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CARTA DO EDITOR

\\

Caro leitor,

O

Artigo 133 da Constituição da República estabelece a indispensabilidade do advogado
na administração da justiça. A quem interessa a ausência do advogado em determinados
procedimentos judiciais? Por que autoridades como o presidente do Supremo Tribunal

Federal e a presidente da República dão declarações que, no mínimo, tentam minimizar a importância
desse profissional na sociedade? Para chegarmos à resposta, ouvimos na reportagem de capa
algumas pessoas que ajudaram a escrever a Carta Magna de 1988 e outras que vivem ou viveram em
luta por uma advocacia plena. O tema é tratado também por Fábio Romeu Canton Filho, em “Palavra
do Presidente”.
A entrevista desta edição é com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor dos livros “1808”,
“1822” e “1889”. A forma espirituosa com que ele conta a História do Brasil em sua obra também
esteve presente na conversa que manteve conosco, numa livraria paulistana. O leitor certamente
admirará a perspicácia com que Laurentino Gomes analisa não só as condutas de D. Pedro II, Ruy
Barbosa e José Bonifácio, mas também as de Lula, Fernando Henrique e José Sarney.
Nas páginas culturais, Luiz Barros faz uma leitura aprofundada da obra de Hannah Arendt, a filósofa
judia que desagradou os judeus quando escreveu que Adolf Eichmann, responsável pela logística do
Holocausto, era muito mais um burocrata cumpridor de ordens do que um criminoso sanguinário.
Na vinheta “Cinema”, uma visão sobre “Julgamento em Nuremberg”, obra-prima de Stanley Kramer.
As dificuldades de se conviver com um familiar que sofre de Doença de Alzheimer e as novidades
no tratamento desse mal que acomete os idosos estão descritas em reportagem assinada por Karol
Pinheiro, na seção “Saúde”. Em “Parceria”, Joaquim de Carvalho mostra as opções de férias oferecidas
por parceiros da CAASP aos advogados, as quais incluem agências de viagem, hotéis e resorts.
Fecha a edição um oportuno artigo de Belisário dos Santos Jr. O advogado, ex-secretário de Justiça
do Estado de São Paulo e membro da Comissão da Verdade da OAB-SP revela sua indignação com o
“desaparecimento” de documentos da ditadura militar.
Boa leitura.
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Em respeito
à História
“Quero muito pouco: apenas a restauração do
habeas corpus, a extinção dos atos institucionais
e o fim das torturas no DOI-Codi, quanto mais
não seja para que Vossa Excelência não entre na
história como um ditador sanguinário, mas sim
como o presidente da abertura lenta, gradual e
segura.”
As palavras acima foram ditas por um advogado,
à época presidente do Conselho Federal da OAB.
Seu interlocutor era um general, então a ocupar
a Presidência da República do Brasil. Falamos de
Raymundo Faoro e Ernesto Geisel, figuras tão
díspares quanto importantes. O ano era 1977. Convidado por Geisel a colaborar com o processo de
distensão política que se iniciava, o autor de “Os Donos do Poder” fez jus ao histórico de coragem da
advocacia brasileira.
A contundência de Faoro face a face com o ditador é apenas um entre os incontáveis exemplos de
participação política dos advogados em favor da democracia no Brasil. Desde tempos imemoriais
tem sido assim, como veremos enfatizado na entrevista concedida pelo escritor Laurentino Gomes à
Revista da CAASP, publicada nesta edição.
Acreditávamos que a Constituição de 1988, alcunhada “Constituição Cidadã”, trazia em seu Artigo
133 não apenas a garantia de que a justiça, para ser de fato aplicada, não prescindiria da presença
do advogado, mas também homenageava a classe profissional de Raymundo Faoro, Ruy Barbosa,
Sobral Pinto e tantos outros. Talvez tenhamos nos enganado.
O desrespeito à figura do advogado é persistente, não bastasse a incessante luta da OAB e de suas
Seccionais para que o referido preceito constitucional seja cumprido. O Brasil de hoje, por certo
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evoluído juridicamente em relação ao de outrora, ainda não vê esse profissional como o que de fato
é: o fiel da balança de Themis.
Propostas que tentam excluir o advogado de procedimentos como conciliação e mediação, por
exemplo, não se sustentam em base legal ou lógica, conforme descrito na reportagem de capa desta
revista. Iniciativas como limitar o atendimento aos advogados nos fóruns carecem de justificativa
plausível. Não será dessa forma que o Poder Judiciário ganhará celeridade, tampouco implantando de
forma açodada o processo eletrônico. Frase feita, porém verdadeira: a pressa é inimiga da perfeição.
Se adentramos o campo das violações mais aberrantes às prerrogativas da classe, estaremos à beira
de deduzir que de nada serviu o valoroso trabalho constituinte que inseriu a imprescindibilidade
do advogado à justiça na Carta Magna. O que dizer de juízes que nos cerceiam a palavra ou de
burocratas que nos impedem vista a autos de processos? Como conviver com revistas à porta de
entrada dos fóruns? Como analisar a competência de uma polícia que precisa invadir escritórios de
advocacia para obter sucesso em suas investigações? Até quando a mídia prestará à sociedade o
desfavor de confundir advogado com cliente? As imagens de achincalhe, quase de linchamento de
advogados à saída de julgamentos dos chamados “crimes midiáticos” são frequentes na televisão.
Que conceito têm de justiça essas pessoas que, por abominarem o réu, se postam à frente de um
tribunal para ofender o advogado dele? Prefeririam uma “democracia” em que nem todos tivessem
direito à ampla defesa?
As perguntas acima aguardam respostas. E há outras. Por exemplo, não sabemos as razões que levam
autoridades como os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal a, ao sabor do humor
ou da falta dele, desferirem ironias contra os advogados, mostrando que os maus exemplos vêm de
cima.
O que Raymundo Faoro diria disso tudo?

