz uma lista de 117 pessoas, e conversei com todas elas, além dos documentos que eu tinha. Deu
para compor um mosaico sobre a biografia do Fleury. Era meu objetivo mostrar quem era aquele
homem, como pensava, como agia contra o que chamo de guerra revolucionária.
Já o Anselmo, curiosamente, me apareceu quando estava elaborando a pesquisa sobre o Fleury. Eu
percebi junto a várias fontes que, ao contrário do que se imaginava, ele não estava morto, não estava
fora do Brasil. Com certa persistência eu consegui localizá-lo. Então antecipei a obra, fiz o livro sobre
o Anselmo antes de terminar o livro sobre o Fleury, e o publiquei primeiro.
O surgimento do Cabo Anselmo decorreu de um trabalho de espionagem de altíssimo nível feito pelo
delegado Fleury. Ele capturou um militante da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), prendeu-o,
fez nele uma lavagem cerebral, transformou-o em seu informante e o fez continuar a manter os
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contatos com os revolucionários como se nem tivesse
sido preso, e a partir disso localizou pessoas, prendeuas e matou-as. Convenhamos, isso é realmente uma
coisa de James Bond – e foi isso que o Fleury fez.
Em aparecimentos na TV, o Cabo Anselmo não
parece um sujeito no perfeito domínio das
faculdades mentais.
“ Cabo Anselmo é criação do delegado Fleury”

Eu procurei fazer um quadro psicológico do Anselmo

no meu livro como alguém que ficou órfão após a morte do Fleury. Porque o Fleury lhe fez a lavagem
cerebral, usou todas as informações dele, foi o ícone da repressão no extermínio dos grupos da
militância armada, fez com que ele se submetesse a uma cirurgia plástica no Hospital Albert Einstein
e mudasse de rosto, providenciou-lhe uma documentação nova – o Anselmo hoje não existe, é um
fantasma. Aí o Fleury morre e o Anselmo fica absolutamente só, e ele não consegue entender porque
jogou toda sua vida em uma empreitada que deu no que deu. Hoje, o Cabo Anselmo vive uma
situação em que alguns de seus perseguidos estão no poder e ele é alvo de chacotas e perseguições.
Ele não consegue assimilar isso.
Como era a personalidade do delegado Fleury, que personificou o terror do Estado?
Eu conheci o Fleury no Deic antes de ele assumir o Dops (Departamento de Ordem Política e Social).
Era basicamente um caçador de ladrões, não era o Fleury da repressão política. Quando começaram
os primeiros atentados a bomba, o Dops passou a incorporar policiais como ele e outros, que antes
combatiam delinquentes comuns. E o Fleury foi para o Dops usando os mesmos métodos que usava
no Deic. Por exemplo, pau de arara e choque elétrico.
Certa vez, na Delegacia de Roubos, eu vi uma fila imensa. Olhei e fui embora. Mais tarde, descobri
que era a fila do pau de arara. No elevador de entrada havia uma placa com os seguintes dizeres:
“Contra a Pátria não há direitos”. Essa metodologia do Deic foi para o Dops com o Fleury.
Ainda antes disso, havia o fenômeno do Esquadrão da Morte, os policiais que matavam. Quem era o
chefe? O Fleury. Quem combatia aquilo isoladamente era este sujeito que está aqui na sua frente. Eu,
sozinho, não tinha Judiciário, Ministério Público, coisa nenhuma. Era eu, Percival, maluco, sozinho.
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Recebi pressões violentíssimas do Fleury nessa época, da polícia, das entidades de classe (delegados,
investigadores). Tive de tirar minha mulher de casa no oitavo mês de gravidez por segurança e levá-la
para a casa de um amigo. Agora, eu não fico arrotando essas coisas, ao contrário de muitos que não
fizeram nem um décimo do que eu fiz. O Tribunal só acordou após dois anos de execuções sumárias.
Ainda há esquadrões da morte?
Sim, há grupos principalmente na Polícia Militar. Eles resolvem ignorar o sistema e agir por conta
própria, principalmente quando as vítimas anteriores são da própria polícia. Eles vão lá, detonam e
fazem de conta que não têm nada a ver com o assunto.
Você acha que a Comissão da Verdade descobrirá algo que ainda seja desconhecido?
Eu tenho uma visão muito objetiva disso tudo. Se você quiser saber o que havia no porão, você
tem de ler “Autópsia do Medo”. Embora o livro tenha tido quatro edições, muita coisa não teve a
repercussão que deveria ter. Lá está escrito, por exemplo, que presos tinham as cabeças cortadas e
costuradas a outros corpos; que se seccionavam dedos e saía-se à rua jogando as pontas fora. E eu
digo com todas as letras: o know how da tortura na ditadura foi civil, quer se goste ou não disso. É
incômodo, mas é verdade.
Outra coisa que só está contada em “Autópsia do Medo” é que havia infiltração do Partido Comunista
na Polícia Militar. Então, houve capitão torturado e tenente morto como o Vladimir Herzog. E ninguém
se preocupa com o caso do tenente morto.
Quando o governo Montoro (André Franco Montoro, governador de São Paulo de 1983 a 1987) assumiu
em São Paulo, uma das primeiras coisas que aconteceu foi a extinção do Dops. O governo militar
pega imediatamente o Romeu Tuma, que era diretor do Dops, e o designa superintendente da Polícia
Federal em São Paulo. Na tarde da sua posse na PF, pegou fogo o serviço secreto do Dops, no quinto
andar do prédio do Largo General Osório. O Tuma pegou todos os arquivos do Dops e levou para
a sede da Polícia Federal. Todos os arquivos! Esses arquivos ficaram lá por cinco anos. Cinco anos!
Agora, em 2013, será que vão achar alguma coisa naqueles arquivos? Não se pode pensar que os
arquivos terão descrição das torturas e outras coisas bárbaras.
A nossa história é contada pelos vencedores.
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ois crimes brutais cometidos por menores trouxeram de novo à tona propostas de redução
da maioridade penal no Brasil. Recentemente, em São Paulo, o estudante Victor Hugo
Deppman, de 19 anos, entregou seu celular a um assaltante de 17 anos na porta do prédio

em que morava com a família. Nem por isso deixou de ser morto com o tiro na cabeça. Poucos dias
depois, em São Bernardo do Campo, a dentista Cinthya Magaly Moutinho de Souza foi queimada
viva dentro de seu consultório por não dispor de quantia de dinheiro que satisfizesse os bandidos.
Dos quatro autores dessa barbárie, coube ao único menor assumir a responsabilidade por atear fogo
à vítima.
Não se sabe ao certo por quê, os defensores da redução da maioridade penal – 18 anos, conforme o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - apontam 16 anos como a idade ideal para o indivíduo
responder como adulto perante a lei. A ideia é aplaudida por 93% dos paulistanos, conforme pesquisa
do instituto Datafolha feita logo após os dois terríveis homicídios mencionados acima. O sentimento
de revolta da população é da natureza humana, mas a eficácia de se baixar a maioridade não tem
comprovação factual ou estatística, tampouco a ideia encontra eco entre os mais importantes juristas
do país.
“No estado atual das questões penal e penitenciária, eu não acho recomendável a redução da
maioridade simplesmente”, afirma Ivette Senise Ferreira, professora de Direito Penal da Universidade
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Arquivo OAB-SP

de São Paulo e vice-presidente da OAB-SP. “Simplesmente reduzir
a maioridade penal e mandar o adolescente para a prisão que
temos hoje seria um desserviço à sociedade, porque nós sabemos
que os presídios brasileiros são escolas de criminalidade e não
dão nenhuma oportunidade de ressocialização”, avalia.
A opinião de Ivette Senise é compartilhada por seu colega Vicente
Greco Filho, titular de Direito Penal da mesma USP. “A questão não
está na maioridade penal, mas na problemática do tratamento ao
menor infrator e no sistema penitenciário”, verifica Greco. “Eu não
vejo como baixar a maioridade penal para 16 anos pode alterar
quaisquer índices de criminalidade”, acrescenta.

