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Caro leitor,

A

Revista da CAASP conta a partir desta edição com uma nova seção. As páginas de “Cultura”
conterão artigos de autoria do escritor e jornalista Luiz Barros sobre literatura e cinema.
Dono de uma sensibilidade rara e de um texto precioso, nosso novo colaborador certamente

instigará no leitor o gosto por essas artes, cujas versões comerciais são as únicas tratadas pelos meios
de comunicação em geral. Aqui, falaremos da arte verdadeira.
Vamos à capa. A Copa do Mundo 2014 está aí, queiram as ruas ou não. O quadrienal evento tem dono,
e não é o país-sede. A Fifa realiza sua festa particular, convida quem bem entende, deita e rola em
solo alheio e leva para casa alguns bilhões. De sua parte, o governo brasileiro, com a cumplicidade
de estados, prefeituras e cartolagem nacional, joga fora o suado dinheiro público. Pelo menos temos
figuras como Romário e Juca Kfouri a dizer algumas verdades, como as que constam da reportagem
de capa desta edição.
Outras verdades foram proferidas pelo ministro Celso de Mello na entrevista que concedeu à
Revista da CAASP, num fim de tarde em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. O decano da
alta corte constitucional, diferentemente de alguns de seus pares, enaltece o papel dos advogados
na administração da justiça e defende as prerrogativas da classe. Também clama por uma reforma
política que modifique os hábitos dos partidos e afirma que juiz que se preze não deve se deixar
influenciar pela “voz das ruas”.
As ruas, aliás, e os movimentos que delas tomaram conta em junho último são analisadas pela pena
sensível de Walter Ceneviva, na seção “Opinião”. As prerrogativas profissionais dos advogados e o
exercício da advocacia são abordados por Fábio Romeu Canton Filho em “Palavra do Presidente”.
Em “Saúde”, o leitor saberá um pouco mais sobre os males causados pela poluição do ar, e verá que
existe uma série de medidas que podem trazer o bem-estar de volta a cidades como São Paulo.
Na vinheta “Parceria”, descrevemos como a utilização simultânea de dois monitores ligados ao
mesmo computador pode agilizar o trabalho e o dia-a-dia do advogado.
Boa leitura.
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Advogar
sem medo

N

esta edição, somos brindados com
algumas declarações do ministro
Celso de Mello. Decano do Supremo

Tribunal Federal, ele reconhece no respeito às
prerrogativas profissionais dos advogados nada
mais que o cumprimento da Constituição e nada
menos que a valorização da cidadania. Parecenos uma visão lógica e a única admissível por
parte de um magistrado. Infelizmente, naquela
mesma corte nem todos adotam o respeito
à advocacia como regra, idem para outras
instâncias judiciais e diferentes esferas de poder.
Em seu artigo 133, a Constituição Federal de 1988, marco brasileiro de inflexão democrática,
estabelece a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. A Lei 8.906, de 1994,
detalha as prerrogativas da classe e dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil. Ninguém que atue no campo judiciário pode ignorar o que esses instrumentos dizem da
missão do advogado, que é, em suma, dar concretude ao Direito.
Há os que afirmem cumprir tais normas e conceitos democráticos, mas a conduta os desmente. Há
os que nem sequer disfarçam seu desapreço pela advocacia. Para nossa decepção, há até advogados
que não dão o devido valor às suas próprias prerrogativas profissionais. Esse distanciamento de
um problema que nos aflige como categoria profissional contribui para minar o futuro da classe
– e é inaceitável de qualquer ponto de vista. Quem advoga não pode abrir mão de lutar por sua
inviolabilidade, de ter contato com seu cliente a qualquer hora, de ter acesso total à documentação
referente ao caso em que atua, de se dirigir ao magistrado sem interposições indevidas.
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A timidez e o medo não combinam com o exercício pleno da advocacia. O profissional que combate a
violação de suas prerrogativas com unhas e dentes protagoniza, na verdade, uma incessante batalha
pelos direitos do cidadão, do jurisdicionado.
Durante a ditadura militar que amordaçou o Brasil por 20 anos vimos colegas arriscarem a vida em
nome do direito de defesa. A escuridão dos porões e a tortura não os inibiram, e eles seguiram
intransigentes na pregação da justiça, mesmo que perante coturnos e baionetas. Que esses colegas,
muitos hoje integrantes da Comissão da Verdade da OAB-SP, nos sirvam de exemplo.
A ditadura acabou, mas afirmar que nossa democracia está consolidada é arriscado. Fatos recentes
recomendam cautela. Em 2005, vivemos uma onda de invasão de escritórios de advocacia pela
Polícia Federal sem precedentes, sob a pífia alegação de que documentos deles subtraídos seriam
fundamentais para o andamento de inquéritos. De outra parte, não raramente a Lei 12.683, de 2012,
que trata de lavagem de dinheiro, está sendo usada para forçar advogados a externarem informações
privativas de clientes. Chega-se à absurda intenção de obrigar o advogado a revelar a origem dos
recursos que lhe são dados em remuneração pelos serviços prestados.
A sociedade em geral – e as autoridades públicas em particular – precisa compreender que as
prerrogativas dos advogados não são privilégios conferidos a uma classe profissional, mas sim
garantias dos direitos dos cidadãos. São normas garantidoras dos fundamentos democráticos, e os
advogados devem aprender a defendê-las desde cedo nas mais corriqueiras situações da profissão,
como quando nos impedem acesso aos autos, nos sonegam informações sobre processos ou nos
cerceiam a palavra durante uma audiência.
No nível da mais alta corte do país, o ministro Celso de Mello tem essa compreensão. Que todos o
imitem.

Fábio Romeu Canton Filho
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Livros com desconto de 50% durante o mês
de agosto
Cristovão Bernardo

D

e 5 a 30 de agosto, todos os títulos disponíveis nas
livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados de
São Paulo serão vendidos com desconto de 50%.

Trata-se da segunda iniciativa desse tipo em comemoração
ao Mês do Advogado e vale para todas as lojas da Capital
e do Interior, nas compras pela internet (www.caaspshop.
com) e nos pedidos feitos diretamente nos Espaços CAASP
instalados nas subseções da OAB-SP de todo o Estado.
Normalmente, o desconto médio nas livrarias da Caixa de

11.500 livros vendidos no primeiro dia da promoção

Assistência é de 25%. Em 2012, cerca de 100 mil livros foram vendidos durante a promoção, nas 37
lojas da entidade. Logo no primeiro dia de promoção em 2013, 11.500 obras foram vendidas.
“O aprimoramento e a atualização profissional do advogado são prioritários para a Caixa. Esperamos
que neste ano, mais uma vez, a advocacia aproveite esta oportunidade sem par no mercado e adquira
as obras de que necessita para seu melhor desempenho profissional”, afirma o presidente da CAASP,
Fábio Romeu Canton Filho.
“Ao comprar seus livros na Caixa de Assistência, o colega não apenas ganha o desconto, mas
fortalece sua entidade de classe”, afirma o secretário-geral da CAASP, Sergei Cobra Arbex. “Não
somos uma entidade comercial, que visa ao lucro. Os descontos são assumidos pela Caixa para que
o advogado possa atualizar-se”, salienta. “A matéria-prima do advogado é a leitura, indispensável
para que possamos exercer nossa profissão plenamente”, observa a diretora da CAASP Gisele Fleury
Charmillot Germano de Lemos.
O acervo literário da Caixa de Assistência abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas áreas do
Direito, além dos mais vendidos da literatura em geral.

Mês do Advogado na CAASP: saúde e diversão

A

Caixa de Assistência dos Advogados programou uma série de eventos especiais em
comemoração ao Mês do Advogado 2013, mantendo a tradição de aliar festividades, ações
de saúde preventiva, provas esportivas, promoções jurídico-literárias e atividades culturais

durante o mês de agosto. “Convidamos a advocacia paulista a confraternizar junto com sua entidade
assistencial. Somos uma classe que trabalha pela cidadania e pelo próximo, e merecemos, durante
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as datas que nos marcam como categoria profissional, realizarmos atividades comemorativas - tanto
melhor se estas trouxerem ganhos à nossa saúde e à nossa cultura”, afirma o presidente da CAASP,
Fábio Romeu Canton Filho.
Cristovão Bernardo

Na sede da CAASP (Rua Benjamin Constant, 75, Centro, Capital), entre
os dias 5 e 16, com interrupção apenas no fim de semana (10 e 11),
advogados e estagiários de Direito poderão realizar gratuitamente
exames de colesterol, glicemia, pressão arterial e hepatite C, cujos
resultados são emitidos na hora, após uma leve picada no dedo.
O público também poderá submeter-se a teste auditivo, receber
orientação nutricional, verificar seu grau de intoxicação pelo tabaco e
por sessão de massagem expressa. O salão de atividades do Mês do
Advogado ficará aberto das 9h às 18h.

Salão na sede da Caixa: saúde e
entretenimento no Mês do Advogado

No mesmo período, um “saldão” jurídico-literário estará à disposição da advocacia na sede da Caixa
de Assistência composto de obras a preços quase simbólicos. Quem visitar a sede da CAASP nesse
período também poderá levar para casa um retrato muito bem humorado, feito na hora por um
caricaturista.
Quinta Nobre – No dia 22 de agosto, a consagrada banda Beatles 4Ever apresenta-se na sede da
CAASP, gratuitamente, das 12h às 14h, na segunda edição da Quinta Nobre.
Romaria do Advogado - A 12ª Romaria dos Advogados ao Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida está programada para o dia 24 de agosto. Para aderir ou obter informações detalhadas, os
telefones são (11) 3291-8190 e 3291-8191.
Coral e Big Band - Duas apresentações musicais já estão agendadas para o Mês do Advogado – e
outras novidades serão inseridas na programação e informadas nos próximos dias. No dia 23 de
agosto, às 16h, a Big Band. OAB/CAASP apresenta-se na sede da Caixa de Assistência (Rua Benjamin
Constant, 75, Centro, Capital). No dia 30, na mesma hora e no mesmo local, será a vez do Coral OAB/
CAASP fazer sua exibição.

Eventos esportivos para a advocacia

T

rês eventos marcam o Mês do Advogado OAB/CAASP na área esportiva, todos com inscrições
abertas no site de esportes da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (www.caasp.
org.br/Esportes). No Dia do Advogado, 11 de agosto, aconteceu a tradicional Corrida do

Centro Histórico de São Paulo, em sua décima-oitava edição, cuja largada – assim como a chegada
e a cerimônia de premiação – foi na Praça da República. Tratou-se de uma novidade. Segundo a
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Corpore Brasil, companhia que organiza o evento,
a mudança da concentração de atletas do Vale do
Anhangabaú para a Praça da República, além de
contemplar o ineditismo em provas de rua na cidade de
São Paulo, assegurou aos atletas mais facilidade de acesso Corrida do Centro Histórico é tradicional
(Metrô), local amplo, plano e ao lado de uma edificação no Dia do Advogado
histórica – o antigo Colégio Caetano de Campos, onde hoje funciona a Secretaria da Educação.
No dia 25, o Passeio Ciclístico da Advocacia parte às 8h da frente da sede da CAASP, à rua Benjamin
Constant, 75. O percurso seguirá a ciclovia do Centro Histórico paulistano.
A segunda edição do Campeonato de Xadrez comemorativo do Mês do Advogado ocorrerá no dia
31, na sede da Caixa de Assistência.
“Convidamos os colegas a participarem dos eventos esportivos de agosto, Mês do Advogado. Ao
lado da OAB-SP, a CAASP espera congregar milhares de operadores do Direito numa efeméride
tão importante, aliando saúde, entretenimento e convivência com os amigos”, concita Célio Luiz
Bitencourt, diretor responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência.

No Guarujá, a primeira etapa do Circuito de
Surfe 2013

O

frio do sábado 27 de julho não desencorajou os atletas a participarem da primeira etapa do
8º Circuito OAB-CAASP de Surfe 2013, realizada na Praia do Tombo, Guarujá. As condições
do mar agradaram os surfistas, que demonstraram estilo, radicalismo e velocidade. Mais

uma vez, Daniks Fischer sagrou-se campeão na categoria longboard. Na shortboard, Maurício Duarte
foi o campeão. Na modalidade stand up, disputada neste ano pela primeira vez, o vencedor foi André
Paiva.
A etapa Guarujá do 8º Circuito OAB-CAASP de Surfe 2013 contou com a participação de 40 surfistas,
que se revezaram em 25 baterias para mostrar ao júri suas melhores performances. A empresa The
One Assessoria Esportiva aplicou massagem nos atletas, condicionando-os para cada bateria.
“A cada ano a Caixa mostra ao advogado que está preocupada com a prática esportiva e com o
lazer. Mesmo com o frio, todos saem daqui contentes”, observou secretário-geral adjunto da CAASP,
Rodrigo Ferreira e Souza de Figueiredo Lyra. O diretor-tesoureiro Célio Luiz Bitencourt, responsável
pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade, aproveitou a ocasião para anunciar a próxima
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etapa do circuito de surfe e algumas novidades: “Em setembro, a cidade de Santos receberá mais
uma etapa do Circuito de Surfe OAB/CAASP. Lá, queremos fazer uma ação que vise, além da prática
esportiva, à conscientização ambiental. Estamos em contato com a Comissão de Meio Ambiente da
Subseção de Santos para elaborar um plano que incremente o evento nesse sentido”.
8º Circuito OAB-CAASP de Surfe – Etapa Guarujá
Cristovão Bernardo

Categoria Longboard
1º Lugar – Daniks Fischer (São Vicente)
2º Lugar – Fábio Silveira (Santos)
3º Lugar – Sérgio Martins (São Paulo)
4º Lugar – Denis Rutkwoski (São Paulo)
Categoria Shortboard
1º Lugar – Maurício Duarte (Santos)
2º Lugar – Daniks Fischer (São Vicente)
3º Lugar – Davi Telles (Santos)
4º Lugar – André Paiva (São Vicente)
Categoria Stand Up
1º Lugar – André Paiva (São Vicente)
2º Lugar – Reginaldo Ferreira (São Paulo)
3º Lugar – Daniks Fischer (São Vicente)
4º Lugar – Sérgio Martins (São Paulo)

Está em curso a Campanha Pró-Vida, contra
doenças do coração

C

omeçou no dia 5 de agosto a Campanha Pró-Vida 2013, promovida pela CAASP em todo
o Estado de São Paulo. A ação preventiva, que se desenvolverá até 4 de outubro, é voltada
aos inscritos na OAB-SP com idade a partir de 40 anos e inclui consulta com cardiologista,

exames de colesterol total e fracionado, triglicérides, glicemia de jejum e eletrocardiograma. Caso o
médico julgue necessário, o paciente poderá se submeter também a ecocardiograma bidimensional
com Doppler e a teste ergométrico.
A rede de atendimento está em www.caasp.org.br. O custo para o advogado é de apenas R$ 70,00.
Considerados os valores médios dos procedimentos médico-laboratoriais em rede particular, o
pacote de procedimentos da Campanha Pró-Vida não custaria menos de R$ 1.000,00. “O rigor com
que a CAASP gere suas finanças é que possibilita subsidiar uma iniciativa desse porte”, observa Arnor
Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da Caixa de Assistência e responsável pelas campanhas de
saúde.
Agosto 2013 / Revista da CAASP // 11
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“A cada ano, os advogados preocupam-se mais com
realização de exames preventivos. Temos enfatizado
reiteradamente aos colegas que a medicina preventiva é
a mais barata e eficiente maneira de se cuidar da saúde,
por isso esperamos a participação maciça da advocacia na
Campanha pró-Vida 2013”, afirma o presidente da CAASP,
Fábio Romeu Canton Filho.