Fábio Romeu Canton Filho
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“Fomos uma República monárquica até a
campanha das Diretas”
Que ninguém se engane com o modo simples com que
Laurentino Gomes se expressa. Na verdade, o autor de “1808”,
“1822” e do recém-lançado “1889” sabe bater duro. Na entrevista
a seguir, concedida ao editor da Revista da CAASP,
Paulo Henrique Arantes, o jornalista e escritor cujos dois
primeiros livros venderam mais de 1,5 milhão de exemplares no
Brasil não poupa os acadêmicos, o grupo “Procure Saber”, o PT,
PSDB, o PMDB. Não poupa sequer o povo brasileiro,
que, para ele, esbraveja contra a corrupção “mas molha a
mão do agente público e sonega impostos”.
Laurentino Gomes, nas linhas a seguir, mostra um poder de
análise histórica invejável, que explica o sucesso de sua obra,
recheada de constatações inusitadas - a dimensão exagerada
atribuída a Ruy Barbosa é uma delas. Em contrapartida, enaltece
a advocacia em geral: “Este é um país feito por advogados”.

Revista da CAASP – O escritor Luiz Ruffato fez o discurso de abertura da Feira do Livro de
Frankfurt e indignou muita gente, porque falou apenas de um Brasil injusto, miserável,
violento. Você, que estava lá, concorda com a atitude dele?
Laurentino Gomes - O discurso do Ruffato refletiu uma parte da realidade brasileira. Foi uma fala
muito crítica. Acho que um escritor tem o direito e o dever de falar sobre essas coisas, mas o ambiente
não era adequado. Eu, se estivesse fazendo a abertura da Feira de Frankfurt, na qual o Brasil era o
país homenageado, faria um discurso mais parecido com o da Ana Maria Machado, presidente da
Academia Brasileira de Letras, que não deixou de se referir aos problemas sociais, econômicos, às
desigualdades, mas ampliou o foco e falou da complexidade, da beleza, da pluralidade do Brasil, da
sua produção intelectual, que é muito complexa e até surpreendente.
O Ruffato disse algumas coisas que me incomodaram, por exemplo: ele disse que nos últimos 10
anos as coisas começaram a mudar. Eu discordo. Eu acho que o Brasil começou a mudar mesmo com
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a redemocratização, em 1984, e seguiu mudando com a Constituição de 1988, o plebiscito de 1993,
o Plano Real de 1994, ou seja, o Brasil começou a mudar há 30 anos.
Ao falar em 10 anos, ele estaria partidarizando?
Exatamente. Ele partidarizou, pois situou as transformações como conquistas apenas do atual
governo (referindo-se aos governos Lula e Dilma). Eu discordo. Eu acho que o atual governo é parte das
transformações. É inegável que existam conquistas neste governo – distribuição de renda, correção de
injustiças sociais históricas –, mas isso é parte de um processo que os brasileiros estão conquistando
desde o fim do regime militar, quando escolhemos construir o Brasil pela via democrática.
Qual sua opinião sobre biografias não autorizadas, que estão gerando tanta polêmica neste
momento?
Eu sou a favor de todo tipo de biografia, até da biografia “chapa branca”- acho que não tem nada
de errado em o biógrafo combinar com o biografado uma versão da sua história. Eu sou contra a
censura. Não concordo quando se engessa a história só com a biografia “chapa branca”. Portanto, eu
sou a favor também de biografias não autorizadas, porque isso tem a ver com o direito fundamental
de uma sociedade democrática, que é o direito à informação e à liberdade de expressão, que inclui
a liberdade de imprensa.
As pessoas estão confundindo direitos e cenários. Quando se fala em direito à privacidade, isso
não significa censura, porque a lei brasileira já protege adequadamente a imagem da pessoa. A lei
brasileira já prevê punições rigorosas contra calúnia, injúria, difamação. Agora, se a justiça é rápida
ou não, se funciona ou não, é outra coisa. O fato é que lei brasileira já trata adequadamente da
proteção da imagem da pessoa.
O que me incomoda é tentar restringir um direito maior, que é o direito à informação e à liberdade
de expressão, com a desculpa de salvaguardar o direito à privacidade. Esse tipo de prevenção pode
acabar com o jornalismo. Imagine se os jornalistas que estão denunciando os casos de corrupção
da Prefeitura de São Paulo (caso dos auditores fiscais, na administração do prefeito Gilberto Kassab)
tivessem que pedir autorização aos fiscais! Nada se publicaria.
Está nos escritos de Thomas Jefferson: “Eu sei que a imprensa é perigosa, que a imprensa comporta
um grau de intromissão na vida das pessoas, mas eu prefiro ter uma imprensa livre”. Então, correr
esse risco faz parte do encanto da democracia.
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Qual destas duas obras descreve melhor a formação de um caráter genuinamente brasileiro:
“Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Hollanda, ou “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto
Freyre?
Fotos Cristóvão Bernardo