Ivette Senise: “ Presídios brasileiros são
escolas do crime”

O debate – que na mídia mais parece um monólogo sensacionalista a favor da redução – precisa
expor ao público assustado que no Brasil, e na maior parte do mundo, vigoram dois dispositivos
diferentes: maioridade penal e responsabilidade penal. A maioridade penal fica estabelecida pelo
ECA, instrumento constitucional, aos 18 anos. Ou seja, a partir dessa idade o cidadão torna-se
imputável para qualquer ato infracional. O que não se alardeia é que a responsabilidade penal no
Brasil vale a partir dos 12 anos, ou seja, desde essa idade o adolescente pode ser preso, desde que
em regime especial. Os maiores problemas, segundo os especialistas, são, isto sim, a composição das
penas e a triste realidade das unidades prisionais, as quais compõem a estrutura da Fundação Centro
de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa, substituta da antiga Febem.
“Eu visitei presídios na Alemanha e verifiquei como é possível construir, por exemplo, uma prisão
dedicada a menores infratores com todo cuidado para que esse menor tenha chance de educação,
reeducação ou mesmo de profissionalização. Isso não acontece na Fundação Casa, que não passa de
um depósito de adolescentes”, relata Ivette Senise.
“Capturar o menor e castigá-lo jogando-o no calabouço ao lado de outros criminosos não vai adiantar
para reduzir a criminalidade. Vai adiantar apenas para dar satisfação à sociedade, dizendo que eles
estão sendo castigados. De nada serve para prevenir atos futuros”, adverte a penalista.
Se a Fundação Casa nada mais é do que uma escola do crime, o que dizer das penitenciárias onde os
adultos cumprem penas, e para onde os defensores da redução da maioridade penal querem mandar
os jovens de 16 anos? “O problema da criminalidade e da segurança pública é muito complexo,
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envolve questões sociais, econômicas e psicológicas, não se trata de uma questão jurídica, apenas.
Enquanto não se resolver a questão penitenciária, não se deve discutir maioridade penal”, diz Greco
Filho. E prossegue, apontando alguns furos legais corresponsáveis pela alta criminalidade, os quais
nada têm a ver com a maioridade penal: “Nós temos hoje alguns absurdos na legislação que levam
ao sentimento de impunidade, e há uma reação social a isso, como é natural. Por isso está ocorrendo
um excesso ao entender como dolo eventual todo acidente de trânsito com certa gravidade – e
não é, há casos e casos. A pena para homicídio culposo é que está inadequada. Devemos atacar o
problema, e não tentar resolvê-lo com uma forçada de mão na legislação”.
Arquivo OAB-SP

O temor de ser assaltado e morto por um adolescente não é gratuito.
Há crimes hediondos por eles praticados sempre a ocupar largos
espaços na mídia. Mas os números da Fundação Casa não mostram
o menor infrator latrocida como regra geral. Quando do fechamento
desta edição, 9.016 adolescentes cumpriam pena na Fundação Casa.
Desse total, 41,8% ali estavam por tráfico de drogas, 39% por roubo
qualificado, 5,1% por roubo simples e 1,9% por furto. Os autores de
latrocínio eram 0,9% do total.
Ser contra a redução da maioridade penal não significa pregar a
Greco Filho: “Absurdos na legislação
levam ao sentimento de impunidade”

impunidade para menores criminosos. O que os juristas defendem é
que tais adolescentes sejam punidos exemplarmente, recuperados e

devolvidos ao convívio social, exceto no caso de psicopatas consumados. Diferenciá-los por meio
de um exame biopsicológico é um caminho, porém controverso. “Ainda que se adote um sistema
biopsicológico, um exame individualizado para que se avalie a capacidade de discernimento de
cada menor, eu duvido que haja recursos suficientes para fazê-lo de maneira correta e consistente”,
preocupa-se Greco Filho. “Basta ver o que aconteceu com o antigo exame criminológico: em vez de
ser aperfeiçoado, tornou-se facultativo para progressão criminal”, lembra.
Ivette Senise é de opinião semelhante: “Se nós, aqui em São Paulo, temos carência de psicólogos
e sociólogos para fazer esse tipo de trabalho com os que entram no sistema prisional, o que dizer
dos outros estados? É muito difícil tornar o exame biopsicológico obrigatório quando não se tem
estrutura para tanto. Num futuro, sim, conceitualmente seria viável saber se o adolescente tem
condições de entender o caráter criminoso do fato”.
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Para a professora da USP, vive-se no Brasil um dilema sobre a finalidade da pena, muitas vezes
considerada apenas um castigo. Ela sugere que superemos essa visão: “A pena deve ser encarada
como uma proposta ou uma possibilidade de ressocialização do indivíduo, para que ele possa pensar,
refletir sobre o mal que cometeu e se tornar uma pessoa melhor. Mas isso já virou letra morta, não
se pensa mais nisso. Aí reside o problema do rebaixamento da maioridade: se rebaixarmos pura e
simplesmente, estaremos voltando à fase do castigo”.
Aqueles que defendem com unhas e dentes a redução da maioridade penal para 16 anos costumam
argumentar ante seus contrários: “E se alguém da sua família fosse barbaramente morto por um
adolescente?”. A Revista da CAASP fez essa pergunta ao professor Vicente Greco Filho, e obteve a
seguinte resposta: “Eu ficaria muito triste, traumatizado. Mas não mudaria minha opinião sobre a
maioridade penal. Todas as situações para o menor criminoso hoje são horríveis, seja na Fundação Casa,
seja nos CDPs (Centro de Detenção Provisória) ou seja em qualquer penitenciária”, responde Greco
Filho, sem deixar de reconhecer que o sentimento de revolta “é humano, natural e compreensível”.
A solução definitiva para a criminalidade entre adolescentes, para Ivette Senise Ferreira, virá mediante
ações de longo prazo, que envolvam - além dos investimentos em educação, moradia, saúde e outros
itens sociais indispensáveis – uma mudança na mentalidade consumista que se disseminou pela
mídia nos últimos tempos. “A criança quer mais e ela tem todos os apelos para desejar o lindo carro,
a linda casa, a linda viagem. A criança é influenciável, a formação de sua personalidade está em curso
e é preciso incutir nelas que certos itens de consumo não são tudo na vida”, analisa a vice-presidente
da OAB-SP. “Se pensarmos com a cabeça fria, veremos que não adianta colocar o adolescente num
depósito de presos que são tratados como animais, para depois soltá-los para que façam a mesma
coisa. Tem que haver uma combinação de medidas”, sentencia.