Os procedimentos médicos que compõem a Campanha Pró-Vida – bem como as demais ações de
saúde da CAASP – são definidos a partir de estatísticas da Organização Mundial de Saúde sobre
incidência de doenças. Segundo a OMS, 15 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo em
consequência de doenças cardiovasculares, ou seja, 30% do total anual de óbitos devem-se a
problemas cardíacos.

Plano de saúde sem carência até 30 de agosto

O

s advogados que contratarem plano de saúde da Unimed Fesp (Federação das Unimeds do
Estado de São Paulo) por intermédio da CAASP e do IBBCA até o dia 30 de agosto estarão
livres de qualquer tipo de carência. Trata-se de uma promoção da Caixa de Assistência,

obtida junto aos seus parceiros, que se insere entre as iniciativas comemorativas do Mês do Advogado.
Há três modalidades de convênio médico no âmbito da parceria CAASP/Unimed Fesp/IBBCA: Básico,
Especial e Master, cada uma das quais contemplada em 10 faixas etárias.
“As dificuldades geradas para ingresso ou migração pelas operadoras de planos de saúde são
imensas, quase intransponíveis, mormente para quem já esteja com mais de 40 anos. Desta forma,
a garantia de adesão a um plano médico-hospitalar com ausência absoluta de carência torna-se um
grande ganho para toda a classe”, salienta o vice-presidente da CAASP, Arnor Gomes da Silva Júnior.
“Ademais, com a adesão ao plano o advogado terá garantido o atendimento em todo o Brasil por
meio de intercâmbio. Há 80 singulares da Unimed apenas no Estado de São Paulo. Isto significa que,
ao aderir, o advogado terá à sua disposição não apenas a rede Unimed da sua cidade, mas toda
a rede de médicos, clínicas, laboratórios e hospitais integrantes do sistema Unimed, em idênticas
condições”, acrescenta.
A parceria CAASP / Fesp, cuja carteira é administrada pelo IBBCA, teve início em dezembro de 2012 e
já é responsável pela cobertura de mais de 16 mil vidas.
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A adesão é desburocratizada: basta telefonar para 0800.591.8001 – número exclusivo da advocacia –
e informar os poucos dados que lhe serão solicitados. Em seguida, o cliente recebe em seu e-mail a
proposta de adesão a ser preenchida e reencaminhada da maneira como preferir.
Na capital, desde o dia 1º de julho, a retirada de guias para execução dos procedimentos médicos que
necessitem de liberação na rede Unimed está sendo realizada na sede da Federação das Unimeds
do Estado de São Paulo, à rua José Getúlio, 78/90, bairro da Aclimação (próximo ao Hospital A. C.
Camargo), das 8h às 17h.

Instituto Cervantes: curso de espanhol para
advogados

A

Ricardo Bastos

CAASP, a OAB-SP e o Instituto Cervantes
firmaram convênio pelo qual advogados
e estagiários terão a chance de aprender a

língua espanhola em condições especiais. Entre os
diferenciais assegurados à advocacia estão desconto
de 25% em cursos presenciais e a composição de
turmas exclusivas de advogados. Haverá ainda opções
de cursos on-line e semipresenciais. A parceria foi
formalizada no dia 5 de julho, em cerimônia na sede

Parceria foi formalizada na sede da OAB-SP

da Seção de São Paulo da OAB, pelos presidentes da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho,
e da Ordem, Marcos da Costa, o diretor do Instituto Cervantes, Pedro Benítez Peréz, o cônsul-geral da
Espanha em São Paulo, Ricardo Martínez, e o presidente da Comissão de Relações Internacionais da
OAB-SP, Georges Niaradi, que é também assessor de Assuntos Institucionais da CAASP.
A partir de agora, O Instituto Cervantes integra o Clube de Serviços da CAASP. “Esta é mais uma
parceria que firmamos no campo educacional e cultural, conforme compromisso assumido desde a
gestão anterior. A finalidade é propiciar a toda a advocacia paulista aprendizado ou aperfeiçoamento
de idiomas estrangeiros em escolas de qualidade comprovada, de modo a que o colega possa se
aprimorar individual e profissionalmente”, afirmou Canton. A Caixa de Assistência e a Seção de São
Paulo da OAB já mantêm parcerias semelhantes com a União Cultural Brasil Estados Unidos, a Aliança
Francesa e o Instituto Goethe, entre outras escolas, as quais permitem aos advogados aprenderem
ou ampliarem seus conhecimentos em inglês, francês e alemão.
Para Marcos da Costa, este novo convênio constitui uma oportunidade de integração entre Brasil
e Espanha por meio dos advogados. “A cultura jurídica espanhola é muito próxima da nossa, e isso
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certamente vai estimular os colegas a participarem não só dos cursos do Instituto Cervantes, mas
também de outros eventos que iremos desenvolver ao lado do Consulado da Espanha”, destacou o
presidente da Seccional.
“Esta parceria é um marco no relacionamento entre Brasil e Espanha, que pouco a pouco constroem
relações em todos os setores”, salientou o cônsul Ricardo Martínez, ao lembrar que o país ibérico é o
segundo maior investidor internacional no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.
Com o ingresso do Instituto Cervantes no rol de instituições culturais e escolas de idiomas parceiras
da advocacia, os advogados poderão optar por compor turmas específicas em cursos presenciais com
aulas às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras, às 9h ou às 16h, com desconto de 25%
sobre o preço regular do instituto. As classes terão de oito a 15 alunos. Se preferir se matricular em
alguma das turmas regulares do Cervantes, o advogado terá desconto de 10%, benefício extensivo
ao cônjuge e aos filhos.
O Instituto Cervantes fica na Avenida Paulista 2.439, primeiro andar (próximo ao Metrô Consolação).
Em breve, uma nova unidade entrará em funcionamento no bairro do Paraíso.
Os detalhes dos cursos de espanhol para os advogados estão disponíveis na página da web do
Instituto Cervantes de São Paulo (http://saopaulo.cervantes.es). Todas as informações sobre
datas, preços, matrículas, podem ser obtidas pelo telefone (11) 3897-9600 ou pelos e-mails
docentesao@cervantes.es e acsao@cervantes.es

Parceria CAASP-Tri Star: mais conforto em
aeroportos
A Tri Star agora integra o Clube de Serviços da CAASP. a empresa de serviços aeroportuários firmou
convênio com a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para que os advogados disponham
de mais comodidade e segurança ao embarcarem e desembarcarem de viagens aéreas. “Este é mais
um serviço para atender à advocacia, em especial a advocacia executiva, que viaja bastante tanto
nacional quanto internacionalmente”, afirma o presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu
Canton Filho.
A atuação da Tri Star, nos termos da parceria com a CAASP, está concentrada nos aeroportos de
Guarulhos, Viracopos e Rio de Janeiro (Tom Jobim), mas será ampliada para 22 aeroportos brasileiros
ainda neste ano. O tipo de serviço prestado pela empresa, chamado concierge, facilita a vida de
quem vai viajar de avião. “O cliente é atendido já na calçada do aeroporto”, destaca Fernando Miguel
Bimonti, diretor da Tri Star.
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Os pacotes de concierge oferecidos pela Tri
Star aos advogados são os seguintes, todos
com preços reduzidos em 20%, conforme
os termos do convênio com a Caixa de
Assistência:
- Tri Star Concierge: recepção em embarque
e desembarque, auxílio com bagagens na área
pública, suporte no check-in, sala de recepção,
frigobar, equipe bilíngue, auxílio em conexão
de vôo, auxílio em atraso e cancelamento de

Advogados terão mais conforto e segurança para viajar

vôo, monitoramento de bagagem extraviada, apoio em contingência dentro do aeroporto. O preço
é R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) por pessoa;
- Sala Vip: no terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (após controle de passaporte),
inclui alimentos e bebidas, banho, workstation, wi-fi e impressora. O preço para o advogado é US$
75,00 (setenta e cinco dólares), e o serviço é acrescido dos itens do Tri Star Concierge;
- Concierge Service Plus: acompanhamento e suporte ao menor de idade e ao deficiente físico
desde a chegada ao aeroporto até o embarque na aeronave. O preço é R$ 80,00 (oitenta reais);
- Agência de viagens: a Eurostar oferece aos clientes Tri Star Concierge cortesias na emissão de
passagens e desconto de 5% em pacotes nacionais e internacionais;
- Van para aviação executiva: veículo autorizado a trafegar no pátio de manobra das aeronaves nos
aeroportos de Guarulhos e Viracopos. O preço para o advogado é R$ 160,00 (cento e sessenta reais),
acrescido dos benefícios da Tri Star Concierge;
- Worldwide Chauffeured Services: transporte terrestre em veículos executivos ou blindados, no
Brasil e no exterior. Neste caso, o advogado tem 10% de desconto sobre o valor bruto, que é variável
conforme o percurso e o país, além de contar com os benefícios da Tri Star Concierge.
Para contratar a Tri Star Serviços Aeroportuários, ou obter informações detalhadas sobre as
vantagens oferecidas, basta ligar para (11) 2445-2784 ou 7702-0049; ou enviar e-mail para
caasp@tristar.net.br.
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Com a palavra, o decano: “A Constituição
estabelece inviolabilidade ao advogado”
Oriundo do Ministério Público, onde ingressara em 1970, José
Celso de Mello Filho chegou ao Supremo Tribunal Federal
em 1989 pelas mãos do então presidente José Sarney. Aos 67
anos, é o mais antigo ministro da corte e muitas vezes uma
voz apaziguadora de ânimos. Celso de Mello viu muita coisa
acontecer no Brasil nesses 24 anos de STF, que presidiu de 1997
a 1999. Em contraposição ao que disse no passado recente
outro ministro do Supremo (Joaquim Barbosa, antes de se tornar
presidente da Casa), ele não acha que um juiz deva ouvir a voz
das ruas. “O clamor popular não pode interferir nas decisões
judiciais”, afirmou na entrevista que concedeu a
Paulo Henrique Arantes, editor da Revista da CAASP.
Nas linhas a seguir, Celso de Mello fala sobre reforma
política (“precisamos nos livrar das legendas de fachada”),
conflitos entre STF e Congresso Nacional, mensalão, possíveis
mordomias desfrutadas por juízes, atuação do CNJ e o papel
do advogado na aplicação da Justiça. “Nota-se incompreensão
das prerrogativas dos advogados por parte de alguns órgãos do
Estado”, constata o decano do Supremo Tribunal Federal.

O que mudou na Justiça brasileira desde que o senhor chegou ao STF, em 1989?
Celso de Mello - Quando ingressei no Supremo Tribunal Federal, no dia 17 de agosto de 1989, o
país se encontrava numa fase de transição política e jurídica, de um ordenamento constitucional
autoritário para uma lei fundamental promulgada pelo povo brasileiro, que democraticamente
elegera os seus representantes em Assembleia Nacional Constituinte. Naquele momento inicial, uma
fase de transição político-jurídica, era perceptível que o país se orientava e passava a caminhar em
função de novos parâmetros, e o próprio Supremo Tribunal Federal, incumbido de exercer a jurisdição
constitucional e de efetuar o controle de constitucionalidade, num primeiro momento ainda deixouse influenciar por uma jurisprudência que refletia muito mais tempos passados do que as inovações
conquistadas pela Constituinte. Mas isso foi apenas naquela fase inicial, e foi compreensível que
assim ocorresse, pois estávamos em pleno processo de transição.
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A partir de certo momento histórico, o STF - e quando eu menciono o STF eu falo do Poder Judiciário
brasileiro - tornou-se muito mais acessível a todas as pessoas, a todas as instituições, a todos os
estamentos sociais. E isso ocorreu de uma maneira altamente positiva no plano da jurisdição estatal
em relação aos juizados especiais, que representaram uma profunda inovação e que aproximaram,
realmente, o aparato judiciário do Estado das pessoas em geral, tornando muito mais acessível o
caminho em direção à resolução de litígios.
E como estão funcionando hoje os juizados especiais?
Hoje, os juizados especiais acabam sofrendo o desgaste do seu próprio sucesso, uma vez que houve
sua expansão e hoje há um congestionamento muito grande. É claro que incumbe ao Estado resolver
esse problema, equipando o aparato judiciário do Estado com mais recursos materiais e humanos.
No entanto, a lição que se extrai disso tudo é que hoje o Judiciário não apenas se tornou um ator
socialmente relevante mas, o que é essencial, tornou-se um organismo do Estado plenamente
acessível a qualquer pessoa, especialmente às pessoas necessitadas, que hoje se valem da Defensoria
Pública, que representa uma conquista inestimável da cidadania. Hoje, a Defensoria Pública, investida
das graves responsabilidades que lhe foram outorgadas pela própria Constituição da República,
viabiliza o acesso dos necessitados não apenas à assistência judiciária, mas também à orientação
jurídica – isso é importante.
Do outro lado, houve o reconhecimento da ordem constitucional à inviolabilidade do advogado. Isso
é fundamental.
O senhor é a favor da criminalização das violações das prerrogativas profissionais dos
advogados, conforme o projeto de lei em trâmite no Congresso?
Eu não conheço o projeto de lei, mas imagino que objetive sancionar uma prescrição constitucional.
O STF tem se mostrado extremamente sensível à questão das prerrogativas profissionais dos
advogados. Eu mesmo tenho inúmeras decisões nesta Suprema Corte reconhecendo e tornando
efetivas, em favor do constitucional da advocacia, essas prerrogativas. São, na verdade, direitos que
competem muito menos ao advogado e muito mais às pessoas a quem o advogado dá assistência
técnica. Isso é fundamental.
Nota-se, muitas vezes, a incompreensão por parte alguns órgãos do Estado – do Poder Judiciário
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e também dos Poderes Executivo e Legislativo – das prerrogativas
desses profissionais ou criando obstáculos ilegítimos ao normal
desempenho pelo advogado de suas relevantes atribuições
profissionais.
Aqui mesmo, no STF, a corte se defrontou com várias situações
envolvendo injustas limitações impostas aos advogados no
desempenho de suas atividades quando da realização de CPIs.
Nós tivemos vários exemplos, na década de 90, de advogados
que foram arbitrariamente impedidos de exercer a sua atividade