As duas são absolutamente complementares.
Sérgio

Buarque

de

Hollanda

desenvolve,

em “Raízes do Brasil”, ideias maravilhosas e
surpreendentes, como a figura do “brasileiro
cordial”. Ao contrário do que as pessoas imaginam,
não se trata de um “amigão”, um sujeito gentil. É
uma pessoa que nem sempre é confiável, que se
escuda em “jeitinhos” e desculpas para não ser
afrontada e nem afrontar. É um tipo dissimulado
– esse é o homem cordial brasileiro. É um sujeito
que tem sempre uma agenda oculta. Então, ele

“ O brasileiro é herdeiro de um regime de escravidão”

é complicado como agente político, porque ele
não se expressa, ele finge que aceita mas pode puxar uma peixeira a qualquer momento – esse
é o homem cordial de Sérgio Buarque de Hollanda, o brasileiro que é herdeiro de um regime de
escravidão, de exploração, de exclusão social e que tem medo de se expressar de forma assertiva,
transparente. Então, ele cria um problema de participação política, porque aquele que não se
expressa de forma clara nunca vai ser um agente político participativo e confiável.
Essa análise não aparece em “Casa Grande & Senzala”. O livro de Gilberto Freyre mostra uma
composição da sociedade brasileira pela sua variedade, pela sua riqueza cultural, pela contribuição
africana, pela convivência entre o senhor branco e os seus escravos, que é maravilhosa. Ele quebra os
muros entre a Casa Grande e a senzala.
Gilberto Freyre é criticado por muitos intelectuais por, digamos, ver um lado bonito na
escravidão. Essa análise de sua obra não seria superficial?
A escravidão é, por natureza, um regime de violência, opressão, migração forçada, em que pessoas
são tratadas como mercadoria. Mas há sutilezas na escravidão, na forma como dois mundos se
comunicavam, além da contribuição que a cultura negra deu para a formação na nacionalidade
brasileira, que tem sofrimento mas que também tem muita beleza. Há o jeito de sermos, o jeito com
que nos expressamos, a música, a dança.
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Gilberto Freyre foi mal compreendido pela esquerda brasileira?
Sim. Existem dois grandes injustiçados pela esquerda brasileira: Gilberto Freyre e Câmara Cascudo,
folclorista potiguar fundamental para se entender o Brasil de hoje. Criou-se o preconceito de que
Gilberto Freyre e Câmara Cascudo eram de direita, numa época em que a academia brasileira, de
esquerda, comprava pelo valor de face o trabalho de Nelson Werneck Sodré, que eu considero um
proselitista. Eu tenho dificuldade de usar Nelson Werneck Sodré em minhas bibliografias porque o
que tem ali, na maioria das vezes, é propaganda partidária, e ele foi rapidamente comprado pela
academia.
E Caio Prado Júnior, outro ícone da esquerda acadêmica, também faz propaganda partidária?
Menos que Nelson Werneck Sodré, mas também faz. Eu não tenho nada contra. Eu acho que a história,
a ciência social, é composta de múltiplas visões e narrativas. Pode haver uma história de esquerda,
uma história socialista, uma história liberal, uma história mais de direita, desde que intelectualmente
honestas, que respeitem suas fontes.
Agora, o que me preocupa é quando essa história é comprada ou boicotada de forma deliberada para
defender bandeiras ideológicas do presente. Nesse sentido, Nelson Werneck Sodré foi inflacionado
pela academia – e talvez Caio Prado Júnior também –, uma academia de viés de esquerda, enquanto
Câmara Cascudo e Gilberto Freyre eram demonizados. Mas hoje isso está mudando. As pessoas
começam a entender que há coisas importantes na obra de Caio Prado Júnior, de Sérgio Buarque de
Hollanda, de Gilberto Freyre, de Câmara Cascudo.
Talvez um dos livros mais importantes do Brasil seja “Os Donos do Poder”, de Raymundo Faoro.
Os donos do poder no Brasil de hoje são os mesmos descritos por Faoro, ou o poder mudou de
mãos?
Eu usei “Os Donos do Poder” em meus três livros, e usei também um outro livro de Faoro chamado “A
República Inacabada”. Gosto muito do trabalho dele. Raymundo Faoro não é um pesquisador primário,
mas um ensaísta. Ele traz visões inovadoras, até surpreendentes, sobre o Brasil, tanto quanto Sérgio
Buarque de Hollanda, e uma dessas visões é a do patrimonialismo, que é muito forte no Brasil e pode
ser visto claramente na predação dos serviços públicos, por exemplo, em um partido como o PMDB,
que tem o objetivo claro de pilhar os recursos públicos. Não se consegue enxergar no PMDB um
projeto nacional, um projeto de construção do Brasil como têm o PT, o PSDB, o partido da Marina
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(Rede Sustentabilidade, ainda sem registro no Tribunal
Eleitoral), mesmo com as críticas que eles também
mereçam. O PMDB, não. O negócio dele é o tomalá-dá-cá.
A UDN (União Democrática Nacional, partido
conservador dos anos 50 e 60), o PSD (Partido Social
Democrático, idem), a Arena (Aliança Renovadora
Nacional, partido de sustentação da ditadura militar,
de 1964 a 1985) ainda estão aí, só mudaram de nome.
Essa ideia do patrimonialismo não se dá apenas na