A proposta de Alckmin
Ainda com os assassinatos do estudante Victor Hugo Deppman e da dentista Cinthya Magaly
Moutinho de Souza na ordem do dia, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou que
enviaria ao Congresso Nacional proposta de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O projeto de lei concebido no Palácio dos Bandeirantes não estabelece, em tese, a redução da
maioridade penal, mas aumenta a pena máxima para o menor infrator de três para oito anos. Alckmin
propõe também que o adolescente infrator que complete 18 anos fique em regime especial em
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fundações de ressocialização específicas, em vez
de permanecer junto com os outros menores.
Se a pena ainda estiver em andamento quando
o jovem completar 21 anos, ele será transferido
para o regime prisional comum.
A

proposição

do

governador

paulista

colheu elogios dos seus correligionários e,
aparentemente, da população, que entende o
projeto como uma forma de reduzir, na prática,
a maioridade penal. No Governo Federal, o

Alckmin iniciativa para dar uma resposta à população, que vive com
medo de andar nas ruas

ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, manifestou-se contrariamente, destacando que o
ECA é cláusula pétrea da Constituição e, portanto, não pode ser modificado.
O penalista Vicente Greco Filho discorda do ministro. “Eu entendo que os direitos e garantias do ECA
são cláusulas pétreas em sua essência, mas nada impede que o estatuto seja modificado para melhor,
de modo a adequar-se à situação social”, pondera Greco, sem, contudo, fazer a defesa específica do
projeto de Alckmin.
De qualquer forma, o governador Alckmin precisava dar algum sinal de que está atuando para
conter a criminalidade, que vem crescendo em todo o Estado. Os dados, procedentes da própria
Secretaria de Segurança Pública, são alarmantes. No primeiro trimestre de 2013, em comparação
com o primeiro trimestre de 2012, os latrocínios praticamente dobraram na capital, passando de 22
para 40. Os homicídios cresceram 18%, de 258 para 305. Já os estupros notificados aumentaram de
688 para 867 (26% a mais), enquanto os roubos subiram 2%, de 27.570 para 28.123.
O crime também avança no interior, ainda comparando-se o primeiro trimestre de 2012 ao mesmo
período de 2013. Homicídios: alta de 10% (1.189 agora, contra 1.078 no ano passado, de janeiro
a março). Latrocínio: alta de 18,8% (de 85 para 101). Estupro: crescimento de 9,5% (de 3.063 para
3.356).
Em meados de maio, o governador anunciou um pacote de incentivos aos policiais. Aqueles que
cumprirem determinadas metas de redução de criminalidade receberão bônus de R$ 4 mil, valor
que poderá chegar a R$ 10 mil no caso dos policiais mais bem avaliados das Polícias Civil, Militar
e Científica. O rol de medidas adotado pelo Governo do Estado inclui ainda novas contratações e
reestruturação de departamentos.
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Exemplo de sanidade e perseverança
A morte de Liana Fridenbach, de 16 anos, e seu namorado, Felipe
Silva Caffé, de 19 anos, revoltou o Brasil em 2003. O casal acampava
numa região florestal no município de Embu-Guaçu, na Grande São
Paulo, quando foi atacado por cinco criminosos – quatro maiores de
idade e um menor, Roberto Aparecido Alves Cardoso, que entraria
no imaginário de horror do povo brasileiro com o apelido de
Champinha.
A crueldade dos bandidos já foi amplamente relatada, e não
precisa ser rememorada. A postura do pai de Liana, o advogado Ari
Friedenbach, esta merece ser ressaltada. “Eu me entrego à emoção Friedenbach: “ Sou radicalmente contra a
redução da maioridade penal”
até hoje, mas sem com isso me tornar uma pessoa violenta. Muito
pelo contrário, eu ouso dizer que me tornei alguém muito melhor depois da tragédia da minha filha”,
diz Ari, atualmente vereador em São Paulo.
“Tenho certeza de que o meu empenho em tentar melhorar nossa sociedade, o mundo em que
vivemos, tem um aspecto de laborterapia, que não deixa de ser um apoio para mim. Em vez de ficar
chorando em casa tento fazer algum trabalho positivo”, descreve-se. Além do apoio dos amigos e da
sociedade em geral, o fato de ter outro filho foi decisivo para que Ari não se entregasse ao desespero
e à insanidade. “Eu sempre tive muita consciência e clareza de que meu filho precisava ter um pai
minimamente lúcido, com condições de lhe dar amor, e não um pai assassino ou vingador”.
A postura de Ari Friedenbach quanto à maioridade penal comprova sua racionalidade. “Eu
sou radicalmente contrário à redução da maioridade penal. Primeiro, por se tratar de questão
constitucional. Eu concordo com grande parte dos juristas que a maioridade penal é uma cláusula
pétrea da Constituição, e portanto não pode ser mudada por emenda”, analisa. E expõe o modelo
que enxerga como mais correto para o tema: “Defendo que os menores respondam criminalmente
por roubo, estupro, latrocínio, homicídio e seqüestro. Entendo que nesses casos, e só nesses casos,
eles sejam emancipados por um juiz apoiado psiquiatras e psicólogos”.
Para Ari Friedenbach, a violência praticada por menores não é exclusividade das classes mais pobres.
Ele cita como exemplo o ataque homofóbico ocorrido em 2012 na Avenida Paulista, quando jovens
de classe média agrediram um homossexual quebrando-lhe uma lâmpada na cabeça. “Em Alphaville
(bairro de classes alta e média alta em Barueri, na Grande São Paulo), os assaltos a residências são
cometidos por jovens residentes lá mesmo, sempre para pagar seu consumo de drogas”, destaca.
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Como todos que se debruçam a fundo sobre a questão, Ari condena os métodos da Fundação
Casa e o sistema prisional em geral, propondo um modelo em que os presos sejam “bem tratados,
mas tenham a obrigação de trabalhar, sem nenhum benefício de remissão de pena, o que é uma
aberração”. O advogado sugere mais: “Obrigado a trabalhar, o preso deve pagar a comida que come,
sustentar a família que deixou lá fora e, se possível, indenizar a família da vítima”.
Ari Fridenbach nunca esteve frente a frente com Champinha, mas tem opinião formada sobre o
assassino de sua filha: “É um monstro”. Depois do terrível crime que cometeu, quando tinha 16 anos,
Champinha foi capturado e internado na Fundação Casa. Hoje com 26 anos, permanece preso em
uma unidade especial de segurança da Secretaria da Saúde ao lado de outros seis psicopatas. “Acho
que ele está tendo o que merece. Lamentavelmente, o Ministério Público está querendo, de forma
irresponsável, acabar com aquela unidade prisional. Dois dos colegas do Champinha, da mesma
unidade, foram postos em liberdade e em uma semana cometeram novos crimes”, alerta.