“ Às vezes, há incompreensão do
papel do advogado“

profissional pela incompreensão, quando não ignorância, de membros do Parlamento, que entendiam
que o Estatuto da Advocacia não tinha força nem eficácia no âmbito das investigações parlamentares.
E o STF, em vários casos, agiu de maneira muito clara, restabelecendo essas prerrogativas profissionais
e assegurando ao advogado o direito de dispensar ao seu cliente, investigado por uma CPI, o exercício
pleno dos seus direitos.
O senhor poderia dar um exemplo concreto?
Eu me lembro que isso ocorreu – para destacar um entre muitos casos – no caso da famosa CPI
do Narcotráfico, composta e organizada no âmbito da Câmara dos Deputados. Eu me lembro que
ela esteve em Campinas, no interior paulista, e lá criou problemas muito graves para advogados, e
isso fez com que um deles viesse ao STF - fui eu o relator do mandado de segurança – impetrando
mandado de segurança contra a CPI do Narcotráfico para que o STF garantisse àquele advogado
em particular o exercício das suas prerrogativas profissionais para bem defender o seu cliente, que
estava sendo investigado pela CPI. Este foi um de muitos casos em que o Supremo interveio para
restabelecer a plenitude das prerrogativas profissionais dos advogados.
Qual a razão de atitudes desse tipo em relação à advocacia?
Isso decorre, muitas vezes, do completo desconhecimento por parte de autoridades públicas, não
importa em que esfera de Poder ou nível da Federação, da função do advogado.
Hoje, a Constituição estabelece meios que objetivam conferir ao advogado inviolabilidade,
protegendo-o no exercício regular da sua atividade profissional. Eu digo isso destacando julgamentos
no Supremo Tribunal Federal que discutiram justamente esses aspectos, quer no âmbito de mandados
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de segurança, quer na esfera de habeas corpus impetrados em favor de advogados injustamente
cerceados no desempenho de sua atividade profissional.
Esse ponto a mim me parece importante porque hoje eu diria que o Estatuto Jurídico da Advocacia
reside primacialmente na Constituição da República, e isso é importante porque esses direitos e
essas prerrogativas, embora estabelecidos no plano da legislação nacional no Estatuto da Advocacia
e da OAB, representam emanações do próprio texto constitucional. E é sob essa perspectiva que
o STF tem exercido e construído uma jurisprudência, tutelas desses direitos, consciente de que ao
proteger o advogado a corte nada mais estará fazendo do que dispensar amparo jurisdicional, tutela
efetiva aos próprios cidadãos da República.
Infelizmente, não são todos os juízes que pensam como o senhor.
Mas o importante é destacar este aspecto: pelos repertórios jurisprudenciais do Supremo Tribunal
Federal, verifica-se que o tribunal tem atuado de maneira muito segura, muito efetiva nessa área. Às
vezes a gente nota, não só no âmbito do Judiciário, mas também na esfera dos Poderes Executivo e
Legislativo, essa incompreensão, o que é injustificável.
E a imprensa? Por vezes ela confunde o advogado com o cliente, não?
Todos se esquecem de que milita em favor de qualquer pessoa, por mais grave que seja o delito do
qual ela esteja sendo acusada, a presunção constitucional de inocência. E o advogado, na verdade,
exerce uma tarefa extremamente relevante, porque ninguém pode ser processado e julgado sem que
disponha de uma defesa técnica eficaz. Portanto, é decisivo o papel que o advogado desempenha.
Muitas vezes, certamente, é injusta essa confusão, e não tem qualquer procedência.
A convivência entre o STF e o Congresso andou meio conturbada, não?
O que há – e isso tem ocorrido ao longo de toda a história republicana do STF – são situações de
fricção institucional. Eu não diria que são situações de crise institucional, eu acho que crise é algo
mais profundo. São conflitos entre Poderes, mas o STF, ao longo de sua trajetória histórica desde o
início da República até hoje, tem se defrontado com essas situações.
Isso aconteceu sob a égide da nossa primeira Constituição republicana, a de 1891, onde Ruy
Barbosa, patrono dos advogados brasileiros, teve um papel destacadíssimo na construção de uma
jurisprudência que tinha por finalidade evitar o abuso de poder que muitas vezes foi perpetrado por
diversos presidentes da República.
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Ruy Barbosa, no STF, conhecedor que era das
instituições republicanas, sempre sustentou a tese de
que a intervenção jurisdicional destinada a salvaguardar
liberdades públicas e a preservar direitos e garantias
fundamentais jamais poderá ser qualificada como um
ato de indevida interferência na esfera orgânica de
outros Poderes da República.

“O elemento jurídico deve preponderar sobre o
elemento político”

Esses conflitos que surgem muitas vezes entre

instituições, ou cidadãos de um lado e os Poderes da República de outro, são dirimidos pelo Poder
Judiciário, que desempenha no âmbito de suas atribuições institucionais a função para a qual ele
naturalmente foi concebido e instituído.
O STF, desde a primeira década republicana até hoje, construiu uma jurisprudência no sentido de
que, ainda que se trate de um ato impregnado de elevado coeficiente político, se houver a invocação
de ofensa a um direito fundamental, a uma prerrogativa fundada na Constituição, nesse caso o
elemento jurídico deverá preponderar sobre o elemento político.
Mas, recentemente, houve a necessidade de intervenção da turma do “deixa disso”, não?
Não sei. Eu acho que representa um elevado índice de civilidade a discussão dos conflitos no âmbito
natural que é o Poder Judiciário, e muitas vezes surgem questões impregnadas de alta qualificação
política, mas que envolvem controvérsias constitucionais. Nesse ponto, o STF tem exercido de
maneira muito consistente as suas atribuições, especialmente quando desempenha uma função que
lhe é própria, que é inerente ao tribunal investido de jurisdição constitucional.
Muitas vezes o STF intervém jurisdicionalmente mediante formal provocação de quem dispõe de
legitimidade ativa para fazer instaurar aquela causa perante o Poder Judiciário; muitas vezes o STF
intervém jurisdicionalmente para preservar direitos de grupos minoritários.
Mas barrar um projeto de lei em tramitação ordinária no Congresso, como fez o ministro Gilmar
Mendes, não é invasão indevida das atribuições do outro Poder?
Eu não posso comentar isso, pois ainda vamos julgar o mérito dessa questão. É importante relembrar,
enfim, que o ministro Gilmar Mendes fez prevalecer na sua decisão liminar uma posição que a
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jurisprudência do Supremo já vem adotando desde o regime constitucional anterior. Houve grande
celeuma, grande controvérsia, que certamente amanhã a corte vai dirimir. Mas o fato é que o STF
já construiu há algumas décadas uma jurisprudência a respeito dessa matéria. (O voto de Celso de
Mello acompanharia o entendimento de Gilmar Mandes, mas ambos seriam derrotados em votação no
plenário do STF.)
Como o senhor enquadra o mensalão no contexto histórico brasileiro? A ação penal 470
significou o início da punição de poderosos no Brasil?
Eu acho que todos nós estamos sujeitos à autoridade da Constituição e das leis da República,
independentemente de posição social, econômica ou de condição funcional. A lei, portanto, a todos
nos iguala e nos irmana. Esse é o sentido republicano da própria noção do princípio da isonomia.
O STF, durante décadas, jamais teve competência penal originária para processar e julgar membros
do Congresso Nacional nos crimes comuns. Por quê? Primeiro, porque a Constituição republicana de
1891 não deu aos congressistas prerrogativa de foro perante o STF nos crimes comuns. A Constituição
de 1934 também não estendeu aos membros do Congresso Nacional essa prerrogativa de foro. A
Carta ditatorial de 1937 também não. A Constituição democrática de 1946 nenhuma outorga fez
nessa matéria em relação aos membros do Congresso Nacional. A Carta de 1967, de 24 de janeiro,
também não estabeleceu em favor dos membros do Congresso prerrogativa de foro perante o STF.
A prerrogativa de foro perante o STF somente surge com a chamada Emenda Constitucional número
1, de 30 de outubro de 1969. Na verdade, foi uma Carta Federal outorgada de modo autoritário ao
país por um triunvirato militar, travestida de Emenda Constitucional, por isso eu prefiro chamá-la de
Carta Federal de 1969 do que Emenda Constitucional número 1. Então, somente em 30 de outubro
de 1969 deputados federais e senadores passaram a ter prerrogativa de foro nos crimes comuns
perante o STF. Até então, eles eram processados e julgados criminalmente em primeiro grau. Tanto
que o STF viu-se forçado, quando vigorava a Constituição de 1946, a formular um enunciado sumular,
a Súmula 398, que dizia que “o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar
deputado ou senador acusado de crime”. O conteúdo desse enunciado sumular só deixou de existir
a partir do advento da Carta Federal de 1969.
Portanto, a partir de 1969 é que nós passamos a ter essa competência penal originária. Só que o
exercício pelo STF de sua competência penal originária dependia de prévia licença das casas do
Congresso Nacional. Eu mesmo, quando ingressei no STF, em vários casos em que havia o oferecimento
da denúncia, solicitava, nos termos da Constituição, licença ou à Câmara dos Deputados ou ao
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Senado Federal, e eram licenças jamais concedidas.
Agora, no que se refere à ação penal 470, eu apenas posso falar uma única coisa, pois eu tenho de
abster de qualquer comentário uma vez que ainda é um processo em curso. Eu devo reconhecer
que foi magnífica a atuação dos advogados de todos os réus. Os advogados atuaram com muito
denodo, com elevado espírito profissional, sustentando no plano técnico defesas muito consistentes.
Eu acompanhei durante quatro meses e meio, participando ativamente do julgamento, e vi a alta
responsabilidade profissional de todos os advogados, apresentando a todo momento memoriais
complementares, suscitando teses e sempre de maneira muito competente. Esse é um ponto que
precisa ser destacado porque, realmente, é inegável a alta qualificação de todos os advogados que
intervieram como defensores nesse processo.
O senhor acha que a forma de escolha e nomeação dos ministros do Supremo é a mais
adequada?
Tem sido a forma tradicional que o STF seja composto por juízes indicados pelo presidente da
República mediante prévia aprovação do Senado. Essa foi a fórmula que Ruy Barbosa, conhecedor
das instituições republicanas, conhecedor da prática constitucional americana, implantou no Brasil
quando elaborou o projeto de Constituição que resultou na primeira Constituição republicana
brasileira, que é a Constituição de 1891. Desde então esse modelo tem sido observado no Brasil.
A mim me parece que o Senado poderia ter um papel mais decisivo nesse processo de investidura,
exatamente na fase em que lhe compete a arguição das pessoas indicadas...
Já não é feita uma sondagem da bancada no Senado antes de o presidente formalizar a
indicação? O futuro ministro já não vai ao Senado com a certeza de aprovação?
Esse é um aspecto que envolve relações políticas entre a Presidência da República e o Senado Federal.
Agora, o Senado Federal tem o poder de rejeitar a indicação. Ao contrário do que muitas pessoas
pensam, o Senado Federal exerceu esse poder cinco vezes ao longo da história republicana.
Eu acho importante observar isto: na história republicana brasileira, ao longo de 124 anos – de
1889 a 2013 – o Senado Federal rejeitou cinco indicações presidenciais, negando aprovação a atos
emanados do presidente da República. Estas foram as cinco pessoas indicadas pelo presidente e
cujas indicações foram expressamente rejeitadas pelo Senado Federal: Barata Ribeiro, Innocêncio
Galvão de Queiroz, Ewerton Quadros, Antônio Sève Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo. Isso
num período de 124 anos.
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Nos Estados Unidos da América, por sua vez, num período de
224 anos, entre 1789 e 2013, o Senado americano rejeitou 12
indicações presidenciais.
Mas em que épocas o Senado brasileiro rejeitou esses nomes?
Foram todos rejeitados no governo do marechal Floriano Peixoto.
Mas, portanto, o Senado dispõe efetivamente dessa disposição
constitucional, pode exercê-la, como a exerceu por cinco vezes.
As arguições de hoje, no Senado, argúem de fato?
Eu posso falar por mim. Eu fui arguido em 18 de maio de 1989,
e enfrentei uma arguição cerrada por parte dos senadores. Foi
importante porque os senadores queriam saber, afinal, qual era
minha visão de mundo.

“ Não tem sentido auxílio-moradia ao
juiz que tem residência na comarca”

A questão é saber se aquela pessoa indicada apenas conhece a legislação, ou a doutrina ou a
jurisprudência. É claro que isso é fundamental. Mas é preciso que o Senado Federal conheça as
concepções de mundo, a visão de sociedade daquela pessoa. Por quê? Porque muitas vezes o Senado,
ao rejeitar uma indicação conservadora, poderá contribuir para formação de uma jurisprudência
liberal, ou, rejeitando uma indicação liberal, poderá contribuir para formar uma jurisprudência
mais conservadora, tendo em vista o momento histórico e cultural em que determinada indicação
presidencial seja submetida à apreciação do Senado.
Portanto, o Senado tem um papel constitucional decisivo, e acho importante que ele o exerça como
velho Senado da República o exerceu na primeira década republicana.
Não existem outros modelos de escolha que poderiam ser aplicados no Brasil?
Sim, há outros modelos, no Direito Comparado, para composição da Suprema Corte. Há um de
que pouco de fala, talvez porque pouco se conheça, mas que talvez possa merecer até mesmo a
consideração de juri constituendo dos nossos membros do Congresso Nacional: o modelo japonês. A
Suprema Corte japonesa, salvo engano da minha parte, tem 15 ministros. O presidente é nomeado
pelo imperador. Os demais juízes da Suprema Corte são nomeados pelo primeiro-ministro.
Agora, a Constituição do Japão tem um dispositivo muito curioso. Ela é de 1947 e está em vigor
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ainda hoje, e diz que, nomeado um ministro para a Suprema Corte, não importa se pelo imperador
ou pelo primeiro-ministro, o nome é imediatamente investido do cargo. Mas esse nome será incluído
numa consulta plebiscitária. Haverá uma consulta popular que será realizada nas primeiras eleições
gerais que se seguirem à nomeação para o Parlamento japonês. Se a população não aprovar, cessará
imediatamente a investidura dessa pessoa na Suprema Corte japonesa.
Mas a Constituição do Japão ainda diz mais. Diz que não apenas nesse momento haverá uma
consulta plebiscitária, mas a cada 10 anos que se seguirem será renovado o plebiscito, ainda que
aquele nome tenha sido aprovado na primeira consulta. Já que nós estamos em busca de modelos,
acho importante que Congresso Nacional considere os vários modelos que o Direito Comparado
oferece. E esse modelo japonês é realmente interessante. A Constituição japonesa é muito clara: se
houver a rejeição popular daquela pessoa, cessará imediatamente a sua investidura funcional como
juiz da Corte Suprema do Japão.
Como o senhor avalia a atuação do Conselho Nacional de Justiça?
O CNJ, antes de mais nada, não é órgão de controle externo, e isso eu já pude afirmar em julgamentos
no STF. Ele é órgão do Poder Judiciário. Agora, é um órgão de colegialidade heterogênea, com
participação de representantes das duas casas do Congresso, da Ordem dos Advogados do Brasil,
do Ministério Público e de magistrados. Entendo que é um conselho constitucional da maior
importância, tendo em vista a alta relevância de sua missão institucional.
O CNJ, aos poucos, vem se ajustando ao modelo que foi criado pela Emenda Constitucional 45, de
2004. Num primeiro momento houve alguns excessos que foram coibidos pelo STF – eu mesmo fui
relator de dois mandados de segurança em particular, ambos oriundos do Estado do Maranhão, de
casos em que o CNJ, que é um órgão meramente administrativo do Poder Judiciário, interveio em
matéria jurisdicional e suspendeu a eficácia de decisões concessivas de mandados de segurança. É
evidente que aí o CNJ excedeu os limites de sua competência constitucional, e isso foi reconhecido
pelo plenário do STF em dois julgamentos unânimes dois quais eu fui relator.
O próprio CNJ hoje tem se abstido de intervir em matéria jurisdicional, com a consciência de que,
como órgão administrativo do Poder Judiciário, ele não tem a prerrogativa, muito menos o poder e
a competência para se imiscuir em assuntos jurisdicionais veiculados e sentenças ou em acórdãos.
A experiência vem indicando quais devem ser os caminhos a serem percorridos, e acho que o CNJ
tem um papel muito importante a cumprir, tanto que num primeiro instante houve o ajuizamento
no STF de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se arguiu a inconstitucionalidade da
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Emenda Constitucional 45 no ponto em que ela previu
a instituição do CNJ. E o STF nesse processo, em que
foi relator o ministro Cezar Peluso, julgou a ação direta
improcedente, confirmou a plena validade constitucional
do CNJ e, a partir daquele momento, viabilizou-lhe o
exercício, a própria existência e o desempenho a bem de
suas atribuições institucionais.
Hoje o CNJ já se consolidou como uma realidade
institucional que merece o reconhecimento de toda a
comunidade nacional. Poderá, é claro, com o tempo, aperfeiçoar ainda mais, como acontece com
qualquer instituição, as suas funções e seu desempenho.
“ O clamor popular não pode interferir nas
decisões judiciais”