“A UDN e a Arena ainda estão ai, só mudaram de nome”

atividade política e na economia, ela se expressa em
várias áreas. Há patrimonialismo na área intelectual

brasileira. A universidade brasileira é muito refratária a aceitar ideias e contribuições que não estejam
de acordo com seus cânones ou que não passem por seus processos internos de validação.
Eu, por exemplo, sofri um preconceito muito grande com meus livros por não ser um historiador
acadêmico. Eu sou um jornalista. E aí eu percebo que há um enorme preconceito e também um
boicote ao meu trabalho pela academia. Isso é patrimonialismo de uma elite intelectual que galgou
postos acadêmicos.
Então, o patrimonialismo de Faoro está em todas as áreas. Está na área artística, por exemplo, com o
grupo “Procure Saber”, que só aceita as biografias chapa branca; está no cartorialismo, que é muito
forte no Brasil. Trata-se de uma visão genial, a de Raymundo Faoro, e que extrapola a própria análise
que ele fez. O Brasil é um país de demarcação de territórios de poder, em todas as áreas. É a terra do
“aqui mando eu”.
Como você classifica sua obra?
Eu faço livros-reportagem. São livros de não-ficção, eu não invento diálogos ou cenários. Tudo que
eu escrevo nos meus livros é baseado em fontes, e geralmente fontes credenciadas pela academia,
mas, na hora de escrever, eu uso uma linguagem literária e jornalística. São instrumentos que a
comunicação desenvolveu para atrair e reter a atenção do leitor.
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É a escola do new journalism americano, que tem entre seus expoentes Truman Capote, Norman
Mailer, Gay Talese...
Exatamente. É uma forma de você, sem criar ficção, criar um ambiente literário para seduzir a atenção
do leitor. Isso explica, por exemplo, os subtítulos dos meus livros, provocativos, em que eu trabalho
com estereótipos. São iscas que eu lanço para o leitor, jogo muita luz nos personagens, não fico
só na análise da macroestrutura da economia brasileira ou da escravidão. Quando você joga luz
nas pessoas, a história se torna atraente para leitor de carne e osso. Trabalhar com gente é uma
característica do jornalista.
Seus três livros foram recebidos da mesma forma pela crítica?
Se consideramos os leitores médios e a imprensa, sim. A academia, não. A academia foi mais crítica
no primeiro – eu levei muita paulada – e no segundo. Agora, no terceiro, não. Eu não sei se a paulada
ainda virá, pode ser que sim. Ou talvez a academia tenha percebido que eu tenho uma contribuição
que merece ser levada em conta, que eu não estou competindo com a historiografia acadêmica nem
desqualificando a história do Brasil.
Acho que o grande desafio no meu trabalho é ampliar o público sem desqualificar o conteúdo. Você
pode fazer um livro de história do Brasil muito banal, cheio de curiosidades e de coisas pitorescas, o
que não contribui em nada. Ou então você pode dar um mergulho muito profundo e afastar o leitor
leigo. Este é o desafio: como é que você amplia o público mantendo a consistência do conteúdo. Eu
acho que meus livros conseguem sobreviver nessa linha tênue e perigosa.
Quem era D. João VI?
Para mim ele foi nosso primeiro Macunaíma, um anti-herói. Era um homem com grandes dificuldades
pessoais, medroso, depressivo, indeciso, muito gordo, muito solitário. Ele não era um grande general,
um estadista, um homem assertivo. Mas, ao fugir para o Brasil ele se transforma num agente que
muda profundamente a realidade portuguesa e brasileira. Então, ele foi um grande agente de
transformação.
Aliás, Oliveira Lima (Manuel de Oliveira Lima, escritor e embaixador brasileiro falecido em 1928) chama
D. João VI de “o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira”. Realmente, até a chegada da corte
portuguesa ao Brasil, a noção de identidade nacional não existia, as pessoas não se consideravam
brasileiras. Então, ele é um herói pelas avessas.
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Era uma força viva da natureza, o oposto do pai. Ele era um homem impulsivo, teve várias amantes,
inúmeros filhos legítimos e ilegítimos. D. Pedro I tinha uma índole autoritária de soberano absoluto,
mas um discurso liberal. É muito interessante o que ele faz com a Constituinte de 1822/23 e com a
Constituição de 1824.
D. Pedro I não suporta a ideia de que uma Assembleia Constituinte lhe dite regras, mas promulga
a Constituição de 1824, que é gesto de um soberano absoluto, com componentes absolutamente
liberais de respeito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Porém, embute o Poder
Moderador, que no fundo é um mecanismo de um soberano absoluto. Então, ele é um homem cheio
de contradições. Ele estava com um pé no Século XVII, no Absolutismo, e outro pé no Século XXI.
É muito interessante observar que a história não é feita só pelas circunstâncias, pela macroestrutura,
pelos interesses econômicos, políticos e geopolíticos. As pessoas influem decisivamente na história.
Se pegarmos D. Pedro I, homem impulsivo, aventureiro, destemido, e botarmos em Portugal em
1807, provavelmente ele iria querer enfrentar Napoleão e mudaria a história. Se você botar D. João VI
às margem do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, o processo de independência do Brasil seria
totalmente outro, pois ele iria adiar, iria contemporizar com as cortes.
José Bonifácio de Andrada e Silva.
Para mim, o mais importante personagem da história brasileira, por duas razões. Era um estadista,
um homem muito bem preparado, com muita experiência – ele tinha sido professor na Universidade
de Coimbra. Era também um grande cientista, tendo descoberto vários minérios. Ele testemunhou a
Revolução Francesa de perto, em Paris, e viu o que era o povo na rua com reivindicação política sem
passar pelo filtro das instituições e o perigo que isso representava. Ele lutou nas Guerras Napoleônicas.
E, então, vem para o Brasil com uma visão de país maravilhosa.
Ele chegou aqui e percebeu que no Brasil – com tantos pobres, analfabetos, escravos, concentração
de riqueza, tanta rivalidade regional, sem comunicação – a única forma de conservar o país unido
era manter no Rio de Janeiro o que ele chamou de um centro de união e poder, ou seja, monarquia.
José Bonifácio percebeu que só a coroa poderia deixar o Brasil longe de uma guerra civil republicana
ou uma guerra étnica entre escravos e brancos. Essa forma de Brasil é que emerge das margens do
Ipiranga em 7 de setembro de 1822.
Só que a agenda completa de José Bonifácio foi abortada. O Brasil realmente manteve monarquia
constitucional e integridade territorial, mas ele defendia também fim do tráfico negreiro, abolição
14 // Revista da CAASP / Dezembro 2013