// À luz das Nações Unidas
A Conectas, organização não-governamental de atuação mundial no campo dos Direitos
Humanos, vocifera contra a redução da maioridade penal. “O que deveríamos cobrar do Poder
Público não é uma brecha legal para punir alguns jovens como adultos – esse é um falso
desafio. Temos sim que cobrar do Estado, em primeiro lugar, que previna a absorção desses
jovens pelo mundo do crime”, afirma o advogado Rafael Custódio, coordenador do programa
de justiça da Conectas. Ele ressalva: “Toda criança ou adolescente responderá por seus atos, é
bom que se diga. A questão é que eles devem responder de maneira diversa dos adultos. Esse
é um princípio absolutamente consolidado ao redor do mundo”.
Segundo a Conectas, de 53 países pesquisados pelo Unicef, fundo das Nações Unidas para a
infância, 42 (79%) adotam a maioridade penal aos 18 anos ou mais. “Além disso, é importante
destacar que o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança - o
instrumento de Direitos Humanos mais aceito na História, assinado por 193 países. E esse
importante instrumento da ONU (Organização das Nações Unidas) define que criança é o
menor de 18 anos, e ainda prevê a implantação de legislações e justiças especializadas para
lidar com esse segmento, como é o caso brasileiro”, discorre Custódio.
Em nome da ONG da qual é um dos coordenadores, Rafael Custódio reconhece que casos
de extraordinária crueldade, como os ocorridos recentemente em São Paulo, provocam,
naturalmente, reações emocionadas, mas não podem servir para embasar decisões que devem
primar pela razão pelo cumprimento de compromissos legais assumidos. “O grande problema
é que, diante de um cenário tomado por emoções muito fortes, acabamos nos agarrando a
soluções que são vendidas como milagrosas, ou tratadas como as únicas possíveis para lidar
com esse tipo de questão. Isso acaba sendo muito ruim, pois realmente não há resposta única
para o problema da criminalidade, muito menos para lidar com o jovem que comete atos
infracionais”.
34 // Revista da CAASP / Junho 2013

Junho 2013 / Revista da CAASP // 35

\\

SAÚDE

Uma doença que
merece mais
atenção
A empresa mais valiosa da América Latina vende bebidas
alcoólicas. O consumo dessa substância aumenta
continuamente ano a ano. Por que o alcoolismo não
recebe o tratamento que merece das autoridades?

S

Reportagem de Karol Pinheiro

e nos basearmos nas peças publicitárias que invadem os lares, o consumo de bebidas

alcoólicas é pré-requisito para o bom convívio social. Tomar cerveja é fator preponderante
para conquistas amorosas. Para mais sofisticação, deve-se beber vinho ou uísque. Chega-se
ao contrassenso de cooptar ídolos do esporte para fazerem propaganda de bebida alcoólica. O ser
humano usa a sociabilidade para justificar o uso do álcool, droga pesada como tantas outras, que
provoca danos terríveis à saúde e, ao contrário do que parece, corrói as relações sociais.
Dados do 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad) feito pelo Inpad (Instituto Nacional
de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas), órgão da Unifesp (Universidade Federal de São
Paulo), divulgado no inicio de abril, mostram que 45% da população brasileira consumiam álcool
em 2006. Em 2012, o percentual subiu para 59%. Além disso, pelo menos duas em cada 10 pessoas
abusam da bebida . Destaca-se o aumento mais significativo entre as mulheres, de 36% em 2006
para 49% em 2012 (veja o gráfico).
Para Ana Cecília Marques, pesquisadora do Inpad e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), o crescimento do consumo etílico deve-se à falta de políticas públicas de
prevenção e combate ao álcool. “Políticas para o álcool devem abranger conscientização, controle de
oferta e garantia de tratamento. No Brasil, a conscientização e o controle da oferta são zero, e nossos
tratamentos carecem de atualização”, explica a psiquiatra.
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Vender bebida alcoólica a menor de 18 anos, mesmo que
acompanhados dos responsáveis, é crime no Brasil e acarreta multa
ao estabelecimento que o fizer. Mas, na prática, o que se vê é o total
desrespeito à lei. “A neurociência já constatou que o cérebro humano
só amadurece aos 24 anos. Enquanto países do mundo todo efetuam
mudanças em suas legislações, o Brasil segue liberando etanol a
indivíduos em plena formação”, adverte Ana Cecília, e completa: “As
propagandas visam a iniciar os adolescentes, com suas publicidades
de conteúdo sexista, e até crianças, com a criação de músicas e
animações”.

Ana Cecilia, do Inpad: “No Brasil,
controle de oferta é zero”

Vários projetos de lei que prometem combate ao álcool tramitam no Congresso Nacional, mas legislar
a respeito não é tudo. “Se seguirmos criando somente leis, corremos o risco de controlar só uma
parte do problema. É preciso orientar a população sobre o porquê da existência da lei. Ao mesmo
tempo é preciso investir em outras áreas, como o tratamento ao dependente”, afirma a psiquiatra.
O Brasil não mede a mortalidade pelo álcool, mas estima-se que 2% dos consumidores morram de
doenças decorrentes do abuso da bebida. Esse percentual, contudo, não leva em conta as vítimas
de acidentes de trânsito provocados por motoristas embriagados, por exemplo. Para baixar os altos
índices de desastres provocados por bêbados é que foi criada a chamada Lei Seca, em 2008. Revista
no fim do ano passado, a Lei Seca decretou tolerância zero aos motoristas que misturem bebida e
direção, e os efeitos foram sentidos de imediato: durante as festas de fim de ano, de 21 de dezembro
2012 a 2 de janeiro 2013, o índice de acidentes foi reduzido em 18% em relação ao mesmo período
de 2011-2012.
No inicio de 2013, a consultoria Economatica divulgou o ranking das dez maiores empresas da
América Latina. A Ambev (Companhia de Bebidas das Américas), que produz as principais marcas
de cerveja do país, foi a que teve maior aumento de valor de mercado em 2012. Como impedir a
proliferação do álcool no Brasil, quando a mais valiosa empresa do continente sobrevive justamente
de seu consumo? “Os governantes devem cortar os laços com a indústria de bebida alcoólica, ou
continuaremos sofrendo as consequências”, defende a especialista da Unifesp, referindo-se ao forte
lobby que esses grupos exercem sobre os Poderes Legislativo e Executivo.
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Alguns dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional

A dependência e as doenças relacionadas
Trinta gramas diárias de álcool para mulheres e 60 gramas diárias para homens, a longo prazo, são
suficientes para fazer estragos no organismo. “Uma garrafa de cerveja tem cerca de 20 gramas de
álcool e uma dose de destilado também. Então, um homem que beber duas garrafas de cerveja por
dia e mais cinco garrafas no fim de semana, atingirá rapidamente o limite de tolerância do seu fígado.
Para as mulheres, basta ingerir metade disso”, alerta a hepatologista e professora do Departamento e
Clinica Médica da Universidade Federal do Espírito Santo, Maria da Penha Gomes. Cerca de 20% dos
alcoolistas sofrem de problemas no fígado.
Segundo a especialista, o álcool é responsável por 100 tipos de patologia, entre as quais gastrite,
impotência sexual, infertilidade, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca,
demência e pancreatite. No fígado, o impacto do álcool é gradativo e inicia-se com esteatose
(acumulo de gordura no órgão), passa por hepatite alcoólica e alcança cirrose hepática. Ocorre que
tais problemas hepáticos são assintomáticos no princípio, e os alcoolistas só procuram ajuda quanto
têm uma doença em estágio avançado.
“A cirrose é uma inflamação crônica do fígado. Ela transforma o órgão - que é liso e brilhante - em
uma superfície repleta de nódulos”, descreve Maria da Penha. “Várias podem ser as causas de cirrose,
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mas o álcool é responsável por cerca de 40 % dos casos”. A cirrose faz com que o fígado deixe de
desempenhar suas funções normais, como produzir a bile (um agente emulsificador de gorduras),
auxiliar na manutenção dos níveis normais de açúcar no sangue, produzir proteínas, metabolizar o
colesterol, o próprio álcool e alguns medicamentos. Para sanar os efeitos do álcool sobre o fígado
é necessário, antes de tudo, parar de beber. Boa parte dos casos exige medicação e, em níveis
avançados, transplante de fígado.
Abandonar o vício, contudo, não é tarefa fácil. O alcoolismo é uma doença e o dependente precisa
ser corretamente identificado. Para caracterizar a dependência algumas evidências devem ser
observadas: a carreira de uso, evolução de usuário experimentador para bebedor frequente e
incontrolável; a presença de síndrome de abstinência, momento em que a falta da droga provoca
mal-estar e desconforto profundo no individuo; a deterioração das relações familiares, sociais e de
trabalho; e o surgimento de doenças graves relacionadas ao consumo de álcool.
O tratamento é mais complexo. É preciso desintoxicar e “treinar” o paciente. “O acompanhamento
é multidisciplinar e deve envolver médico, assistente social, enfermeiro, psicólogo e terapeuta
ocupacional. É fundamental a participação da família, que nunca pode estar fora do processo quando
de uma doença crônica, pois a taxa de recaída no primeiro ano de tratamento é alta - em torno de
50%”, explica a psiquiatra Ana Cecília Marques. É fundamental que o paciente persista no tratamento.