Os juízes, os tribunais, não contam com alguns benefícios exagerados enquanto categoria
profissional no âmbito do serviço público?
Eu posso dizer quanto ao Supremo Tribunal Federal. Aqui não há vantagens nem benefícios quaisquer.
Nós recebemos a nossa remuneração, que a Constituição denomina subsídio, num valor unitário que
é de todos conhecido pela ampla divulgação que se lhe dá, e não há nenhum benefício. Eu recebo
mensalmente o mesmo valor e muitas vezes comprometendo até mesmo o direito a férias, que eu
geralmente não usufruo para poder trabalhar internamente nos meus processos, uma vez que o
volume processual no STF, como nos outros tribunais judiciários, é imenso.
Agora, se há excessos, se há indevida percepção de vantagens pecuniárias, é claro que isso precisa
cessar. Sob esse aspecto o CNJ tem um papel muito importante a desenvolver, sem prejuízo do
autocontrole que os tribunais devem e podem se impor, exatamente para que estejamos todos
sempre pautados pela observância da lei – isso me parece importante.
Em casos anômalos, em que se registrem a indevida percepção de verbas remuneratórias, é evidente
que o STF tem decisões... eu mesmo decidi alguns casos oriundos de um certo Estado da Federação
cuja legislação local dava ao seus magistrados, mesmo aposentados, inativos, o direito a um auxíliomoradia. Isso não tem sentido, assim como não tem sentido conferir-se auxílio-moradia a que tem
residência própria na comarca.
Mas, enfim, são situações que surgem. E o STF, desde a Carta Constitucional anterior, firmou uma
jurisprudência e tem sido muito fiel a essa diretriz jurisprudencial, no sentido de que a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, a Loman, estabelece taxativamente as vantagens pecuniárias que qualquer
magistrado da União ou dos Estados membros, de todos os graus, pode receber, conforme seu artigo
65.
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O Brasil precisa de uma reforma política?
Eu acho que, sim, o Brasil precisa de uma reforma política, inclusive no plano da nossa organização
judiciária, para evitar este excesso de agremiações partidárias, muita das quais sem qualquer
consistência ideológica, sem qualquer substrato doutrinário, constituindo legendas de mera fachada.
A reorganização partidária é importante, mas ela não pode ser concebida pelo Congresso Nacional
mediante lei, de modo a frustrar o exercício concreto pela cidadania da liberdade de associação,
que está na base da própria organização partidária. Então, é preciso que haja uma ampla discussão
parlamentar em torno desses vários aspectos.
O que não se pode é marginalizar grupos minoritários, porque a marginalização de grupos minoritários
representa a própria frustração do direito de oposição, e o direito de oposição é uma consequência
natural do regime democrático.
Mas como permitir tamanha diversidade e ao mesmo tempo impedir partidos de fachada, de
aluguel?
Partidos de fachada ou de aluguel são deformações explícitas da ideia de pluralismo político, porque
eles não estão a serviço de quaisquer ideias, não são instrumentos de veiculação ou de propagação
de concepções doutrinárias ou visões de mundo. São exemplos negativos de mercancia políticoeleitoral. Mas, de qualquer maneira, nós não podemos estabelecer parâmetros que, de tão rígidos,
culminem por esterilizar este valor fundante da ordem democrática que é o pluralismo político.
Sem pluralismo político, sem o convívio nas formações sociais de correntes doutrinárias antagônicas,
não se pode reconhecer de maneira legítima e plena uma ordem democrática.
O senhor acredita que algum dia o Brasil vai se livrar do fisiologismo?
É claro que a busca do poder é um objetivo natural perseguido pelas agremiações partidárias. O
próprio Max Weber (filósofo alemão) dizia que a finalidade dos partidos políticos é a conquista do
poder político. Agora, é claro que motivações fisiológicas, lamentavelmente, existem e continuarão
a existir.
Uma sociedade ideal teria motivações ideológicas, doutrinárias, mas não fisiológicas. Isso, na
verdade, é degradar a atividade política, que é uma atividade essencialmente nobre, especialmente
se entendida no seu sentido helênico, tal como os gregos a concebiam. Eu acho que os objetivos
maiores da atividade política podem ser conquistados a despeito de alguns adeptos do fisiologismo,
que são aqueles que negam a nobreza inerente à função política.
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Vocês, ministros do Supremo, são amigos? Convivem fora daqui, conversam sobre assuntos
diversos? Como é o relacionamento pessoal entre vocês?
O convívio pessoal dentro do STF é um convívio geralmente harmonioso. Mas alguém já disse que o
STF constitui um verdadeiro arquipélago, em que cada ministro representa uma ilha. Então há essa
“insularização” dos juízes da corte. Alguns têm, digamos, um relacionamento social mais intenso com
outros. Outros, em função da sua própria personalidade, são mais refratários ao convívio social. Mas,
de forma geral, há um relacionamento muito cordial, muito harmonioso, não obstante os choques
de posições que nós geralmente constatamos quando dos julgamentos em plenário ou nas turmas
do STF, notadamente naquelas questões mais polêmicas, impregnadas de alta controvérsia jurídica.
Cada juiz, de maneira independente, expõe suas posições, e às vezes surgem algumas fricções entre
as posições adotadas. Mas eu diria que, de modo geral, o convívio é um convívio ameno, agradável,
harmonioso, embora não haja, como muitos pensam, encontros sociais frequentes, mesmo porque a
carga de serviço no STF é imensa. A despeito do trabalho valioso de assessoramento dos assistentes
e dos assessores, cada decisão é de responsabilidade única e individual do juiz, do ministro, e isso
nos consome um largo tempo, inclusive em finais de semana e até nas férias.
Um ministro do Supremo deve ouvir a voz das ruas?
O clamor popular não pode interferir nas decisões judiciais, é por isso que o STF construiu há muitas
décadas uma jurisprudência que me parece particularmente importante, no sentido de que não se
pode decretar a prisão preventiva de ninguém com base no clamor social. O STF tem reafirmado essa
diretriz jurisprudencial em muitas dezenas de habeas corpus.
Eu entendo que o juiz do STF deve ater-se ao caso, aos fundamentos do processo, mas não pode se
deixar contaminar pelo clamor das ruas, pelo clamor popular. Se não, o STF não teria construído essa
jurisprudência extremamente valiosa.
O clamor social relacionado a determinado crime, por mais grave que ele seja, não pode justificar
só por si a decretação de uma prisão preventiva. Me parece que o clamor popular tem sim uma alta
significação nas casas do Congresso Nacional, pela própria natureza da função representativa que os
congressistas exercem, mas permitir que o clamor popular contamine as decisões judiciais poderia
representar uma injusta denegação de direitos e garantias fundamentais que assistem e competem
a qualquer pessoa, a qualquer grupo ou instituição desta República democrática.
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A Copa é da Fifa,
e ponto final
Nas já históricas manifestações de junho, entre
muitas outras coisas o povo pediu “hospitais padrão
Fifa”. A poderosa organização que manda no
futebol mundial não encontra quem lhe contradiga
no Poder Público. Os estádios consomem bilhões e a
cultura brasileira é ignorada.

Reportagem de Paulo Henrique Arantes e Joaquim de Carvalho

A

Fifa tentou proibir a publicação do livro “Jogo Sujo – O Mundo Secreto da Fifa”. Lançada no
Brasil em 2011, a obra do consagrado repórter da BBC Andrew Jennings esmiúça a estrutura
da gigantesca instituição que domina o futebol mundial, seus métodos comerciais alheios
a qualquer conduta, digamos, desportiva e a monumental vaidade de seus dirigentes. Jennings foi
proibido de participar de entrevistas coletivas concedidas por membros da Fédération Internacionale
de Football Association. Na verdade, o jornalista inglês comprovou fatos notórios antes noticiados
como suposições.
A cada quatro anos, a Fifa despeja sobre o país-sede da Copa do Mundo seu capitalismo sem risco.
Quem se candidata a abrigar a festa quadrienal da Fifa
tem de aceitar seus termos nada afeitos às necessidades
e às culturas locais. E o Brasil entrou nessa. Em 2007, por
empenho e arte do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva
– de braços dados com o presidente da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) e cartola-mor do futebol brasileiro,
Ricardo Teixeira - este idiossincrático país latino-americano
Juca Kfouri: “ A Copa é para a porção belga do Brasil”
ganhou a disputa para sediar a Copa do Mundo de 2014.
“Algumas premissas precisam ficar claras em relação a essa diabolizada Fifa, da qual eu não gosto por
tudo que representa em termos de corrupção e falta de transparência. É preciso ficar claro que a Fifa
não pede para ninguém se candidatar a realizar uma Copa do Mundo. Ela faz uma festa a cada quatro
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Agência Câmara

anos e diz aos pretendentes : ‘minha festa é cara, a baixela é de prata.
Se vocês estão dispostos, aqui está um caderno de encargos’”. As
considerações são do jornalista Juca Kfouri, incansável combatente
da cartolagem brasileira e mundial.
Para servir a Copa 2014 em baixela de prata, o governo brasileiro
comprometeu-se a prospectar investimentos privados e a não
gastar dinheiro público. O que ocorre, contudo, é o inverso.
“Combinou-se que os estádios seriam fruto de investimento
privado, e que os investimentos públicos se limitariam aos chamados

Romário: “A maioria das obras é
custeada por estados e municípios”

legados nas 12 cidades-sede. Só que os estádios estão todos sendo financiados com dinheiro público,
segundo o TCU (Tribunal de Contas da União), de forma disfarçada, por meio de subsídios e isenção
de impostos”, afirma Kfouri.

A Publíca

Em 2010, quando divulgou pela primeira vez a estimativa de gastos com reforma e construção de
estádios, em um documento chamado Matriz de Responsabilidades, o COL (Comitê Organizador
Local), órgão que conduz os projetos relacionados com a Copa do Mundo de 2014, informou que a
conta ficaria em R$ 5,4 bilhões, valor suficiente para construir 7.800 escolas de tamanho padrão. Mas
não havia motivo para se preocupar. Em 2007, pouco mais de um mês depois do anúncio do Brasil
como sede do evento da Fifa, o então ministro do Esporte, Orlando Silva, foi recebido como estrela
em uma feira internacional de futebol, a Footecon, realizada no Rio de Janeiro, e disse: “O Brasil não
vai gastar nenhum centavo de dinheiro público com construção ou reforma de estádios”.
A menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo, o Ministério do Esporte, hoje com Aldo
Rebelo à frente, reconhece que a conta ficou mais salgada: serão gastos com os estádios cerca de R$
7 bilhões, dos quais 97% sairão dos cofres públicos. Eis a origem dos investimentos em estádios: R$
3,7 bilhões financiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), R$ 2,7
bilhões a cargo dos governos locais e apenas R$ 612 milhões em recursos privados.
Segundo Luiz Fernandes, secretário-executivo do Ministério do Esporte e representante do governo
no COL, o “estouro” deve-se à mudança de alguns projetos, como o que descartou o Morumbi como
palco da Copa em São Paulo (leia box sobre o caso). “Em 2010, estava prevista a reforma do Morumbi,
depois o projeto mudou para a construção de um novo estádio. Evidentemente, o custo subiu”, diz
Fernandes.
Dos 12 estádios que abrigarão jogos da Copa do Mundo – ou “arenas”, como prefere a Fifa – quatro
são públicos e têm obras a cargo de governos estaduais: Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e Cuiabá.
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Cinco encaixam-se em PPPs (parcerias público-privadas): Salvador, Natal, Fortaleza, Recife e Belo
Horizonte. E três são privados: Curitiba, Porto Alegre e São Paulo.
O governo alega que os empréstimos via BNDES serão pagos pela operação privada das arenas.
Note-se, contudo, que a maior parte desses empréstimos foi concedida a governos estaduais e
prefeituras. As contraposições mais duras às assertivas governamentais vêm sendo feitas pelo
deputado federal Romário, do PSB do Rio de Janeiro. O ex-craque notabiliza-se como parlamentar
combativo e denunciante das mazelas no esporte, e coleciona inimigos na Fifa, na CBF e no próprio
Congresso na mesma medida em que conquista a admiração dos eleitores. “A afirmação de que não
há dinheiro público nos estádios não é verdadeira. Sabemos que a maioria das arenas são custeadas
por estados e municípios, ou seja, com dinheiro público. Além disso, são financiadas pelo BNDES e
outros bancos públicos com juros abaixo dos de mercado. Há também a isenção de impostos federais
às construtoras”, aponta Romário.
Desde que Lula “conquistou” a Copa do Mundo para o Brasil, o argumento favorável é que as obras de
infraestrutura urbana necessárias à realização do megaevento resultariam em um legado inestimável
à população das cidades-sede e, mais do que isso, a todo o povo brasileiro, se consideradas as
melhorias em aeroportos, por exemplo. Há que se questionar por que tais obras, então, não foram
deflagradas independentemente da Copa. A previsão atual do COL é que sejam investidos em obras
relacionadas com o campeonato mundial de futebol R$ 28 bilhões – o orçamento inicial era de R$
25,5 bilhões. O montante contempla 327 projetos.
Segundo Romário, enquanto os gastos totais com a Copa no Brasil alcançam tamanha cifra, os
eventos congêneres na Alemanha, em 2006, e no Japão, em 2002, custaram três vezes menos. A
Copa da África do Sul, por sua vez, consumiu quatro vezes menos dinheiro do governo que a do
Brasil até agora – R$ 7,1 bilhões.
“Das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) voltadas para a Copa do Mundo,
segundo as últimas estatísticas, só 5% estão em andamento. Paulatinamente, uma a uma foram sendo
abandonadas. Então, nós não teremos nenhum legado realmente substantivo, como não tivemos os
legados substantivos prometidos nos Jogos Panamericanos do Rio, em 2007. O verdadeiro legado
do Pan foi um desperdício gigantesco”, recorda Juca Kfouri.
A experiência da África do Sul, que sediou a Copa de 2010, dá razão ao jornalista. Segundo reportagem
da agência de notícias Associated Press, cinco cidades sul-africanas estão processando as construtoras
que efetuaram obras da Copa do Mundo: Johannesburgo, Cidade do Cabo, Durban, Port Elizabeth e
Polokwane. Os municípios cobram na Justiça 3,9 bilhões de rands – o equivalente a US$ 394 milhões
– por prejuízos causados. Na construção do estádio da Cidade do Cabo, por exemplo, constatou-se
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sobrepreço de US$ 220 milhões na obra, cujo custo
final foi de US$ 730 milhões, conforme cálculo da
Associação Sul-Africana de Governos Locais. No país
africano, 15 empreiteiras aceitaram pagar multas de
US$ 147 milhões para livrarem-se de processos na
Justiça, acusadas de fraudarem projetos executados
entre 2006 e 2011, entre os quais estão vários
relacionados com a Copa do Mundo.

Novo Maracanã: bem mais caro que o previsto

“Estima-se que a África do Sul teve um prejuízo de US$ 3,5 bilhões com a Copa de 2010, e que a Fifa
teve um lucro de US$ 3,5 bilhões. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa”, prevê Juca Kfouri.
Doze empreiteiras estão encarregadas de construção e reforma dos estádios brasileiros que abrigarão
as partidas da Copa 2014: Andrade Gutierrez, Andrade Mendonça, Construcap, Egesa, Engevix, Hap,
Mendes Júnior, OAS, Odebrecht, Queiróz Galvão, Santa Bárbara e Via Engenharia. “Quem deve prestar
contas do dinheiro público é o gestor público. O empresário vai tentar lucrar o máximo que puder.
Mas, se houver investigação e for comprovada fraude, todos devem pagar”, adverte Romário. “Não
podemos esquecer de que as empreiteiras são as grandes financiadoras das campanhas políticas”,
alerta Kfouri.
Risco de superfaturamento, pagamento de propinas e condutas do gênero, coisas que ocupam
diuturnamente o noticiário nacional, parecem ser justamente o que atrai a Fifa. “Por que a última
Copa foi na África do Sul, a próxima é no Brasil e as seguintes serão na Rússia e no Qatar? Porque
são democracias ainda incipientes, países que têm pouca fiscalização social e enorme corrupção”,
destaca Juca Kfouri. E vai além: “A Inglaterra foi candidata a sediar a Copa de 2018, e perdeu para a
Rússia. Sabe por quê? Porque a Inglaterra tem condições de realizar a Copa amanhã, em Londres,
sem precisar construir um estádio ou uma estação de metrô sequer. Então, a Inglaterra não interessa”.
Em um programa de TV, o ministro Aldo Rebelo tentou dizer que o Brasil estaria imune a tais
desvirtuamentos. Estas foram as palavras dele: “A Controladoria Geral da União mantém o Portal
da Transparência, está lá cada despesa do Ministério em relação à Copa, para que os custos e as
despesas possam ser acompanhadas por qualquer cidadão do Brasil e do mundo”.