progressiva e gradual da escravidão, reforma
agrária pela taxação do latifúndio improdutivo,
separação entre Igreja e Estado, investimento
em educação para todos, incentivo à indústria,
à agricultura e ao comércio, e a transferência da
capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central.
Se o Brasil tivesse executado a agenda de José
Bonifácio na época da Independência, isso nos teria
catapultado a um patamar de desenvolvimento e
cidadania que hoje nos aproximaria de um país de
Primeiro Mundo.
Em “1889” você se refere a D. Pedro II, várias
vezes, em tom de piedade. Por quê? Como era
a personalidade do homem que governou o
Brasil por 48 anos?

“José Bonifácio é o mais importante personagem da
história brasileira”

O ser humano Pedro II me dá muita pena, muita compaixão. Ele foi uma criança abandonada pelo pai
e pela madrasta aos cinco anos. As cartas entre eles são de cortar o coração – “pai, estou com muita
saudade, me mande uma mecha do seu cabelo”, chegou a escrever.
Agora, ele foi criado como uma instituição de Estado pela elite brasileira, primeiro por José Bonifácio,
depois pelos regentes. E daí emerge um D. Pedro II que tem pouco a ver com o ser humano, que é
muito bem preparado para exercer sua função institucional. É um imperador que envelhece muito
rapidamente. Na maioridade, a coroa era-lhe muito pesada, o cetro era maior que ele. Ele era um
homem cuja voz não engrossou – uma característica curiosa, ele manteve a voz de adolescente,
esganiçada, que contradizia sua aparência física. E D. Pedro II vai ficando muito circunspecto - usava
aquela casaca preta – e envelhece precocemente.
D. Pedro II era amigo de Victor Hugo e de Graham Bell, amante das artes e das ciências, patrocinou
Carlos Gomes, Vitor Meireles, Pedro Américo, mas governou o tempo todo um país dominado pelo
analfabetismo, pela escravidão, pela pobreza e pelo latifúndio. Então, ele tem um papel mitológico
que está descolado da realidade. O Império brasileiro era uma miragem, onde se projetava um
ambiente de corte europeia, sofisticada e liberal, enquanto a realidade nas ruas era de pobreza,
escravidão e analfabetismo.
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Eu acho que ele viveu eternamente desconfortável com esse papel. Isso se observa nas cartas dele
à condessa de Barral, em que ele dizia preferir ser um presidente da República, e não um imperador.
Nas viagens ao exterior, ele gostava de ser chamado simplesmente de Pedro de Alcântara, carregava
a própria maleta. Você vê que ele não se sentia confortável com seu papel institucional, havia um
descolamento entre o ser humano e a instituição de Estado que representava. Isso me encanta, mas
também me compadece.
O marechal Floriano Peixoto, segundo presidente da República, foi mesmo um dos maiores
tiranos da História do Brasil?
É interessante observar o papel de Floriano, porque ele foi o salvador da Pátria, um mito muito
recorrente na História do Brasil. Éramos um país que herdara uma geleia social do período colonial
– analfabetos, pobres e escravos –, muito complexo, com muitas realidades regionais, geográficas e
culturais, um país sempre à espera de um messias, um salvador da Pátria que viesse e botasse ordem
na casa.
A história brasileira é permeada por salvadores da Pátria, mas Floriano é o exemplo supremo
disso, e é um enigma. É um homem que consolida a República a ferro e fogo. Ele tinha um aspecto
assustador. Os cronistas da época – Ruy Barbosa, Euclides da Cunha – frequentemente comparam
Floriano Peixoto ou a um animal peçonhento ou a um batráquio, que são os animais mais traiçoeiros
da flora. Havia suspeita de que ele fosse alcoólatra às escondidas. Mas ele age determinado, enfrenta
a Revolta da Armada, a Revolução Federalista no Sul, manda fuzilar 180 pessoas em Florianópolis,
então Vila do Desterro, numa única noite.
Ele representa o neopositivista de uma República que precisava ser tutelada. A ideia positivista, de
Auguste Comte, permeia toda a história republicana brasileira. Getúlio Vargas, no Estado Novo, é um
discípulo de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que eram positivistas. Os generais-presidentes
de 1964, dois deles gaúchos, eram positivistas, e o meio militar é muito seduzido por isso até hoje.
Os chamados “vultos da Pátria”, como os estudamos na escola, nem sempre são pessoas
que mereceriam esse título, enquanto outros, que mereceram de verdade, às vezes nem
constam dos livros escolares. Por exemplo, Benjamin Constant, talvez a figura mais decisiva
da Proclamação da República, aparece sumariamente nos livros do ensino médio, quando
aparece. Por quê?
Silva Jardim muito menos, e ele foi o grande propagandista do regime republicano, tendo percorrido
o Brasil inteiro . Ele era advogado. Isso é uma coisa que me encanta e também me incomoda: não
existe uma verdade histórica absoluta. Os personagens e acontecimentos do passado são reais, não
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mudam mais, mas a história continua mudando o tempo todo, pela forma como nós olhamos o
passado.
Essa narrativa e essa interpretação são produtos das circunstâncias do futuro, e não do passado.
A forma como a República se consolidou no Brasil - uma República militar, uma ditadura já com