Grupo de ajuda funciona como tratamento complementar
Poucos são os programas que ajudam os alcoolistas a se
livrarem do vício e assim permanecerem. “Aqui, um gari se
enxerga no depoimento de um gerente de multinacional
e vice-versa. Essa troca de experiências é capaz de
provocar a mudança do comportamento e a inserção
dos dependentes na sociedade longe da bebida”, explica
Sílvio, coordenador de Mídias dos Alcoólicos Anônimos
(os integrantes do AA preferem ser identificados apenas
pelo primeiro nome). Criado há 78 anos, o grupo atua
em 180 países, congregando homens e mulheres de
diferentes idades e estratos sociais que compartilham o
desejo comum de abandonar o álcool.
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O programa de recuperação concebido pelos Alcoólicos Anônimos baseia-se em 12 passos que
levam do descontrole alcoólico para a sobriedade. Para tanto, realizam-se reuniões periódicas de
grupos específicos. Apenas os dependentes participam desses encontros. “Durante as reuniões, os
membros falam coisas que jamais falariam para o psiquiatra, tamanha a confiança nos demais”, relata
Sílvio, que está desde 1979 no AA. Ele completa: “Tudo o que se fala para o grupo permanece no
grupo”. É característico da irmandade o sigilo absoluto quanto à identidade dos participantes.
Para se tornar membro do AA a única exigência é a vontade de largar a bebida. Não há mensalidade,
tampouco se informam endereço, profissão, classe social, ideologia política ou crença religiosa.
Voluntariamente, os membros costumam fazer doações à entidade depois de recuperados.
“Quando o dependente vem ao AA por vontade própria, sua chance de recuperação é de 3%. Quando
vem influenciado por outra pessoa, um familiar ou um médico, o percentual sobe cerca de 10%. Essa
diferença reflete o medo de perder a saúde, o emprego, a família”, observa Sílvio.
Os endereços dos Alcoólicos Anônimos estão em www.alcoolicosanonimos.org.br. Informações
podem ser adquiridas pelo plantão 24h de atendimento, pelo telefone (11) 3315-9333.

// Um vício de 29 anos
“Desde que entrei para os Alcoólicos Anônimos, estou correndo atrás do prejuízo que me
causei”, relata Luiz, que bebeu durante 29 anos. Sóbrio há 17, hoje ele ajuda outros dependentes
e tem muitas histórias a contar.
Na década de 1960 a bebida da moda era a Cuba Libre. Preparada à base de rum, refrigerante
de cola e limão, fazia-se presente em quase que todas as festas da juventude. “Nem sempre
se bebia pelo sabor da bebida, mas pela sensação de bem-estar e liberdade que ela causava.
Naqueles tempos de ditadura militar quase nada era permitido. Então, muitos jovens, como
eu, encontravam a liberdade na bebida”, lembra.
Luiz concluiu o curso de contabilidade mas não seguiu a carreira. O álcool era seu lazer e
distração, mesmo quando em horário de trabalho. “Trabalhava na organização de grandes
feiras de vendas, em São Paulo. As empresas convidadas ofereciam recepções recheadas de
canapés e bebidas aos clientes. Era um convite ao gol”, conta.
40 // Revista da CAASP / Junho 2013

Ao se casar, e mesmo depois de ser pai de três filhos, Luiz manteve o consumo de álcool
em nível abusivo. Inevitavelmente, o alcoolismo interferiu no relacionamento familiar. “Não
cheguei a agredir minha esposa fisicamente, mas inúmeras vezes insultei-a. Em relação aos
meus filhos houve um distanciamento, uma rejeição”, recorda, com lástima. A reversão do
sofrimento começou quando sua mulher pediu-lhe que procurasse o AA.
“Comecei a frequentar o AA para conservar meu casamento, mas, no íntimo, não via motivo
para ir lá”, confessa. Apesar de ir às reuniões, não ficava até o fim – saía e ia até o bar mais
Airlines.net

próximo. “Minha esposa percebeu que, em vez de meu consumo de álcool diminuir, ele só
aumentava. Um dia, ela me seguiu e descobriu a farsa.”
Em 1996, separado da esposa, Luiz foi levado ao Hospital das Clinicas, em São Paulo, após
mais uma bebedeira. Os médicos constataram uma disfunção hepática, devidamente
controlada pela equipe médica mas que certamente evoluiria para cirrose hepática caso ele
não abandonasse o álcool para sempre. A noção da gravidade do quadro levou-o novamente
aos Alcoólicos Anônimos, desta vez para valer. “O AA foi minha salvação. Se eu não contasse
com a solidariedade e o companheirismo que encontrei aqui, estaria morto”.
Recentemente ele tentou se reconciliar com a esposa, mas não foi possível. Com os filhos,
o diálogo existe, mas “não é nada que provoque inveja a ninguém”, resigna-se. Aos 63 anos,
Luiz ajuda os Alcoólicos Anônimos a captarem novas pessoas que queiram vencer o vício.
Enquanto aguarda sanção de sua aposentadoria, segue lutando para superar as sequelas que

Cristovão Bernardo

o álcool deixou em sua vida.