A outra Copa possível
“A Fifa tem virtudes, transformou o futebol num esporte universal. O futebol traz a projeção daquilo
que a sociedade considera o ideal, onde as regras são simples, valem para todos, e os méritos e as
virtudes valem para todos.” A análise foi feita pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ao jornal Folha
de S. Paulo, no último dia 9 de julho.
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Há controvérsias. Na verdade, a Fifa lucra demais com a
Copa do Mundo e pouco se preocupa com os aspectos
sociais do esporte. No passado, o economista Edmar
Bacha, um dos formuladores do Plano Real, criou o
termo Belíndia para referir-se ao Brasil, um país que
seria metade Bélgica, metade Índia. “A Copa é feita para
a porção belga do Brasil, não é para a porção indiana.
Como vimos na Copa das Confederações, nossos
estádios embranqueceram, não há mais negros nos
estádios. Você vai ao jogo Nigéria e Uruguai, em Salvador,
e não vê negros na arquibancada”, constata Kfouri.

Aldo Rebelo: ministro alega “transparência
de gastos”

O arrogante secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke, bradou, do Rio de Janeiro para o mundo: “O
Brasil vai ter o ingresso mais barato da história das Copas do Mundo”. Dias depois, os preços foram
divulgados. De fato, haverá opções acessíveis, mas em pequeno número, além do que o valor médio
encontra-se mesmo fora da realidade brasileira. Os ingressos mais caros são os da chamada categoria
1, cujas cadeiras apresentam a melhor visão do gramado; e os mais baratos serão os da categoria 4,
atrás das balizas. Os bilhetes para a partida de abertura custarão R$ 160,00 na categoria 4, com meiaentrada a R$ 80,00; R$ 440, na categoria 3; R$ 660,00 na categoria 2; R$ 990,00 na categoria 1. Na
fase de grupos, os preços serão: R$ 60,00 na categoria 4, com meia-entrada a R$ 30,00; R$ 180,00 na
categoria 3; R$ 270,00 na categoria 2; e R$ 350,00 na categoria 1. Os ingressos para as oitavas de final
serão vendidos a R$ 110,00 na categoria 4, com meia-entrada a R$ 55,00; R$ 220,00 na categoria 3;
R$ 330,00 na categoria 2 e R$ 440,00 na categoria 1. Nas quartas de final, o bilhete mais barato, R$
170,00, é o da categoria 4, com meia-entrada a R$ 85,00. Na categoria 3, o preço é R$ 330; na 2, R$
440,00, e na 1, R$ 660,00. Para as semifinais, o tíquete valerá R$ 220,00 na categoria 4 (meia-entrada
a R$ 110,00); na 3, R$ 550,00; na 2, R$ 880,00; e na 1, R$ 1.320,00. Na disputa pelo terceiro lugar, os
preços serão os seguintes: R$ 170,00 na categoria 4 (meia-entrada a R$ 85,00); R$ 330,00 na 3; R$
440,00 na 2 e R$ 660,00 na 1. Para a partida final os bilhetes custarão R$ 330,00 na categoria 4 (meiaentrada a R$ 165,00); R$ 880,00 na 3; R$ 1.320,00 na 2 e R$ 1.980,00 na 1.
Na Copa da África do Sul, em 2010, os ingressos nas semifinais variaram entre R$ 500,00 e R$ 1.200,00.
Na final, o de menor preço saiu pelo equivalente a R$ 800,00, e o mais caro por R$ 1.800,00.
Os poucos ingressos que estarão disponíveis a preço baixo não tornam a Copa 2014 afeita aos
hábitos brasileiros. São inúmeras as exigências da Fifa que afrontam a cultura dos donos da casa.
Para alguns, a própria soberania nacional foi violada. “Várias leis foram desrespeitadas: o Estatuto do
Torcedor, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, a obrigatoriedade de meia entrada
para estudantes e idosos (estas só estarão disponíveis para as cadeiras da categoria 4), as cadeiras
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cativas do Maracanã, a Lei da Acessibilidade, que prevê 4% dos lugares para pessoas com deficiência
e mobilidade reduzida”, acusa Romário. “A Fifa tem que baixar a bola, deixar de arrogância, respeitar
a cultura e as leis dos países-sede”, ataca o ex-craque.
Projeta-se que a Fifa lucrará R$ 4 bilhões com a Copa do Mundo no Brasil, por meio de venda de
ingressos, transmissão dos jogos, cotas publicitárias e isenções fiscais – estas, estimadas em R$ 1
bilhão. Nada que não estivesse descrito no seu caderno de encargos, submetido aos países candidatos
a sediar o evento, e nada é exclusividade brasileira. “Na Alemanha, terra da cerveja artesanal, vendiase Budweiser durante a Copa. O Partido Verde fez um escândalo e o máximo que se conseguiu foi
um quiosque dentro do estádio de Dorthmund para vender a cerveja deles”, cita Juca Kfouri. São
patrocinadores fixos da Fifa, conforme divulgado pela própria, Adidas, Coca-Cola, Emirates, Hyundai,
Sony e Visa.

O Tempo.com

Para o combativo profissional da imprensa esportiva,
nome certo nas listas negras de Ricardo Teixeira, João
Havelange e outros cartolas, o Brasil teria condições,
caso quisesse, de realizar uma Copa do Mundo ao
mesmo tempo aceitável pela Fifa e adequada à realidade
nacional. “É claro que o Brasil pode sediar uma Copa. Se
o fez em 1950, por que não poderia fazê-lo agora? O que
o Brasil não deveria é tentar realizar a Copa da Alemanha
no Brasil, a Copa da Ásia no Brasil. No Brasil, temos que

Paixão pelo futebol não ofusca a preocupação social

fazer a Copa do Mundo do Brasil”, raciocina Kfouri.
A tal Copa à brasileira, na opinião do jornalista, teria jogos no Morumbi, não aceitaria a derrubada
por inteiro do Maracanã e do Mineirão, e incluiria a melhoria da rede hospitalar, das vias de acesso
aos estádios, do transporte coletivo em geral e da rede de comunicação. “O que o Brasil não pode
é construir um elefante branco em Cuiabá, outro em Brasília, outro em Manaus. A construção de
estádios não é exigência da Fifa. A Fifa também não exige que os estádios sejam monumentos à
beleza, e sim compatíveis com a magnitude do evento”, salienta Juca Kfouri.
Sobre as razões que levam os governantes brasileiros a estabelecerem 12 cidades-sede e a construírem
ou reformarem 12 estádios, ele ironiza: “Ora, vamos fazer obras! Vamos financiar quatro campanhas
eleitorais!”
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// São Paulo x Corinthians
Gazeta Press

“O povo vai pagar essa conta”, brada o
presidente do São Paulo Futebol Clube,
Juvenal Juvêncio, em entrevista à Revista
da CAASP, referindo-se à construção da
Arena Corinthians, que levou para fora
dos gramados a rivalidade entre São
Paulo e Corinthians. A rejeição ao estádio
Juvenal Juvêncio: “A reforma do Morumbi não custaria nenhum
centavo de dinheiro público”

Cícero Pompeu de Toledo como um
dos palcos da Copa do Mundo de 2014

rendeu polêmica acalorada – e ainda
rende um bom debate. Para Juvêncio, o descarte do Morumbi foi “uma coisa absurda”.
No projeto de reforma que apresentou ao Comitê Organizador da Copa, o São Paulo Futebol
Clube orçou em R$ 250 milhões o custo total da obra. “Sabe quanto de dinheiro público haveria
nessa reforma?”, pergunta o presidente do clube, para em seguida ele mesmo responder:
“Zero!”
No orçamento da reforma do Morumbi, o São Paulo apontou a fonte dos recursos. A maior
parte viria da operadora de cartões de crédito Visa. O Banco Rendimento S.A. emitiu uma carta
de garantia no valor de R$ 50 milhões para um empréstimo do BNDES. Ou seja, caso o Morumbi
fosse o escolhido para sediar os jogos, o risco de calote seria nulo. Se, por alguma razão, o
São Paulo não pagasse a dívida, o Banco Rendimento garantiria as parcelas. “Era um negócio
transparente. Mas eles não aceitaram porque o Ricardo Teixeira, na época muito poderoso,
quis prejudicar o São Paulo porque eu não o havia apoiado na eleição do Clube dos 13.”
Mas foi essa a única razão? “Eu acho que não”, diz Juvenal Juvêncio. “Ele tinha sede de vingança,
mas também tinha interesse na construção de um estádio particular.” O do Corinthians? “Não,
eles estavam de olho em área onde antes ficava a Subprefeitura da Sé, perto da Marginal Tietê.
Quando eu vi que eles estavam queimando o São Paulo, dizendo que o projeto nosso não
servia, eu comecei a dizer que eles queriam fazer um estádio particular. Aí, rapidamente, eles
inventaram o estádio do Corinthians como sede da Copa.”
O presidente do São Paulo lembra: “Começaram a achar defeitos no Morumbi, até que disseram
que o ideal era derrubá-lo e construir outro estádio. Isso ficaria em R$ 1 bilhão. Seria um gasto
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sem necessidade e impossível de ser pago. Mas parece que todos os estádios construídos são
assim: impossíveis de serem pagos.” Nesse sentido, ele cita três exemplos. A Arena Amazônia,
em Manaus, custará R$ 533 milhões, a Arena Pantanal, em Cuiabá, que custaria R$ 454 milhões,
não sairá por menos de R$ 519 milhões, e o Estádio Nacional, em Brasília, que deveria custar R$
702 milhões e saiu por R$ 800 milhões. “São quase R$ 2 bilhões investidos em locais que não
têm demanda para arenas deste porte”, diz.
Segundo Juvenal Juvêncio, o estádio do Corinthians também não atrairá o mesmo público
que o Morumbi. A arena está sendo construída em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista.
“Lá não tem os hotéis, restaurantes e hospitais como há no Morumbi e arredores”, diz. Além
disso, a obra estaria sendo feita com recursos públicos e em terreno público, mas a gestão será
privada. “Tem tudo para não dar certo”, afirma. “Que garantia o clube oferece a quem emprestar
dinheiro? O terreno do estádio é público, não é do Corinthians. Ele não pode oferecer como
garantia. É por essa razão que nenhum banco quis ser o agente do empréstimo do BNDES,
nem o Banco do Brasil, e tiveram que recorrer à Caixa Econômica Federal, que é do governo.
Quem vai pagar essa conta é o povo.”
Juvêncio afirma que o projeto corintiano está sendo executado com empréstimo do BNDES
e dinheiro público da Prefeitura de São Paulo, de cerca de R$ 500 milhões. “A prefeitura abriu
mão de arrecadação futura, em favor de um clube privado”, diz. A operação, que permitiu ao
Corinthians vender no mercado créditos tributários da Prefeitura, foi autorizada pela Câmara
Municipal, com poucos votos contrários. Um deles foi do médico Marco Aurélio Cunha, que
já foi dirigente de importantes clubes de futebol do Brasil, como Bragantino, na sua melhor
época, Figueirense, Santos e São Paulo, e conhece profundamente os bastidores do futebol
brasileiro. “Essa operação para construir o estádio do Corinthians foi um erro do qual muitos
se arrependerão no futuro”, diz.
As obras da Arena Corinthians estão sendo executadas por uma empreiteira escolhida pelo
clube, a Odebrecht. “Pode não ter havido desvio de recursos, mas não houve licitação para
a escolha de quem faria a obra, que, afinal de contas, é feita com dinheiro público. Isso pode
não ser ilegal, embora eu ache que é, mas certamente é imoral e atenta contra a probidade
administrativa”, diz outro vereador contrário ao projeto, que pede para não ser identificado.
Outro lado – Segundo Ivandro Sanchez, advogado do Corinthians, parte dos recursos para
construção da Arena Corinthians – R$ 400 milhões – serão provenientes de financiamento de
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longo prazo a ser celebrado no
âmbito

do

Programa

Pró-Copa

Arenas, do BNDES, tendo a Caixa
Econômica como agente repassadora
dos recursos. “O financiamento em
nada se confunde com uma doação
de recursos públicos e terá de ser
integralmente quitado”, diz Sanchez.

Obras da Arena Corinthians: críticas seriam “falsas, clubísticas e
preconceituosas”

De acordo com o advogado, todas as garantias exigidas estão sendo observadas. “BNDES e
Caixa Econômica são proibidos de celebrar contratos de financiamento sem garantias. Muito
pelo contrário: o pacote de garantias exigido no caso da Arena Corinthians é extremamente
rigoroso, envolvendo garantias corporativas do Grupo Odebrecht, garantias financeiras e
garantias reais (propriedades do Corinthians). Não há qualquer garantia concedida pelo
Governo do Estado ou pela Prefeitura de São Paulo”, assegura.
Sanchez destaca também que o terreno onde o estádio está sendo construído, de propriedade
da Prefeitura, foi concedido ao clube em 1988, conforme a Lei Municipal 10.622. “Por lei, o
Corinthians tem pleno direito de uso do terreno até o ano de 2078. Os terrenos que serão
dados em garantia ao BNDES e à Caixa são de propriedade do Corinthians há muitos anos,
compõem a sede social do clube (Parque São Jorge) e não se confundem com o terreno em
que está sendo construída a Arena”, explica.
Segundo Sanchez, a contratação da Odebrecht, feita pelo Corinthians, não se enquadra na
mesma modalidade das contratações do Poder Público, que exigem licitação. “A contratação
por licitação não se aplica a particulares, como o Corinthians. Além disso, estamos seguros e
satisfeitos com a construtora escolhida”, frisa.
O advogado do Sport Club Corinthians Paulista afirma também serem “falsas, clubísticas e
preconceituosas” as críticas aos incentivos fiscais à região de Itaquera. “A Arena Corinthians e
o polo institucional de Itaquera, construído em área quase vizinha, serão grandes vetores de
desenvolvimento da Zona Leste de São Paulo, hoje a região menos favorecida do município, o
que justifica plenamente a concessão de incentivos fiscais”, entende Ivandro Sanchez.
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Poluição, o tumor de uma
metrópole
Segundo o último relatório do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONUHabitat), intitulado “Estado das Cidades da América Latina e do Caribe 2012 - Rumo a uma Nova
Transição Urbana”, São Paulo é, entre as cidades brasileiras analisadas, a que tem os piores índices de
poluição do ar. 77% da emissão de gás carbônico na capital paulista vêm dos escapamentos de carros,
motos, ônibus e caminhões. Especialistas calculam que pelo menos 4 mil pessoas morram por ano em
São Paulo por doenças relacionadas com a poluição. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já trata a
poluição atmosférica como o principal fator causador de patologias da atualidade. Saiba como a falta de
mobilidade urbana agrava o problema.
Reportagem de Karol Pinheiro