o marechal Deodoro da Fonseca, que fechou o Congresso – promove uma história épica militar.
Naquela época, havia três candidatos possíveis a “pais” da República: Quintino Bocaiúva, que era civil,
intelectual do Rio de Janeiro, jornalista; Benjamin Constant, professor da Escola Militar, formador
e “fermento” da chamada Mocidade Militar; e o marechal Deodoro da Fonseca, oficial veterano da
Guerra do Paraguai, que era o único que tinha autoridade moral...
E que nem era republicano!
Era monarquista, mas se impôs e na narrativa futura foi descrito como o proclamador da República.
Então, é inevitável que a história cometa injustiças com seus personagens, às vezes “inflacionando”
um e desvalorizando outro. A história não é uma ciência exata, não existem fatos e personagens
absolutos e incontestáveis – por isso eu entrei nessa discussão das biografias. Autorizar somente
biografias “chapa branca” é engessar a história, é tirar sua diversidade, que é justamente o que faz
seu encanto.
Por que a atuação de Ruy Barbosa como ministro da Fazenda não destruiu sua imagem pública?
Há dois Ruy Barbosa na história. Um é o Ruy Barbosa da Campanha Civilista, que é grandioso,
realmente um homem que defende os direitos fundamentais, um grande intelectual. Outro é o
jovem Ruy Barbosa, o da Proclamação da República e do Governo Provisório. Um tem pouco a ver
com outro.
O Ruy Barbosa da Campanha Civilista é um homem maduro, com muita experiência. O outro é um
republicano tardio: até pouco tempo antes do 15 de Novembro ele era monarquista federalista, assim
como Joaquim Nabuco, e era mais federalista que republicano. Então ele percebe que a monarquia
jamais faria uma reforma federalista e adere ao movimento republicano – e se torna um incendiário.
Os artigos dele na imprensa do Rio de Janeiro são uma coisa terrível, ele insufla o Exército contra o
Império, bate pesado no imperador. Ele é a pena mais incendiária que existe naquele momento.
Depois, vem o Ruy Barbosa ministro da Fazenda, que faz uma besteira – uma reforma bancária
desastrosa -, promove o “encilhamento”. Mas é engraçado porque, nessa construção do imaginário
republicano futuro, essa participação dele na história ficou na sombra. O que prevaleceu, para a sorte
dele, é a imagem de Águia de Haia e a do homem da Campanha Civilista, o jurista.
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Então, Ruy Barbosa é superdimensionado pela história?
Acho que sim. Mas acho também que, como a história é feita por seres humanos e não por heróis
épicos, é preciso humanizar. Não se pode ser excessivamente rigoroso com os personagens do
passado. É preciso entender que eles tinham defeitos, angústias, inseguranças. Tiveram grandes
coragens e grandes medos, grandes realizações e grandes fracassos – não há personagem que passe
imune por esse crivo.
O que eu procuro nos meus livros é justamente jogar luzes sobre esses personagens e mostrar que
eles tinham dimensões heroicas e dimensões muito frágeis, às vezes até de covardia, coisa que o
grupo “Procure Saber” de hoje não gostaria de ver publicadas nas biografias de seus membros (risos).
Bem, temos o Século XX praticamente inteiro para ser explorado. Qual seu próximo livro?
Eu não vou mais fazer livros com data na capa. Vou continuar escrevendo sobre História do Brasil,
mantendo essa mesma fórmula de linguagem, mas acho que não virei para o Século XX. Vou ficar no
Século XVIII, no Século XIX, pois acho que é o período formador do que nós somos hoje.
Há uma história muito mal explicada. Com a ruptura que a República representou, toda a história
monárquica brasileira foi desconstruída. Para a República se legitimar, ela precisava desconstruir a
história monárquica e reconstruir sua mitologia. Então, o Brasil torna-se um país meio “sem pai nem
mãe”, e isso reflete na forma contraditória com que olhamos para o passado: às vezes de uma forma
excessivamente épica, às vezes de forma muito “vira-lata”.
Que significado terá o momento presente na História do Brasil ainda por ser escrita? Como
você avalia as recentes manifestações populares?
Vejo-as como um espasmo, um sinal vital de um período extremamente rico que estamos vivendo,
que é o da reconstrução do Estado Republicano brasileiro.
Eu digo o seguinte: a República foi nominalmente proclamada em 1889, mas eu diria que até 1984
nós fomos mais uma República monárquica do que uma República democrática. Nós tivemos uma
série de “imperadores republicanos”. Se você olhar para o Getúlio Vargas do Estado Novo, trata-se de
um monarca republicano, que organiza o Estado, faz a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), faz
a Constituição de 1937 com o Congresso fechado. O regime de 1964 também: tínhamos monarcas
republicanos fardados.
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A Primeira República, dos fazendeiros, do
“Café com Leite”, da política dos governadores,
apresenta a mesma equação de poder da
monarquia. É a mesma aristocracia rural, agora
ex-escravagista, que continua a comandar o
país. Onde antes havia um imperador passa a
existir um presidente da República fazendeiro,
apoiado pela aristocracia rural.
Muda tudo em 1984. Não é á toa que passou
“O brasileiro enxerga o Estado de uma perspectiva monárquica”