Luiz bebeu durante 29 anos. Está sóbrio ha 17. “ Muitos jovens encontram liberdade na bebida”
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Sedentarismo, o inimigo número 1
da qualidade de vida

A

Reportagem de Joaquim de Carvalho

os 33 anos, o advogado Jorge Cavalcante Boucinhas Filho se sentia com mais de 50. Passava
o dia cansado, resultado de noites mal dormidas. Pensava estar doente quando consultou
um médico. Saiu do consultório com um diagnóstico preciso. Boucinhas Filho se tornara

um Homo sedentarius, espécie humana em ascensão desde que a evolução tecnológica fez do Homo
sapiens um ser que passa mais tempo sentado do que caminhando. A boa notícia é que esse mal tem
cura: a prática de esportes. Ele aceitou, e passou a fazer caminhadas diárias no Parque do Ibirapuera,
em São Paulo. Em poucos meses, Boucinhas perdeu alguns quilos, voltou a dormir bem e adquiriu
muito mais disposição.
Arquivo pessoal T. L. Barros

“A atividade física me devolveu a qualidade de vida”, diz ele,
que não tinha esses problemas da vida moderna quando
morava em Paris e costumava fazer tudo a pé, desde compras
até ir de sua casa à Universidade de Nantes, onde concluiu seu
pós-doutorado. De volta ao Brasil, comprou carro e passou
a andar pouco. Só rompeu com o estilo sedentário de vida
quando a saúde o colocou no consultório médico.
Rúbia Letícia Maron, recém-aprovada no Exame de Ordem,
admite que percorre trilha parecida. “Eu uso o carro até para
ir à padaria perto de casa”, diz ela, que na adolescência fazia
musculação. “Falta tempo. Agora que estou terminando a

Turíbio: “ O conforto da vida moderna é
um obstáculo à vida ativa”

faculdade, pretendo voltar à academia”, afirma.
O fisiologista Turíbio Leite de Barros, considerado por muitos o “papa” do condicionamento físico
no Brasil, disse à Revista da CAASP que a falta de tempo é a principal alegação daqueles que não
conseguem abandonar o estilo de vida sedentário. “Resolva o problema de não ter tempo usando
sua própria agenda. Ponha o seu nome em determinados dias e horários e assuma um compromisso
com você mesmo, o de colocar em prática atividades que lhe garantirão saúde”, orienta Turíbio. A
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propósito desse tema, ele escreveu um artigo
em sua página da internet (www.drturíbio.com)
para responder às pessoas que lhe enviam e-mails
pedindo orientação sobre estímulos para iniciar
atividades físicas. “Todos nós sabemos que viver
nos grandes centros urbanos, com toda tecnologia
e conforto da vida moderna, é cada vez mais um
grande obstáculo para a vida ativa”, escreveu ele.
Estudos mostram que, no passado mais distante,

DLB orienta atividade física para advogados em São Paulo

quando dependia da caça para sobreviver, o homem
percorria diariamente cerca de 40 quilômetros. Atualmente, seus deslocamentos em casa, no
escritório ou na rua, o que é raro, não somam dois. A força muscular já chegou a representar 90%
de toda a energia necessária no processo de trabalho. Hoje, o que move o mundo, gerando bens e
facilitando a vida do homem, é a energia que está fora dos músculos - principalmente o petróleo. A
força muscular representaria apenas 1% do processo de trabalho.
Derrotar o celular, que pode ser usado para resolver qualquer problema, o controle remoto, a internet
e o uso excessivo do automóvel é um grande desafio. Turíbio dá algumas sugestões nesse sentido:
“Inicialmente, faça uma análise crítica do que te agrada em termos de exercícios físicos. Na realidade,
não existe uma atividade que seja melhor que a outra. A melhor é aquela que você gosta de fazer.
O importante é escolher uma atividade que você sinta prazer em praticar. O fator importante é o
movimento, o gasto calórico aumentado. Nem sempre a proposta a ser adotada está numa academia
ou em um clube. Pode estar até dentro de casa. Dançar trinta minutos por dia, por exemplo, seria
uma proposta de resultados excelentes.”

Nuno Cobra dá a dica: esporte sem sofrimento
Nuno Cobra, nome de destaque internacional na preparação esportiva, orienta aqueles que desejam
romper com o sedentarismo: “Não tente nada que seja difícil. Faça apenas o que é fácil”. A caminhada
é, em geral, o primeiro passo de quem quer deixar a vida na poltrona para trás. “Mas atenção!” –
adverte - “até para andar é preciso ficar atento a uma voz que vem do coração. Se ficar ofegante, é
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sinal de que o ritmo da caminhada não está
adequado, pois se está exigindo do coração mais
do que ele pode oferecer naquele momento.
Não podemos esquecer de que a respiração é
porta-voz do coração.”
Um passo de cada vez. Hoje uma caminhada
pequena, amanhã outra maior, depois a corrida.
“Eu recomendo, no início, o sistema um por um.

Nuno Cobra: “Uma pessoa pode ter 60 anos e viver como uma de 40”

Um dia de atividade física, outro de descanso.
Assim o trabalho é consubstanciado e se evita o

risco de lesão. O trabalho físico é sempre uma agressão. Mas bem dosado é uma agressão positiva ao
corpo, com resultados excelentes, com ganhos expressivos de saúde”, comenta.
Nuno Cobra é conhecido por treinar celebridades do meio esportivo, como o tricampeão mundial
de Fórmula 1 Ayrton Senna e outros pilotos consagrados, como Mika Hakkinen e Rubens Barrichello.
O tenista Jaime Oncins também foi treinado por Nuno. Mas ele tem no seu histórico feitos bem
mais impressionantes, como o de transformar um fazendeiro sedentário e já em idade madura num
campeão de tênis da sua faixa etária. “Ficar velho é uma opção. Uma pessoa pode ter 60 anos e viver
como se tivesse 40. Ou o contrário, ter 60 anos e viver como se tivesse 80. É uma opção”, assinala.
Turíbio Leite de Barros, também conhecido e respeitado por atletas de elite como ex-fisiologista do
São Paulo Futebol Clube e da Seleção Brasileira de Futebol, gosta de citar casos de pessoas comuns
que passaram por sua, digamos assim, esteira ergométrica. “Eu tive um aluno que começou a treinar
com 80 anos de idade. Em termos de melhora de flexibilidade, fortalecimento muscular e resistência
física, ele teve um ganho muito superior, proporcionalmente, ao de atletas mais jovens”, diz.