U

m paulistano, seja recém-nascido ou idoso, fuma por dia, em média, de três a quatro cigarros
em São Paulo, sem ter escolha”, afirma Paulo Saldiva, médico patologista e especialista em
poluição atmosférica. “Tudo que o cigarro faz com o organismo a poluição faz igual, só que

em intensidade menor”, diz Saldiva, que é professor da Faculdade de Medicina da USP.
A qualidade do ar em São Paulo é ruim em qualquer época do ano, mas piora no inverno pela
dificuldade de dispersão dos poluentes. O organismo humano sofre mais pela sobrecarga que
essa condição climática exerce sobre as vias aéreas. Os gases tóxicos presentes no ar (material
particulado, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e ozônio) são os
principais responsáveis pelos incômodos (sangramentos no nariz, secura na garganta e congestão
nasal), surgimento ou agravamento de doenças oftalmológicas, dermatológicas, cardiovasculares e,
principalmente, respiratórias. Os indivíduos acometidos dessas últimas costumam lotar hospitais e
prontos-socorros durante o inverno.
“Se a poluição ultrapassar nosso filtro nasal, seus efeitos sobre o organismo então dependerão do
tipo de partícula, do tamanho de sua concentração e de ser ou não biológica”, explica o presidente
da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Jairo Sponholz Araújo. “A poluição agrava todas
as doenças respiratórias, destacando-se a asma, a rinite e a doença pulmonar obstrutiva crônica, que
é uma combinação de duas outras doenças - bronquite crônica e enfisema”, acrescenta.
Mas como se prevenir? “Quem mora em cidades poluídas deve se hidratar muito. As soluções nasais
isotônicas são indicadas, pois são úteis e seguras para higienizar e umedecer o nariz. Quem pratica
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esportes, se perceber que a umidade do ar é baixa, deve
suspender a atividade física nesse dia”, recomenda Araújo.
“No fim, a redução da poluição depende das atitudes de
todos, procurando evitar o uso indiscriminado do automóvel
e também o tabagismo”, finaliza.
E o que as autoridades podem fazer para reduzir a poluição
em São Paulo? Para Paulo Saldiva, parte da resposta está
na pauta de mobilidade urbana, que nunca foi pensada
corretamente. “A questão da mobilidade relaciona-se com
problemas de obesidade, diabete, osteoporose, doenças

Saldiva: falta de mobilidade é responsável
por uma série de problemas de saúde

cardiovasculares, respiratórias”, sentencia o especialista.
E explica: “Primeiro, é impossível melhorar a qualidade do sono numa cidade que tem ruído o
tempo inteiro. Segundo, o paulistano precisa acordar cada vez mais cedo para chegar a tempo ao
trabalho. Terceiro, se esse paulistano tiver um carro, ele não anda e o índice de sedentarismo dele
é maior. Passar 20 minutos no trânsito faz a pressão arterial aumentar, faz acontecer mais arritmias
espontâneas, o pulmão se fecha para tentar impedir a entrada dos poluentes, além de despertar
inflamações subclínicas – aquelas em que o agente desencadeador está adormecido”.
Investimento em transporte coletivo é um caminho. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
realizou uma pesquisa que mostrou que o ar na capital paulista seria, em média, 30% mais poluído
caso o metrô, que transporta diariamente 4 milhões de passageiros, não existisse. O estudo,
apresentado em junho deste ano, foi feito durante uma década e comparou a qualidade do ar entre
os dias em que o metrô funcionou normalmente e aqueles em que o serviço foi afetado por greves,
como as ocorridas em 2003 e 2006. “O grande problema é que as pessoas aprenderam a se defender
do transporte coletivo ruim comprando seus carros. E os governos estimularam o problema com
incentivos fiscais, dificultando a solução”, observa Saldiva.
Para o professor da USP, não há impedimentos técnicos para a melhoria da mobilidade. “Quando a
zona livre de carros no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, foi implementada, a velocidade média
dos ônibus da região chegou a picos de 21 quilômetros por hora, quase o triplo da velocidade
anterior. Mas para que isso acontecesse a prefeitura teve que escutar muita chiadeira de motorista”,
exemplifica.
Mais linhas de metrô e ampliação das atuais, corredores de ônibus, veículos que utilizem combustíveis
mais limpos e trólebus são alguns dos caminhos que deveriam ser privilegiados.
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“Ilhas” de calor
A alta amplitude térmica é outro problema da região metropolitana de São Paulo acentuada por
desequilíbrios urbanísticos. A capital, por exemplo, é excessivamente centralizada, quase todos os
caminhos levam a população ao centro. “Como todos os veículos vão para o centro, forma-se ali uma
“ilha” de poluição que retém calor. Ocorre que o ser humano tem uma zona de conforto térmico.
Quando saímos dela, ficamos doentes”, explica Saldiva. Jairo Sponholz Araújo corrobora: “A grande
variação da temperatura e da umidade pode agredir a via aérea, desencadeando crises em pessoas
com doenças respiratórias”.
A principal promessa de campanha do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), no campo
urbanístico foi justamente descentralizar a cidade. O “Arco do Futuro”, como foi batizado seu projeto,
tem como objetivo reduzir o número de deslocamentos em direção às regiões centrais da capital,
estimulando a fixação de empresas fora da região central. A cobrar.

Pedágio urbano
Desde 2003, Londres mantém um pedágio urbano que pode ser pago por SMS, telefone, correio,
internet, em lojas credenciadas e máquinas de autoatendimento. São isentos de pagamento táxis,
carros que emitam menos de 100 gramas de CO2 por quilômetro rodado, veículos de duas rodas e de
emergência. Os moradores dessas áreas pagam apenas 10% do preço regular do pedágio. À noite e
nos fins de semana as vias pedagiadas são liberadas de pagamento.
Um ano depois de implantado o pedágio urbano, os números londrinos revelavam acerto da
iniciativa: redução de 21% do fluxo de automóveis e aumento de 43% o número de bicicletas; os
ônibus passaram a andar mais rápido; redução de 30% nos engarrafamentos; diminuição de quase
20% nos níveis de gás carbônico; cerca de 47 acidentes diários foram evitados; a oferta de ônibus
cresceu 20%. Num primeiro momento, o pedágio urbano melhorou a vida em Londres.
O tempo, contudo, colocou em xeque a iniciativa inglesa. Apesar de a prefeitura ter recolhido R$
3,6 bilhões líquidos com o pedágio urbano e investido-os na melhoria dos transportes coletivos, os
engarrafamentos voltaram aos níveis de 2003, o que significou avanço zero em termos de redução
da poluição. As explicações para isso são várias - as ruas de Londres estão quase sempre em obras,
e os corredores de ônibus e ciclovias traçados reduziram exageradamente a área destinada aos
automóveis. A experiência, portanto mostra que a adoção do pedágio urbano exige estudos muito
aprofundados
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Modelo de arborização é criticado
Na lista de problemas ambientais urgentes, a perda da
biodiversidade é, em geral, deixada em segundo plano e,
quando lembrada, é tratada de modo equivocado em São Paulo.
“Percebe-se na cidade o plantio de árvores ‘anãs’, que por serem
pequenas demais não ajudam em nada a cidade. Árvore boa é
árvore grande”, salienta o ambientalista Ricardo Henrique Cardim,
que culpa as companhias fornecedoras de energia elétrica pelo
plantio de árvores de pequeno porte, pois as de grande porte
dificultam a manutenção da rede de fios.

Cardim: “Plantar árvores anãs não ajuda
em nada”

Mestre em botânica pela USP, Cardim mantém sozinho, desde 2008, a ação “Árvores de São Paulo”,
que estuda a arborização da cidade e contribui para a preservação de áreas naturais ainda intactas.
Esse trabalho já rendeu importantes frutos, como à criação do Parque Ecológico Municipal de CampoCerrado Dr. Alfred Usteri, no bairro Jaguaré, e de duas reservas ecológicas na Cidade Universitária
da USP. “Uma cidade bem arborizada tem pouca poluição, tem umidade, tem sombra. Ou seja, é
convidativa aos seus cidadãos, que deixam seus carros em casa para realizar pequenos trechos a pé”,
enfoca. (Conheça mais ações em www.arvoresdesaopaulo.wordpress.com.)

Telhados verdes
Mundo Possível

Desde 2009 tramita na Câmara Municipal de São Paulo um projeto
de lei que pretende estimular a criação de áreas verdes em
coberturas de edifícios na cidade. A discussão do PL 115 gerou
o seminário específico “Telhado Verde” no âmbito legislativo
municipal, e sua votação em plenário deve ocorrer neste ano,
conforme espera sua autora, a vereadora Sandra Tadeu (DEM-SP).
Segundo ela, além do aspecto paisagístico, o objetivo principal
do PL 115/09 é melhorar a qualidade do ar e o equilíbrio da
temperatura ambiental da cidade. “Estudos nos mostram que há ilhas de calor na cidade. E a diferença
de temperatura entre o centro e a Serra da Cantareira pode chegar a 10º C”, alerta. “O telhado verde
diminui a temperatura nos prédios, viabilizando a economia de até 30% no gasto de energia elétrica
com ar-condicionado”, acrescenta.
Comuns na Europa, os telhados verdes viraram sinônimo de bem-estar por proporcionarem controle
do efeito estufa no interior dos prédios, melhorarem a qualidade do ar e atenuarem os efeitos das
“ilhas” de calor. Os telhados verdes criam ainda espaços úteis, transformando-se num quintal comum
nas alturas.
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// Poluição forçou adolescente a mudar
de bairro

Arquvio pessoal Fernando C Pauletto

Poluição e falta de mobilidade não são exclusividades
paulistanas, mas frutos do crescimento desordenado
de boa parte das cidades brasileiras. No interior, as
indústrias são o vilão.
Na adolescência Fernando Cezar Pauletto morava
em uma das vias mais movimentadas de Águas
Belas, bairro do município de São José dos Pinhais,
Pauletto: novos ares, melhor qualidade de vida

no Paraná. A Avenida Rui Barbosa, principal conexão

entre as rodovias BR 277 e BR 376, é conhecida por abrigar o terceiro maior polo automotivo
do país, acolhendo fábricas da Renault, da Nissan, da Audi e da Volkswagen. A região fica perto
do principal aeroporto do Estado, o Aeroporto Internacional Afonso Pena.
Em 2007, aos 16 anos, Pauletto começou a sentir incômodos persistentes – congestionamento
nasal, espirros, dor de cabeça. Preocupado, procurou um médico e foi diagnosticado com rinite,
doença inflamatória das mucosas nasais. “O médico me disse que a poluição do ar estimulava
as reações indesejadas da doença”, recorda.
Durante oito meses, ele teve de usar spray nasal, antialérgicos e comprimidos para fortalecer
a imunidade do organismo. “Com o tratamento, os episódios de desconforto provocados pela
rinite tornaram-se raros”, conta.
Em 2011, a família de Pauletto resolveu mudar-se. Hoje, aos 22 anos, morador do bairro de
São Pedro, na mesma São José dos Pinhais, onde não abundam as indústrias, ele vive melhor.
“Estou distante das indústrias, a rua é mais tranquila e por aqui a qualidade do ar é melhor.
Quase não existe poluição.” Ele acrescenta: “Não voltaria a morar em Águas Belas”.
Segundo o jovem, desde que optou pela mudança de bairro os episódios de rinite não
voltaram a acontecer.

44 // Revista da CAASP / Agosto 2013

// O que a poluição pode causar ou agravar
Asma brônquica – Caracteriza-se pela inflamação crônica das vias aéreas, o que determina
seu estreitamento, causando dificuldade respiratória. Para se tratar da asma, a pessoa deve ter

Bronquite crônica – Doença definida quando há presença de tosse com muco (catarro) na
maioria dos dias do mês, em três meses no ano, por dois anos consecutivos. Quase todos os
casos da doença decorrem do hábito de fumar;

Airlines.net

certos cuidados com os ambientes de trabalho e de casa;

DPOC – A doença pulmonar obstrutiva crônica é a combinação de duas outras doenças –
bronquite crônica e enfisema pulmonar. É responsável pela diminuição da capacidade de
respiração. Seu agente desencadeador mais comum é o cigarro, mas há casos de exposição
constante à poeira. Os danos às vias respiratórias causados por essa doença são permanentes;
Enfisema pulmonar – Doença crônica pela qual os tecidos dos pulmões são gradualmente
destruídos. A quase totalidade dos casos é causada pelo tabagismo e sua principal característica
é a falta de ar. Além de não fumar, outra forma de se prevenir é reduzir a exposição à poluição
do ar;
Pneumonia – Pode atingir um ou ambos os pulmões, que ficam inflamados. Geralmente é
provocada por vírus ou bactérias. São necessários cuidados com antibióticos e antitérmicos.
Muitas vezes uma gripe ou resfriado pode preceder uma pneumonia. Para tentar evitar, vacinese contra gripe;
Rinite – Trata-se de uma inflamação das mucosas do nariz. As causas são várias: desde
resfriados até reação alérgica a produtos químicos ou medicamentos. Os agentes irritantes da
atmosfera poluída são altamente prejudiciais;
Sinusite – É uma infecção viral, ou uma inflamação de origem alérgica ou por poluentes da
mucosa das cavidades da face, que se localizam atrás dos olhos. A sinusite impede a renovação
do ar e a eliminação das secreções, propiciando a multiplicação de micro-organismos. O
tratamento varia de acordo com a sua classificação.
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Para agilizar o trabalho,
computador com dois monitores
Reportagem de Karol Pinheiro

A

era digital trouxe mudanças para todas as profissões, e a advocacia não escapou a elas.
O computador transformou-se em ferramenta de trabalho indispensável em qualquer
escritório, ainda mais depois da implantação do processo eletrônico. São tantas as janelas e

recursos que precisam ser utilizados diariamente que nem sempre todos os itens cabem na mesma
barra de tarefas e, quando cabem, é preciso alternar janelas maximizadas e minimizadas para
trabalhar, o que é confuso e consome tempo precioso. Por isso, muitos profissionais têm optado por
trabalhar com dois monitores ligados à sua máquina. Acredite: usar dois monitores não é nenhuma
extravagância digital e traz ganhos concretos ao exercício profissional.
A rotina do advogado Maurício Dematte Júnior começa cedo. Às 9h ele já está sentado na frente
de dois monitores no escritório em que trabalha, na cidade
de Amparo, no interior paulista. Outros quatro colegas
fazem a mesma coisa. “Temos sempre que procurar facilitar a
realização de nosso trabalho. A utilização de dois monitores nos
proporcionou isso”, afirma Dematte. Seu colega Kalil Francisco
Raimondi Vargas corrobora: “Otimiza o trabalho e é prático
demais. Não demanda conhecimento técnico além do que já
tínhamos trabalhado com um único monitor.”

Dematte: duas telas facilitaram o trabalho

À primeira vista, um segundo monitor pode não ter uma utilidade muito clara para o observador.
Mas imagine um designer gráfico, profissional muitas vezes acostumado a utilizar as duas telas. Ele
deixa o programa de edição de imagem aberto em uma delas enquanto procura imagens em suas
pastas de arquivo virtual em outra. Mesmo não sendo esse o seu caso, a presença de dois monitores
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pode dinamizar sua atividade. Se suas principais tarefas estão
ligadas a pesquisa na internet, troca de e-mails ou mensagens
por um comunicador instantâneo, como o Skype, você pode
deixar uma ou mais dessas atividades abertas ocupando
o primeiro monitor, enquanto opera outros aplicativos no
segundo, sem a necessidade de descer e subir janelas a todo
momento. As possibilidades para utilização de dois monitores
são inúmeras.
“Hoje, com o processo eletrônico, teria que olhar o documento,
minimizar a tela, e abrir uma nova tela. Nessa ida e vinda,

Vargas: tarefas distintas realizadas simultaneamente

Arquivo pessoal Maurício Dematte Junior

perderia muito tempo. Com dois monitores, visualizo os dois documentos, exatamente como fazia
quanto os processos eram físicos”, conta Dematte. Vargas vai além: “Não só na consulta dos processos
eletrônicos os dois monitores ajudam. Muitas vezes surgem dúvidas quanto à jurisprudência. Posso
tirar minha dúvida pesquisando, ou então redigindo um e-mail, realizando uma consulta no site da
OAB-SP enquanto mantenho no outro monitor meu arquivo de texto”.
A advogada Ana Lúcia Haddad Paulo advoga há 15 anos na área cível. Faz dois anos que todos em
seu escritório utilizam computador com dois monitores. “Desde que o processo eletrônico entrou
em vigor, muitos advogados, principalmente os mais velhos, sentiram-se inseguros por não terem
intimidade com os recursos digitais. A sensação de trabalhar pela primeira vez com dois monitores é
basicamente a mesma, mas, assim como no processo eletrônico, logo percebemos o quanto é útil”,
diz Ana Lúcia, que é presidente da Subseção de Monte Alto da OAB-SP. “O uso de duas telas impacta
também na economia e até auxilia em questões de sustentabilidade, já que evita que se recorra ao
papel com muita frequência”, frisa. E conclui: “Acredito que em pouco tempo o uso de dois monitores
será imprescindível para os escritórios de advocacia”.