a se chamar Nova República o regime criado a

partir da Campanha das Diretas. O Brasil torna-se um país transformado, com menos analfabetos,
com uma economia mais complexa – não mais exclusivamente agrária, mas também industrial e
de negócios -, um país urbano e não mais rural, um país que se abre ao mundo e à competição
internacional, um país oxigenado pelas ideias que chegam de fora, um país que não está mais preso
às amarras da Guerra Fria.
Nesse ambiente novo, os brasileiros vão para a rua e proclamam uma segunda República pedindo
o direito de votar. Então nós fazemos uma Constituição republicana em 1988 e em 1993 realizamos
um plebiscito curiosíssimo, em que somos chamados a dizer se o Brasil deveria ser uma Monarquia
ou uma República – aliás, cumprindo uma promessa que Benjamin Constant fez da janela da casa
de Deodoro na noite de 15 de novembro de 1889. Ou seja, o Brasil manteve-se como uma República
provisória, a qual eu chamo de República monárquica, por 104 anos. Em 1993, nas urnas, pelo voto,
o povo decidiu que o Brasil era uma República.
De 1993 até hoje, o que nós estamos fazendo é discutir as regras do jogo republicano. Isto está
no “bate-cabeça” em Brasília entre Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Congresso. Está
também no debate na imprensa, nas redes sociais e nas manifestações de rua. No fundo, nós estamos
perguntando: que Brasil é este? Quais são as instituições que nos espelham, que nos representam?
Que instituições nós queremos? Nós nos reconhecemos nos partidos políticos que existem? As
instituições estão adequadamente equipadas para enfrentar a violência dos black blocks ou não?
Qual deveria ser a configuração das instituições republicanas para enfrentar esse tipo de desafio?
Então, este é um período fascinante. Nós estamos expondo nossas feridas, expondo essa purulência
que é a corrupção – e eu não diria que a corrupção piorou, mas que está mais exposta.
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Se for assim, o momento do Brasil é saudável.
Sim, é saudável. Se você observar o Brasil pela perspectiva do noticiário do dia-a-dia, você terá
muito motivo de pessimismo e até de desesperança, em que alguns podem dizer “vamos chamar os
ditadores de volta”...
Esse é um risco real?
Acho que não. Acho que o ambiente internacional não permite, a nova equação social brasileira
também não. É muito difícil você imaginar um golpe de Estado que pare de pé com as redes sociais
e as pessoas se comunicando sobre tudo.
E nem há um personagem carismático para executar isso.
Não temos mais “salvadores da Pátria”, já testamos os que tínhamos disponíveis. Acho que nós
superamos a tentação totalitária, e penso que a democracia vai se consolidar no Brasil à medida que
colhermos frutos dessa forma de construir o futuro.
No plebiscito de 1993 nós escolhemos uma fórmula de construção do futuro. A Democracia e
a República vão de consolidar no Brasil na medida em que elas devolverem para a sociedade
benefícios na forma de educação, saúde, segurança, empregos, oportunidades, cidadania. E nós
estamos colhendo: se você observar de uma perspectiva histórica, o Brasil hoje é um país muito
melhor que o Brasil de meados do Século XX, em que havia, por exemplo, a imprensa corrompida de
Assis Chateaubriand, o “toma lá dá cá” nas relações público-privadas, um país em eterno sobressalto
com as Forças Armadas ameaçando dar golpe.
Agora, não. Nós temos um ambiente relativamente estável, sem grandes sobressaltos. A democracia
tem sido exercitada sem ruptura nos últimos 30 anos. É claro que tem frustração no ar, é evidente, é
da natureza, nós estamos aprendendo, mas eu diria que estamos colhendo.
Não é incoerente - ou mesmo um traço de ignorância - pessoas reivindicarem reformas e ao
mesmo tempo afirmarem abominar a política?
O brasileiro cobra muito do Estado e não participa da atividade política. Ele não participa de sindicatos,
de associações de bairro, de assembleias de condomínio, não vai a reuniões na escola dos filhos, não
participa dos partidos políticos – mas quer que o Estado resolva tudo, que os partidos políticos sejam
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bons, honestos, eficientes e representativos. Então, há um descompasso entre a forma como nós
praticamos a atividade política e a forma como vemos a ação do Estado.
O brasileiro enxerga o Estado de uma perspectiva monárquica. Ele diz que todo mundo é corrupto,
prega voto nulo, prega o fechamento do Congresso, diz que não vale a pena participar, mas, nas suas
relações privadas ele joga lixo na rua, fura o sinal vermelho, anda com o carro no acostamento, molha
a mão do agente público, sonega impostos, corrompe o auditor fiscal. Nós cobramos do Estado
relações éticas de eficiência e cidadania que nós não cultivamos nas nossas relações privadas.
Numa democracia republicana, o Estado é mero espelho do que somos na média. Paulo Maluf,
inúmeras vezes condenado pela Justiça por roubalheira, é deputado federal, foi eleito nas urnas.
Estão aí o Sarney, o Jáder Barbalho, o Renan Calheiros, o Collor. Não foi um ditador que os colocou
lá – esse é o Estado brasileiro. Então, nosso desafio é qualificar a sociedade brasileira para que ela se
torne capacitada a eleger um Estado também mais qualificado.
Neste país patrimonialista e monárquico que você descreveu, como se enquadra historicamente
a eleição de um ex-operário para a Presidência da República?
A eleição para presidente da República, primeiro, de um sociólogo (Fernando Henrique Cardoso); a
eleição para presidente da República de um líder operário e retirante nordestino (Luiz Inácio Lula
da Silva); e a eleição da primeira mulher para presidente da República no Brasil (Dilma Rousseff) são
frutos maravilhosos, são grandes conquistas da democracia. Temos de comemorá-las, pois são sinais
vitais da democracia que estamos praticando. Significa que nós estamos topando o desafio de fazer
escolhas novas e às vezes surpreendentes.
Se você levar em conta que este é um país patriarcal, machista e conservador, o fato de termos uma
mulher na Presidência da República, quando os Estados Unidos, uma República com mais de 200
anos, nunca elegeu uma mulher, é um avanço enorme.
Agora, eu acho que essa história precisa ser analisada de uma perspectiva mais ampla, ou seja, o
grande mérito da democracia é testar todas as hipóteses. E o PT, que era um partido que se dizia
honesto, ético, propunha um padrão de eficiência, quando foi testado saiu-se chamuscado, assim
como o PSDB saiu-se chamuscado.
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Mas o PT, depois que foi governo pela primeira vez, conseguiu reeleger-se duas vezes, e se a
eleição fosse hoje, como mostram todas as pesquisas, venceria novamente. A que isso se deve?
É que o PT topou um desafio que ninguém tinha topado antes: tentar corrigir passivos históricos.
Fernando Henrique começou com distribuição de renda e coisas assim, mas o PT aprofundou isso e
está colhendo os benefícios. Se você olhar por uma certa perspectiva, isso pode ser um novo tipo de
coronelismo, de “voto de cabresto”, mas, de outra perspectiva, é uma tentativa de corrigir passivos
históricos.
Agora, a economia parou de crescer, a infraestrutura está estrangulada, as cidades estão se tornando
inabitáveis, a segurança pública está absolutamente comprometida. Então, pode ser que o modelo
não se sustente por muito tempo, e as pessoas vão começar a procurar alternativas.
Os navegantes da web leem muito pouco. A internet colabora com a literatura ou rivaliza com
ela?
Acho que tem colaborado. Não podemos confundir o futuro do livro com o futuro do papel. O
formato em papel está em crise, no mundo todo, sejam livros, jornais ou revistas. A maneira como
nós empacotamos informação, cultura e entretenimento nos últimos 500 anos, desde Gutemberg,
está em crise, está mudando pelas novas tecnologias digitais, mas eu diria que nunca tantas pessoas
se informaram tanto quando nesta era digital. A maneira como nós estamos nos relacionando com
a informação está mudando.
Há de tudo na internet, de coisas absolutamente banais, como pessoas que dizem no twitter
“acordei, está um lindo dia de sol”, até blogs de literatura, blogs de discussão de projetos científicos,
de colaboração entre pesquisadores de diversos países. Está na web a Biblioteca Mindlin, que foi para
a USP toda digitalizada. Se você quiser pesquisar na Biblioteca Mindlin, você pesquisa pela internet.
Então, não existe uma só internet. Nunca se compartilhou tanto conhecimento, inclusive literatura.
Mas, se você olhar só na “casca”, só nas redes sociais, é tudo muito bobo. Eu diria que a grande massa
vai ficar na banalidade, como sempre ficou na TV aberta em programas como o do Ratinho e o do
Datena, e uma parte mais estudiosa, mais intelectualizada, vai procurar o conteúdo mais denso, mais
profundo, que também está disponível ao clique do mouse.