Ir além em qualquer idade
O advogado Marcos César Amador Alves já fez a sua escolha. “Faço academia quatro vezes por semana.
Não é para ficar com um corpo sarado, mas para me manter num nível elevado de satisfação, que
é o melhor resultado da atividade física.” O estímulo, Amador Alves tem dentro de casa. A mulher,
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Cristiane Comelato, é médica geriatra, membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria. Amador
Alves está na faixa dos 40 anos de idade, e sabe que o exercício ajuda a retardar o envelhecimento.
À Revista da CAASP, a geriatra Cristiane Camelato explicou que muitos são os benefícios e as vantagens
da prática de exercícios físicos. “Existem vários estudos atuais e de alto poder científico comprovando
o benefício da atividade física para promover um envelhecimento saudável. Há estudos provando
que os exercícios aeróbicos diminuem as doenças cardiovasculares, como infartos e acidente vascular
encefálico, e auxiliam no controle da pressão arterial, dentre outros. Já os exercícios resistidos de
força previnem a osteoporose, e melhoram o equilíbrio, a caminhada, a flexibilidade, a memória,
incrementando assim a mobilidade individual, e devem ser sempre ser estimulados e adaptados
para o paciente, independente de sua idade.”
O advogado Amador Alves quer ir além nos seus hábitos esportivos. Em contato com Cláudio Peron
Ferraz, advogado trabalhista como ele e ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas
de São Paulo, propôs a criação de um grupo de ciclistas no meio jurídico, para passeios todos os
fins de semana, para aproveitar o aumento nas ciclovias na cidade de São Paulo. “Queremos reunir
advogados em passeios aos domingos”, diz.
A advogada Natércia Mendes Baggio buscou nos parceiros da Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo incentivo para melhorar a sua performance nas atividades físicas. Nadadora desde os
três anos de idade, tornou-se corredora e, para melhorar seu tempo, encontrou no site da CAASP uma
empresa de assessoria esportiva que oferece esse serviço a advogados e dependentes com desconto
de 20% nas mensalidades. É a Diego Leite de Barros (DLB), dirigida pelo filho de Turíbio. Ela treina no
Ibirapuera segunda e quarta-feira, sob a supervisão do professor Daniel. Na quinta-feira, corre perto
de sua casa, no Ipiranga, como parte do planejamento oferecido pela DLB. Desde que começou a
fazer esse treinamento, seu tempo caiu. Competindo no dia 19 de maio pelo circuito Atenas, numa
prova da Marginal Pinheiros, com largada e chegada no hotel Transamérica, ela fez o percurso de
5 quilômetros em 29 minutos. Antes do treinamento, costumava correr a mesma distância em 33
minutos.
“Eu continuaria correndo de qualquer jeito, mas só busquei o apoio da DLB por causa do desconto que
a CAASP proporciona. E vejo que tem sido fundamental para que eu busque minha melhor forma”,
diz Natércia, que aprendeu ainda criança a se planejar para não descuidar do condicionamento
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físico. Hoje, além da corrida e da natação, ainda pratica o
surfe todos os fins de semana em Maresias. “Se fico sem fazer
esporte, sinto falta”, diz ela. Natércia tem o que o fisiologista
Turíbio chama de uma dependência positiva de endorfina,
uma substância produzida pelo próprio corpo que dá a
sensação de bem estar. O álcool, o tabaco e outras substâncias
nocivas à saúde também ajudam na produção de endorfina,
e por isso muitos bebem e fumam, mas depois pagam
um preço alto: a saúde. “Já o esporte não cobra nada. Pelo
contrário, ele dá retorno em termos de saúde e qualidade de
vida”, diz Turíbio.
Aos 37 anos de idade, com pós-graduação em duas
especialidades, Direito do Trabalho e Previdenciário, Natércia

Natércia: dependência positíva de endorfina

sempre arruma tempo para a atividade física. Ela costuma levantar às 7 da manhã, toma café, se
arruma e acessa a internet para ler e-mails. Vai de carro da casa ao escritório, no centro da cidade,
num percurso que pode demorar de 15 minutos a uma hora e meia, dependendo do trânsito. Almoça
no próprio escritório ou na padaria perto. À tarde, vai para o fórum e, dependendo da agenda, sai
às 17 horas do escritório com destino à casa. Segunda e quarta-feira, vai ao Ibirapuera, onde treina
até às 21 horas. Quinta-feira, treina perto de casa. Sexta-feira, reserva para o happy hour. “A atividade
física faz parte da minha rotina, da minha agenda”, conta.
A rotina de Rúbia Maron também é pesada, como a de Natércia. No dia 23 de maio, uma quintafeira, ela acordou por volta das 9 horas, foi para o escritório de carro, trabalhou o dia todo e, à noite,
assistiu a uma palestra sobre desenvolvimento econômico e direitos sociais na sede da OAB, centro
de São Paulo. Nos demais dias da semana, segue rotina parecida, com ida à faculdade no lugar da
palestra. Assim que receber a carteira de advogada, já que foi aprovada recentemente no exame
da OAB, decidiu que usará o convênio da CAASP para se matricular em uma academia. Tem apenas
uma dúvida – não sabe entrará na Bio Ritmo ou na K2, pois, integrantes do Clube de Serviço da
CAASP, ambas oferecem o desconto de 20% aos advogados (a Caixa dispõe de outras academias
que oferecem descontos aos advogados em todo o Estado). Certeza mesmo Rúbia tem quanto à
necessidade de deixar a vida sedentária. “Não dá para ficar parada”, resume.
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// Chance para corredores e tenistas
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Há 14 anos, os advogados participavam pela
primeira vez, como modalidade exclusiva, da
Corrida do Centro Histórico de São Paulo. A
ideia de congregar profissionais do Direito
adeptos do esporte pedestre surgiu no seio de
suas entidades de classe – a Seção de São Paulo
da OAB e a Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo. A iniciativa prosperou e, hoje, o
evento, que acontece sempre em agosto, é
identificado com o Dia do Advogado, com Corrida do Centro Histórico, parceria CAASP - Corpore
pódio e premiação exclusivos para advogados e advogadas. A Corrida do Centro Histórico de
São Paulo, promovida pela Corpore Corredores Associados, tem a cara da advocacia paulista.

Deco Graciano

Outra parceria da CAASP tem sido responsável pela realização de torneios de tênis em diversas
regiões do Estado de São Paulo. A organização dos Torneios Abertos de Tênis Electrolux OAB/
CAASP é compartilhada entre o Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência e a LM
Sports. Segundo o ex-tenista profissional e executivo da LM Marcelo Pereira, os campeonatos
da advocacia seguem as regras da Federação Paulista de Tênis. “Algumas adequações às vezes
se fazem necessárias, de acordo com o número de participantes. O nível dos atletas está
excelente e o número de participantes tem aumentado a cada evento”, observa Pereira.

Tornêios de tênis da advocacia são realizados com apoio da LM Sports
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Cristovão Bernardo

Com ajuda da Caixa,
superando obstáculos

A

os 74 anos, 26 de advocacia, José Roberto
Bastos é um homem de opiniões fortes: “Existe
a necessidade de se modificar o Código Penal

Brasileiro. As leis estão velhas, defasadas, não dão guarida
ao cidadão trabalhador. Hoje, já não há policiais suficientes
para proteger a população. Do jeito que está, estamos na
iminência de um Estado pré-anárquico, uma sociedade
que se constitui sem autoridades”, diz. Bastos afirma já ter
José Roberto Bastos: “Passei por boas na vida. Tive
de ser forte. E continuo forte”

sido rotulado de fatalista por conta de suas opiniões. Ele
não nega o adjetivo, mas justifica-se dizendo que apenas