Critérios e especificações técnicas
Optar por trabalhar em duas telas exige mais do que a simples aquisição de um segundo monitor.
Para que as duas peças funcionem perfeitamente, é fundamental que o computador possua uma
placa gráfica que dê suporte a dois ou mais monitores. É preciso verificar também se os tipos de
saída da placa de vídeo são compatíveis com o cabo de entrada do segundo monitor. Hoje, boa parte
dos novos computadores já dispõe de placa de vídeo com suporte a dois monitores. Os padrões
de conexão mais comuns são VGA, DVI e/ou HDMI. Para saber se o seu computador está apto ao
monitor duplo, olhe na parte de trás do seu gabinete e verifique a existência de pelo menos duas das
conexões mencionadas.
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Caso o computador não possua uma segunda saída de vídeo, será preciso trocar de computador
ou adquirir uma nova placa gráfica, com mais conectores e compatível com a máquina. O preço de
ambos os investimentos varia conforme o desempenho que o usuário deseja. “Não há necessidade
de adquirir uma placa de alta performance para trabalhos de edição de texto, leitura de e-mails e
acesso à internet. Da mesma maneira, não é conveniente utilizar placas de vídeo simples demais
para trabalhar com edição de imagens e vídeos de alta resolução”, explica o gerente de Tecnologia
de Informação da CAASP, Arildo Campos. “É preciso atenção também aos modelos de monitores que
serão utilizados juntos. Caso não sejam iguais, pode ser que as pequenas diferenças de tamanho
e resolução incomodem um pouco - trata-se apenas de um detalhe, mas é algo que dever ser
considerado durante a escolha do equipamento”, esclarece.
Recomenda-se a consulta aos manuais do computador ou a uma assistência técnica de confiança
para aquisição, instalação de placa de vídeo e compra de monitores.
Se o computador já estiver equipado com placa gráfica que dê suporte a dois monitores, basta
conectá-los cada um na respectiva saída. Ao ligar a máquina, somente um dos monitores estará
ativo. Será preciso realizar uma simples e rápida configuração, procedimento que varia de acordo
com o sistema operacional e suas versões (Windows, Linux ou OS), e que permitirá ao usuário optar
por trabalhar com duas telas independentes ou com uma “grande tela” que se estende pelos dois
monitores. Nas duas formas, o mouse automaticamente passa de uma tela a outra.
Para efetuar a adaptação do seu equipamento a dois monitores, procure uma assistência técnica de
sua confiança. Se quiser adquirir aparelhos novos, a CAASP mantém parcerias com fabricantes de
equipamentos completos de informática, vendidos aos advogados por preços abaixo dos praticados no
mercado, com atendimento diferenciado e condições especiais de pagamento.
Todos os parceiros comerciais da CAASP estão listados em www.caasp.org.br.
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Uma luta permanente para
retomar a advocacia
Em novembro de 2005, às vésperas de submeter-se a uma cirurgia para
desobstrução da artéria carótida, o advogado Alfredo de Araújo Borba
passou mal. Levado às pressas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal
do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, foi diagnosticado com
acidente vascular cerebral de grande extensão. Não era uma situação
inédita para ele, mas este segundo AVC era muito mais grave que o
primeiro. Desta vez, um derrame deixaria Alfredo sem os movimentos
do lado direito do corpo e afásico, ou seja, com extrema dificuldade

Borba: vida marcada pela persistência

em se comunicar. Oito anos e mais três AVCs depois, graças a muita

perseverança e saúde mental perfeita, Alfredo prepara-se para escrever um novo capítulo de sua
vida.
“Após o segundo AVC, ele ficou um ano de cama, sem falar nem andar”, lembra-se a esposa Denise
D’Amore Borba. Foram tempos difíceis. Denise passava a maior parte do tempo cuidando do marido,
e a situação acabou por provocar-lhe uma forte depressão. As filhas, Marina e Marília, advogadas,
revezavam-se entre os cuidados com os pais e o escritório de advocacia da família.
Com o chefe da família incapacitado para o trabalho, as dificuldades
foram se avolumando e os meios de subsistência escasseando.
A família recorreu à Caixa de Assistência dos Advogados de São
Paulo. Alfredo tornou-se assistido da entidade. Recebe auxílio
mensal em dinheiro e um cartão-alimentação, que se somam à
aposentadoria por invalidez recebida do INSS. Também por meio
da CAASP, o advogado conseguiu contratar um plano de saúde para
toda a família, em condições adequadas ao apertado orçamento.
“Hoje, tanto as consultas com fonoaudióloga e fisioterapeuta são

Denise: sempre ao lado do

realizadas pelo convênio contratado por intermédio da Caixa. marido
Sempre que ele começa a passar mal, já corro para algum hospital
credenciado mais próximo”, comenta Denise.

O tratamento fisioterápico e fonoaudiológico começa a dar resultados. Alfredo já consegue se
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locomover sozinho, ainda que devagar e com muito cuidado, e já se faz entender por meio de
algumas poucas palavras. Ele próprio avalia seu avanço: “Muito bom”, e logo engata a falar sobre
a meta que se impôs: dois anos para superar todas as sequelas e voltar a advogar. “Falta um ano”,
destaca, a meio caminho andado.

// Teatro é tratamento complementar
A vida de Alfredo de Araújo Borba poderia ter seguido por muitos caminhos. Quando jovem
recebeu propostas para ser jogador de futebol em clubes como São Paulo e Portuguesa.
Poderia também ter enveredado pelas artes cênicas – na escola, encenou adaptações de
clássicos como “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto. Mas, ao término do
período escolar, optou pelo Direito, formando-se advogado em 1982, pela Universidade
Mackenzie. Não demorou muito para que conseguisse a Carteira da Ordem. Com a mesma
velocidade a carreira deslanchou. O advogado chegou a ser vice-presidente (1989-1990) da
102ª Subseção da OAB-SP, em Santo Amaro. Posteriormente, assumiu o cargo de presidente
interino da subseção (1990-1991).
Anos depois, já sofrendo com as sequelas dos AVCs, o teatro voltou à sua vida. Em 2011, as
filhas o levaram para conhecer o trabalho da companhia de teatro Ser em Cena, uma instituição
sem fins lucrativos cujo principal objetivo é reabilitar portadores de afasia, um distúrbio no
processo de comunicação oral, escrita ou gestual, e de outros distúrbios de comunicação,
promovendo sua reintegração na sociedade por meio da arte dramática.
Desde então, toda quarta-feira, das 14h às 16h, Alfredo vai às aulas de teatro, que
se transformaram em muito mais que momentos de lazer: tornaram-se um tratamento
complementar. No Ser em Cena, são realizadas atividades com a orientação e o acompanhamento
de profissionais de gabarito em fonoaudiologia, psicologia, pscicomotrocidade e arte
dramática. “Ir aos ensaios do teatro é a hora de diversão tanto para mim quanto pra ele. Lá,
todos estão no mesmo barco, enfrentam as dificuldades e se ajudam mutuamente. Quando
saímos de lá nos sentimos mais leves”, conta Denise. Alfredo corrobora: “Eu me sinto muito
feliz”.
Todo o trabalho de Alfredo terá sua consagração ao fim deste ano quando, junto com os
demais integrantes da companhia, se apresentará no palco do Teatro Frei Caneca, na capital,
para apresentar a peça “A noite do Baile”, que tem a dramaturgia inspirada nos bailes das
décadas de 30 e 40.
Alfredo não esconde que, graças ao teatro, voltou a ser uma pessoa ativa. Mas ele faz questão
de lembrar qual é seu maior desejo e principal meta: voltar a advogar. “Falta apenas um ano”,
reitera.
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Grandes, únicos. E muito
diferentes
Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, porém é Grande Sertão:
Veredas, de Guimarães Rosa, a maior obra-prima de nossa literatura.

M

Por Luiz Barros*

achado retratou a vida urbana no final do Século XIX,
em especial a carioca – uma vida que se modernizava
buscando novos valores e costumes em meio às

molduras de uma sociedade que rapidamente se tornava arcaica, à
época do final do Império, da Abolição, do início da República. Seus
personagens são retratados com sutileza, perspicácia psicológica e
fina ironia; e a fluência da narrativa é insuperável.

Guimarães Rosa: gênio de estilo inimitável

Em sentido oposto, em meados do Século XX, já em curso a
industrialização brasileira que levaria à acelerada e irreversível

urbanização, Rosa alçou os olhos para uma parte da vida e do território brasileiro que – ainda que
compusessem com grande força o presente na ocasião – mais se assemelhavam a um passado que
coexistia intocado à margem do chamado progresso brasileiro, e assim o escritor dedicou-se a retratar a
realidade e o misticismo dos sertões.
Para além do que escreveram, porém, em grande parte foi a forma com que escreveram – isto é, como
cada um fez uso da língua portuguesa – o que granjeou a ambos o lugar de distinção que ocupam nas
letras brasileiras.
Segundo dados apresentados no encontro “Movimentos Atuais da Literatura Brasileira”, organizado pelo
Itaú Cultural na Flip (Feira Literária Internacional de Paraty) deste ano, Machado de Assis e Guimarães Rosa
mantêm-se nos primeiros lugares entre os 10 escritores mais estudados nos programas de doutorado
em literatura brasileira no Brasil e no exterior (O Estado de São Paulo – 4/07/2013).
A Machado muito se deve para a depuração da língua portuguesa. Fixou uma forma leve, direta e enxuta
de escrita, que nos soa coloquial ainda que vazada na expressão mais pura e correta do idioma. Com
naturalidade ele faz o que quer da narrativa e do leitor, avançando e retrocedendo na história sem
jamais perder o fio da meada ou deixar que o leitor se perca nela. Radicalmente diferente de Guimarães
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Rosa, portanto, que não se preocupa em indicar onde estão as
veredas para a travessia dos labirintos do sertão linguístico com
que constrói a complexa narrativa de sua grandiosa obra-prima.
Esse jeito machadiano, simples e elegante, prima pela concisão
e pela precisão no uso das palavras, fixando talvez a máxima
expressão da norma culta da língua portuguesa no Brasil. Tratase de um padrão da mais absoluta pureza e correção, sem nada
de hermético ou empolado – no inverso do que ainda hoje se
vê em gente que fala ou escreve buscando na pompa insinuar
cultura ou conhecimento. Pelo contrário, lê-se Machado de Assis
com a mesma facilidade com que se escuta a narrativa oral de
uma história.

Machado de Assis: texto substantivo e irônico

Sua fluência leva a crer que escrevesse com naturalidade total, de primeira mão ou quase, sem
qualquer dificuldade no encadeamento da narrativa ou na escolha das palavras. O fato de suas obras,
inclusive os romances – esses na forma de folhetins –, terem sido primeiro publicados em jornais foi
determinante para seu estilo objetivo. E sua iniciação na imprensa como aprendiz na tipografia diz
muito: ele aprendeu concretamente, como requeria o ofício de tipógrafo, a compor as palavras uma
a uma a partir das letras e as sentenças a partir de cada palavra cuidadosamente composta sobre o
tabuleiro.
Não cabe classificar nenhum dos dois escritores como pertencentes a escolas literárias específicas.
Por sua grandeza são únicos. Aos livros que Machado de Assis escreveu na maturidade não se
aplicam tais categorizações reducionistas. E Guimarães Rosa, ao romper com as narrativas lineares
ou testemunhais do regionalismo, com Grande Sertão: Veredas elevou-se às dimensões maiores da
literatura – essas dimensões do simbólico e do universal em que se buscam o sentido da vida e da
morte, do destino, do mundo, das coisas... onde o homem mais crente questiona a existência do
diabo e, assim, a própria existência de Deus.
Grande Sertão: Veredas é portentoso, um livro extraordinário, de dimensões épicas, e que se inclui
entre as grandes obras da literatura universal. Diferentemente da fluência de escrita e de leitura que
se encontra em Machado, a linguagem de Rosa é tão agreste quanto o sertão e os personagens que
retrata, não sendo fácil no começo penetrar na história.
Mesclando o linguajar oral sertanejo com o idioma escrito formal, inventando palavras, pervertendo
a sintaxe – fazendo, enfim, gato e sapato da língua portuguesa – a linguagem de Guimarães Rosa
causa estranhamento a quem a enfrenta pela primeira vez. Mas é exatamente a linguagem uma
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das grandes fontes de encantamento da leitura, que passa
a fluir naturalmente quando, após as páginas iniciais, nos
rendemos à cadência da história e ao ritmo da fala de Riobaldo,
o ex-jagunço que em Grande Sertão: Veredas narra sua vida em
longo monólogo no qual se entremeiam causos e reflexões, a
princípio desencontrados até o ponto em que todas as histórias
e personagens passam a convergir, ganhando sentido e unidade.
O estilo de Rosa é uma construção linguística experimental e
revolucionária, fruto da imaginação do autor, sua erudição e longas
pesquisas de campo, quando em viagens que fez acompanhando
vaqueiros que tocavam boiadas, anotou histórias, palavras e
modos de falar. O que resulta de sua criação estilística não é a
reprodução do modo de falar sertanejo, como se poderia pensar,

Capa da primeira edição do grande
clássico da literatura brasileira

mas sim uma estilização desta fala, artisticamente construída.
A linguagem do romance é indissociável da história que nele se narra – e vice-versa. Não é possível
conceber-se a mesma história contada noutra forma, nem outra história que se conte daquele jeito –
prova disto é que não deram certo nenhuma das tentativas de imitação do estilo de Rosa.
Costuma-se sugerir ao leitor que ainda não leu Guimarães Rosa que inicie por Sagarana, seu melhor
livro de contos, onde se encontra “A hora e a vez de Augusto Matraga”, por exemplo. Por apresentarem
narrativas mais diretas e linguagem mais acessível, os contos são excelente introdução ao universo
do autor.
Em Grande Sertão: Veredas, o cenário e o enredo são sertanejos, mas a obra diz respeito a vivências,
sentimentos e valores universais do homem. As reflexões de Riobaldo, em especial as de ordem
metafísica que surgem a partir dos conflitos psicológicos que o atormentam, são tão importantes
quanto os fatos que narra. O romance guarda um segredo que será revelado nas páginas finais. Nas
primeiras edições da obra, Guimarães Rosa em nota pedia para que não se contasse tal mistério, que
é desconcertante para o personagem e para o leitor, para quem ainda não tivesse lido o livro. Esse
segredo custou a Riobaldo insuportável sofrimento e levou-o a conjecturar que dor tão dilacerante
somente poderia ter advindo de ele ter certa feita pactuado com o demônio, vendendo-lhe a alma
para ter o corpo fechado nas batalhas e tiroteios de que foi invicto vencedor como chefe de bando
de jagunços.
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Mas ele não sabe se o diabo existe ou não. Não sabe se seu destino foi coisa urdida pelo demônio
ou fruto da vida de homem humano. Sua perplexidade diante dessa dúvida existencial é o cerne
do romance, o fio condutor de toda a narrativa. Trata-se de um “Fausto sertanejo”, como já se disse,
mas Riobaldo é um Fausto inteiramente diferente do Fausto de Goethe. Goethe nos apresenta um
personagem que se encontrou com Mefistófoles em carne e osso, pode-se dizer, com ele conversando
e pactuando explicitamente. Nada foi assim com Riobaldo, pois ele não tem certeza se porventura
pactuou com o demônio certa vez, à noite, num átimo, em pensamento, no meio de um redemoinho
de vento ao rés do chão.
Da mesma forma que se pode advogar a favor ou contra a fidelidade de Capitu, a mais enigmática
personagem de Machado de Assis (em Dom Casmurro), sem jamais chegar-se a uma conclusão,
em Grande Sertão: Veredas não cabe a certeza de que o personagem, afinal, acreditasse ou não no
diabo. Até porque Riobaldo pensa de forma ambígua – repare o leitor na sintaxe de uma das mil e
uma vezes em que Riobaldo nega a existência do demo: ele diz que o diabo “Não é, mas finge de ser”.
*Luiz Barros é escritor.

S

Filmes de advogados: um
gênero cinematográfico

ão incontáveis os filmes em que são protagonistas juízes, advogados, promotores, testemunhas,
jurados, investigadores, tribunais e julgamentos. Nessas fitas, a lei e as estruturas jurídicas e
judiciais ocupam o primeiro plano, com seus personagens e procedimentos característicos.

Sem saber se os estudiosos de cinema concordam, e desconfiando que não, creio que tais filmes
constituem um gênero próprio: o dos filmes de advogados, pois em geral não só os personagens são
comuns (o juiz, o promotor, o advogado etc.) como igualmente os temas são recorrentes.
O gênero se modificou ao longo do tempo. Em todas as épocas, no entanto, são comuns os filmes de
advogados que tratam de crimes de sangue. Os enredos abordam casos e situações extraordinários,
propícios à explicitação dramática de conflitos, dilemas e contradições.
Mistério, suspense e romance também estão presentes nos filmes de advogados, os dois primeiros
ingredientes por serem indispensáveis à trama e o último para agregar amor, sexo e sedução às
histórias, sem o que não seriam histórias de cinema.
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São temas recorrentes: os dilemas dos que servem
à justiça; as transgressões dos ritos legais que se
cometem em nome da justiça; o heroísmo dos que
abraçam causas perdidas ou defendem quem todas
as provas incriminam; as relações ambíguas entre
defensores e réus que juram uma inocência em que
não cabe certeza acreditar (Anatomia de um Crime,
de Otto Preminger; Testemunha de Acusação, de Billy
Maximilian Schell, o advogado, e Burt Lancaster, o réu, no
clássico de tribunal “Julgamento em Nuremberg”
Wilder); os dilemas dos jurados quanto ao veredicto
(12 Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet); a justeza ou a iniquidade das penas capitais (A
Sangue Frio, de Richard Brooks, este baseado no livro de Truman Capote); o medo e a insegurança
das testemunhas; perseguições judiciais motivadas por questões políticas (Sacco e Vanzetti, de
Giuliano Montaldo); o idealismo dos jovens advogados e o pragmatismo que os mais velhos lhes
cobram; o advogado de pequena banca que defende os humildes contra milionárias organizações.
Com estes temas, e outros do mesmo naipe, os cineastas constroem o pano de fundo desses filmes,
para não falar de verdadeiros épicos judiciais que trataram de temas sociais e políticos de grande
monta (Julgamento em Nuremberg, de Stanley Kramer).
Em geral o cinema é otimista com o Direito: a justiça ao final triunfa – mesmo que com distorções,
pois na linguagem dramatúrgica e ficcional a precisão dos procedimentos jurídicos e a fidelidade
aos acontecimentos não são requisitos nem sequer das histórias baseadas em fatos reais. Na pior
das hipóteses, quando a crítica em nada poupa o sistema, sempre haverá um herói em cujo coração
pulsa um forte sentimento de justiça – e nele se deposita a esperança pela redenção dos costumes.
Por vezes, no entanto, a mística do happy end é abandonada e a justiça não se faz: o cinema narra
histórias de criminosos que burlam todo o sistema judicial, inclusive seus advogados, para usufruir
esperta liberdade, ou para, inversamente, serem justiçados por pacatos cidadãos que, transformandose a si próprios em braços privados e ilegais da justiça, atuam onde o Estado falhou. (Luiz Barros)
Para assistir
O Segredo dos Seus Olhos, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010,
é uma produção hispano-argentina dirigida por Juan José Campanello e estrelada
por Ricardo Darín, o maior astro argentino da atualidade. Trata-se da história de
um investigador judicial aposentado que resolve escrever um livro sobre um brutal
assassinato ocorrido 25 antes e sobre o qual ainda pairam mistérios irresolvidos.
Narrada em sucessivos flash-backs e avanços no enredo, a trama retomada em
diferentes épocas mostra a história do crime e dos personagens com surpreendentes
reviravoltas, algumas condicionadas aos cambiantes regimes políticos da Argentina.
E, sim, mostra também a paixão dos argentinos pelo futebol, uma chave para
desvendar o crime. Disponível nas locadoras.
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por Walter Ceneviva*

M

ovimentos populares, com críticas,
passeatas,

reivindicações,

ruas

e

estradas bloqueadas, afrontamentos

às polícias e destruição do patrimônio público e
privado, marcaram a vida brasileira, neste ano, até
o começo do segundo semestre de 2013, quando
estas notas são escritas. Pessoas, muito diferentes,
em lugares e condições diversas, manifestaram
ofensas e críticas a todos os níveis de Governo. Os
fatos confrontados com o direito, concedido ou negado, foram avaliados em face das leis vigentes,
assegurada a liberdade democrática.
Neste momento intermediário, pareceu necessário percorrer o campo do exame possível mesmo
com o novo movimento da casa própria em São Paulo. A aplicação do direito não excluirá a enorme
repercussão nacional e internacional de fatos contrários a interesses dominantes da população,
centrado não só nas autoridades constituídas, mas integrado à própria cidadania.
Esse é o núcleo da avaliação jurídica a enfrentar em face das questões postas pelos fatos. Na
dualidade entre presente e futuro, o impacto da eletrônica ainda não foi avaliado por inteiro, mas
transformou a luta diária individual e coletiva de muita gente e dos seus meios de manifestação. O
fenômeno social e político esboçado no fim de 2012 e ampliado em 2013 pegou despreparados os
administradores oficiais e os políticos. Foram incapazes, nos primeiros momentos, até mesmo de
identificar impulsionadores e responsáveis dos movimentos coletivos, como se estes parecessem
brotar do nada, para conquistar as ruas.
Os fatos reunidos, vistos do ângulo da psicologia ou da sociologia, envolveram valores e consequências
para cuja compreensão tornou-se necessária breve recomposição do passado. O fato paralelo brotou
do entusiasmo, estimulado pelo Poder Público, desde a escolha do Brasil para sediar dois certames

58 // Revista da CAASP / Agosto 2013

Cristovão Bernardo

\\
Direito e vida: do
presente ao futuro

OPINIÃO

do futebol profissional. O entusiasmo durou pouco. Foi substituído pelo desagrado oriundo da crise
financeira, também registrada na Europa e no Oriente Médio, quase simultâneo com fatos de nosso
continente. Aqui, agravada pela insistente afirmação de que o Brasil não seria vítima da crise. O
otimismo, tão imprudente quanto reiterado, não se confirmou. Situou-se entre os detonados pelos
incidentes urbanos iniciados em São Paulo.
Gastos imensos, que a administração federal aceitou formalmente - acatando imposições onerosas da
Fifa - contribuíram para agravar as críticas, nada obstante a predileção do povo pelo esporte. Seriam
relativamente fáceis de avaliar, desde o Campeonato Mundial na África do Sul, mas as despesas com
novos estádios não foram percebidas. Desagradaram faixas importantes da população, limitadas
de início a resmungos ocasionais. Contagiaram, depois, a maioria do povo quando revelados os
altíssimos encargos assumidos, fora de São Paulo.
As imposições contratuais acertadas com a Fifa eram de “papel passado” – como se dizia –, vinculando
setores da administração brasileira, desde a federal à municipal. A entidade esportiva internacional
deu-se até ao luxo da indelicadeza, que o Governo engoliu, coincidentemente com a aparição, em
nosso país, das mesmas dificuldades de outras nações, no setor econômico.
Tudo começou quando a esperança governamental de que tudo seria superado morreu, ao surgir
fato novo em São Paulo, tão pequeno quanto muitos outros na história dos movimentos populares.
Foi a revolta do paulistano contra o aumento de R$ 0,20 na passagem do transporte urbano. Poderia
até ser chamada de “Rebelião dos Vinte Centavos”. Ofendeu o pobre ou o quase pobre, mas não só
eles, pois recebeu a adesão de remediados e ricos, velhos e jovens. Generalizou o desagrado da
população posto às claras e que se estendeu por todo o Brasil, incluindo transporte, educação, saúde,
segurança e Copa.
A etapa das vacas gordas havia permitido o luxo dos gastos muito grandes, descomunais, só depois
conhecidos. Os que pareciam donos da verdade desprezaram a aceitação de dois grandes estádios
particulares, em São Paulo, para optarem por contratações caríssimas dos que se dispuseram a obras
faraônicas. A Internet funcionou como veículo eficaz de intensa comunicação ecoando o desagrado
da população. A sucessão de desencontros já se havia espalhado pelo povo, graças ao mecanismo da
divulgação instantânea. O amargo fel governamental se mostrou quando o povo – mesmo revogados
os centavos que haviam encarecido o transporte paulistano – não se deu por satisfeito. O estopim
espalhou explosões. A revolta estava quase nacionalizada.
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Legitimou a crítica ao descumprimento do art. 2º da Constituição. Nele se lê que os poderes da
União são independentes, mas harmônicos entre si. Ficou clara, instantaneamente, a desavença,
quebrada a harmonia imposta pela Carta Magna. O perfil foi o mesmo na aplicação do art. 18 da
norma constitucional. Esta, na organização político-administrativa da República, afirma e sustenta a
autonomia estadual e a municipal. Ampliou-se nos Estados e municípios, a crítica da redistribuição,
pelo governo central, dos tributos neles recolhidos.
Em síntese, não há previsão segura de quanto tempo passará até que se recupere o equilíbrio
financeiro. Pior ainda: cresceu a massa dos encargos assumidos pelo tesouro oficial, ao mesmo
tempo em que credores privados, autores de longos processos de cobrança, às fazendas públicas,
eram expostos à crítica. Abandonados à própria sorte, pelo mesmo Poder Público, sobretudo quando
lutavam e lutam para o recebimento de créditos incontroversos. É o que aconteceu, em especial,
na reiterada e antiética recusa dos governos ao pagamento de grandes débitos consolidados em
precatórios judiciais.
Ao lado das questões jurídicas, há que reconhecer dois fenômenos contrapostos. São o agravamento
da situação internacional e a agitação da política interna, gerada pela campanha presidencial em
curso, ampliando o âmbito das controvérsias, às vezes exageradas, mas sempre contribuindo com
mais dúvidas, enfraquecedoras da confiança dos brasileiros.
É de reconhecer que o fenômeno não é só brasileiro. Vista a América do Sul, constata-se que em
países vizinhos a situação parece mais grave, o que, porém, não nos ajuda, ante a disparidade do
volume dos recursos brasileiros. É pior a da Europa.
Outros fatores ampliaram ainda mais as preocupações e desconfianças em variados níveis da
população. Servem de exemplo, no Exterior, o conflito interno da Síria, com repercussões externas,
o qual nos atinge até pela íntima ligação de laços familiares de nossos povos. O mesmo se dá com o
Líbano, a Turquia e o Egito, entre outros. Muito importantes evidentemente as ligações com o povo
judeu e com Israel, pela corrente migratória de séculos e pelo entrelaçamento consequente.
A reação do povo brasileiro, deste 2013, ficará na história. É necessário e urgente que seja ouvida,
quando se pense nos males que advirão se nos omitirmos. O caminho será difícil, tortuoso, mas seu
enfrentamento imediato é o único aceitável para garantia do futuro.
*Walter Ceneviva é advogado
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MENORES NO CRIME 1
Como mãe do jovem universitário Victor Hugo Deppman, venho apresentar minha manifestação
com relação à matéria sobre maioridade penal (edição número 5), tecendo algumas considerações
que não foram abordadas nela:
1. a utilização de menores como longa manus do crime organizado;
2. menores assumindo crime de maiores pela impunidade;
3. nenhuma das autoridades citadas disse como solucionar o problema a curto prazo, de forma
imediata.
Concordo com quase tudo que foi dito na citada matéria. Realmente, precisamos incentivar o jovem
a ficar na escola, melhorar o sistema de atendimento da Fundação Casa, combater de forma efetiva
o consumismo e o tráfico de drogas - considero o crack nosso câncer social. Mas, pergunto, o que
fazer agora? A Fundação Casa é ruim, nosso sistema carcerário é ruim também, isso quer dizer então
que o menor pode matar, mas nós não podemos prendê-lo. Já não basta tratar o menor como “pobre
coitado”? Ele sabe muito bem o que está fazendo, sabe muito bem seus direitos e se utiliza deles
ante à inércia da sociedade. Ou enfrentamos de frente esse problema ou eles tomarão conta, a
bandidagem do menor vai ditar as regras sociais.
Sugiro uma reportagem onde se discuta o que fazer já, neste momento, para coibir a prática
delituosa dos menores no crime. Notem que 39% estão cumprindo medidas socioeducativas por
roubo qualificado, entendo que portavam armas, então, estão a um passo do latrocínio. Quem será
a próxima vítima?
Não aceito, de forma alguma, esse discurso simplista, que não leva a nada, em favor de uma solução
imediata para diminuir, ou inibir a prática dos crimes mais violentos.
É muito fácil falar e não fazer absolutamente nada para melhorar o sistema.

Marisa Rita Riello Deppman

MENORES NO CRIME 2
Sempre que alguém se manifesta contra a redução da idade penal, o faz sob a alegação de que seria
inapropriado estabelecer uma pena para um jovem no falido sistema prisional. Não me parece essa
a melhor forma de abordar o assunto.
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Entendo que essa discussão deve ser dividida em duas partes. A primeira parte da discussão deve se
ater apenas à validade ou não da redução da idade penal. A discussão sobre o local mais apropriado
para o cumprimento da pena pelo jovem infrator deve merecer tratamento diferenciado e estudo
especial.
A redução da idade penal não deve e nem pode ser confundida com o cumprimento dessa pena. A
redução da idade penal deve se restringir ao grau de conhecimento e de responsabilização do delito
praticado pelo menor de 18 anos. Vale também o grau de informações que esse menor de 18 anos
dispõe em nossos dias.
Penso que o Código Penal, datado de 1940, tomou como modelo o jovem de 18 anos que vivia
na década de 1930. Era outra realidade. O mundo era mais inocente e havia mais romantismo. Os
meninos jogavam bola e as meninas brincavam de bonecas. As informações demoravam para
chegar, a polícia era respeitada e o mundo era menos perigoso. Era tempo “dos roubos de galinha” e
“das roupas no varal”. O número dos crimes contra a vida ainda era pequeno.
Tomadas estas premissas pode-se avaliar a idade correspondente nos dias atuais para responsabilizar
o menor infrator.
Quanto à restrição da liberdade para o jovem infrator, há no mundo uma série de exemplos a serem
estudados, incluindo o modelo japonês, que tem um programa de acompanhamento do menor
infrator a partir de 14 anos.
O que não se pode mais é ver um menor cometendo crimes de adultos e receberem tratamento
inadequado e de pouco resultado prático.

Roberto Mateus Ordine
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