antevê uma realidade que rapidamente se avizinha. Para o advogado, o que falta ao Brasil são pessoas
que tenham “certa dose de coragem” para mudar tudo em suas vidas.
Natural de São Paulo, Bastos começou a trabalhar aos 15 anos na imobiliária do pai. Foi esse trabalho
que lhe fez despertar o interesse pelo Direito. “Na imobiliária auxiliei em diversos trâmites processuais.
Resolvi seguir pelo Direito para ampliar o conhecimento que já tinha”, conta.
Em 1964, prestou vestibular para a Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). Entre uma etapa e outra do exame, o jovem Bastos tirou um dia de lazer. Foi assistir a
uma partida de futebol no estádio do Pacaembu. Nas imediações, sofreu um gravíssimo acidente de
automóvel. “Fraturei a bacia, o colo do fêmur e tive início de perfuração da bexiga. Foram três meses
quase que totalmente imobilizado. Meus pais tiveram que vender nossa casa para arcarem com as
despesas do meu acidente”, recorda. A recuperação total durou seis meses e ele não pôde prestar as
etapas finais do vestibular da PUC-SP.
Em 1967, José Roberto Bastos ingressou na Faculdade de Direito de Bragança Paulista. Começou a
acompanhar casos na área de Direito Imobiliário enquanto ainda estudante, auxiliando em processos
tocados pelo escritório de um amigo. Os honorários recebidos eram investidos no pagamento do
curso de Direito.
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Bastos só entrara em um hospital duas vezes na vida – quando sofreu o acidente de carro, em 1964,
e quando ainda era criança, devido a um braço quebrado. Até que em 1996, aos 60 anos, viu o pé
direito muito inchado e dolorido. O diagnóstico apontou diabete como causadora do transtorno no
membro inferior, decorrente da infecção de uma simples bolha d’água. Antes disso, ele nem sequer
suspeitava de que fosse diabético.
A gravidade do quadro infeccioso e o grau da diabete até então desconhecida surpreenderam
paciente e equipe médica. A infecção se mostrou resistente e ameaçava disseminar-se pelo organismo.
Sem alternativa, os médicos optaram pela amputação de parte do pé atingido. “Foi aterrorizante. A
anestesia era local e apesar de não conseguir ver, eu conseguia ouvir o serrote”, lembra-se. “Tive que
manter meu sangue frio e aguentar firme”. Ele reconhece que foi negligente: “Talvez, se eu tivesse
tomado uma providência mais rápida em relação àquela bolha, não teria perdido parte do pé”.
Um ano foi necessário para que se recuperasse e se adaptasse à vida com limitações. Tentou recorrer
a uma prótese, mas não se adaptou. Com a força de trabalho reduzida, viu-se diante de sérias
dificuldades financeiras. Por intermédio de amigos, conheceu a Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo e a ela recorreu.
Há mais de 16 anos Bastos é assistido pela CAASP. Recebe auxílio mensal, cartão-alimentação e
guias para atendimento médico na rede referenciada da entidade. Com essa ajuda, consegue pagar
as mensalidades do modesto hotel em que vive sozinho, além de garantir uma boa alimentação e
atendimento médico.
Também com a ajuda da CAASP, o advogado consegue manter seus laços com o Direito
contemporâneo. Bastos visita a livraria da CAASP sempre que pode, para conferir o que há de novo
na bibliografia jurídica. Ele diz que hoje seus únicos problemas de saúde são a diabete e a insônia.
Apesar de sua médica recomendar o uso de bengala, ele diz não aceitar “por teimosia”. Caminha e
equilibra-se razoavelmente sem o equipamento – devagar e sempre. “Passei por boas na vida. Tive
de ser forte, e continuo sendo”, analisa-se.
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O

por Dalmo de Abreu Dallari*

s criminosos contra a humanidade
devem ser punidos com o máximo rigor,
pela natureza e amplitude dos crimes e

também para desencorajar novas práticas dessa
espécie de agressão aos direitos fundamentais
e à dignidade da pessoa humana. Em muitos
documentos internacionais, especialmente em
Convenção aprovada pela Assembléia Geral
das Nações Unidas em 26 de Novembro de 1968, da qual o Brasil é um dos signatários, fixaram-se
normas jurídicas estabelecendo que os crimes contra a humanidade não podem ser anistiados nem
sua punibilidade está sujeita a prescrição. Isso quer dizer que nenhum órgão legislativo e nenhum
governo pode conceder perdão aos autores desses crimes. Além disso, eles estarão sempre sujeitos à
punição, não importa quanto tempo tenha passado entre a prática do crime e a possibilidade de punir
os criminosos. Assim, os crimes contra a humanidade não comportam anistia e são imprescritíveis.
Essas considerações devem estar sempre presentes, mas tornaram-se agora especialmente oportunas
em face de decisões judiciais e legislativas ocorridas no Uruguai e na França. Quanto ao Uruguai, uma
decisão recente da Suprema Corte abriu intenso debate entre os uruguaios a respeito da punibilidade
dos crimes contra a humanidade. Uma lei aprovada pelo Parlamento daquele país em 2011 declarou
imprescritíveis os crimes contra a humanidade praticados durante o período ditatorial, que durou de
1973 até 1985. Praticantes daqueles crimes ingressaram no Judiciário pedindo que fosse declarada
inconstitucional essa disposição legal, porque se for aplicada a legislação penal e processual comum
muitos desses criminosos estarão livres de punição, pelo tempo já decorrido. Ocorre, entretanto,
que em tratados e convenções internacionais ficou expressamente estabelecido que os crimes
contra a humanidade não comportam prescrição. Além disso, há o registro do desaparecimento
de 231 pessoas perseguidas e presas por se oporem à ditadura. Em relação a esses casos já existem
decisões, proferidas em tribunais internacionais, estabelecendo que enquanto a pessoa continuar
desaparecida o crime ainda estará sendo praticado. Trata-se, portanto, de crime continuado, não
50 // Revista da CAASP / Junho 2013

Arquivo OAB-SP

\\
Crimes contra a
humanidade:
prescrição e anistia

OPINIÃO

tendo qualquer cabimento falar-se em prescrição do direito de punir. A par disso tudo, um ponto
muito positivo é o fato de que, como foi divulgado pela imprensa, no dia 25 de fevereiro milhares de
uruguaios se concentraram em frente ao prédio da Suprema Corte para protestar contra essa infeliz
decisão do mais alto tribunal uruguaio.
Outro fato envolvendo essa temática acaba de ocorrer na França. No dia 26 de fevereiro o Senado
aprovou, por unanimidade, um projeto de lei ampliando as competências dos juízes franceses para
julgamento dos crimes que figuram entre os que são da competência do Tribunal Penal Internacional.
Entre eles estão os crimes contra a humanidade e a decisão do Senado francês estabelece que
os juízes franceses também são competentes para julgamento dos criminosos nesses casos. Pelo
projeto aprovado pelo Senado serão revogadas disposições de lei agora em vigor que estabelecem
excessivas restrições aos juízes franceses quando se trata de crimes contra a humanidade. Assim,
por exemplo, de acordo com a lei vigente somente poderão ser julgados na França os acusados
que « residam habitualmente no território francês ». Essa restrição legal aos juízes franceses tem
beneficiado criminosos que praticaram os crimes contra a humanidade em outros países e que,
para fugir à punição, refugiaram-se no território francês. Quando capturados e submetidos a
julgamento pelas autoridades francesas alegam que ali têm residência temporária e provisória e não
residência habitual, fugindo assim à punição. A lei aprovada agora pelo Senado elimina essa e outras
restrições, aumentando assim a possibilidade de punição dos criminosos. Mas a decisão do Senado
não é suficiente, pois agora o projeto deverá ser aprovado também pela Assembléia Nacional, que
corresponde à Câmara dos Deputados no Brasil, para que se converta em lei.
Com base nisso tudo pode-se registrar, numa visão positiva, que em muitas partes do mundo está
ocorrendo uma mobilização para a punição dos criminosos contra a humanidade. Mas, em sentido
contrário, verifica-se que esses criminosos ainda contam com a ajuda e proteção de influentes
protetores. A conclusão é que se faz indispensável a conscientização e a mobilização das pessoas
que reconhecem a dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais como patrimônios da
humanidade e que devem agir com firmeza, pelos meios institucionais, para efetivação da punição
dos que já cometeram, estão cometendo ou vierem a cometer crimes contra a humanidade.

*Advogado, Dalmo de Abreu Dallari é professor emérito da Faculdade
de Direito da Unversidade de São Paulo.
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