22 // Revista da CAASP / Dezembro 2013

Você poderia citar alguns personagens fundamentais da História do Brasil que tenham sido
advogados?
Só para falar dos republicanos, temos Ruy Barbosa, Campos Salles, Prudente de Morais, Silva Jardim.
Na história recente, tivemos Getúlio Vargas, Raymundo Faoro, inúmeros constituintes em 1988. Há
uma galeria enorme de advogados cujo papel foi crucial na história do país, até porque o Direito é
uma das primeiras ciências de curso superior no Brasil: houve a Escola de Medicina, que D. João VI
criou ao chegar a Salvador; depois, as duas famosas Escolas de Direito de Recife e de São Paulo, no
Largo São Francisco.
A elite brasileira era por natureza formada em Direito. Se você pegar toda a galeria dos ministros, dos
homens do Império, eram todos advogados e compunham uma elite com uma visão muito ampla,
porque o advogado tem de estudar não só as leis, mas história, ciências sociais, economia. Eu diria
que este é um país feito por advogados.

“

Este é um país feito por advogados

”
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Sem advogado
não se faz justiça
Mas quem mais deveria respeitar
esse preceito constitucional parece ignorá-lo

V

Reportagem de Paulo Henrique Arantes

inte e cinco anos depois de promulgada a “Constituição Cidadã”, seu Artigo 133, que diz
respeito exclusivamente à advocacia, é ignorado por autoridades de diversas esferas da
República. A que se deve o fato de os chefes do Executivo e do Judiciário pronunciarem-se
como se um preceito constitucional não existisse? Saliente-se que declarações infelizes são apenas
isso - declarações infelizes. Mas ganham peso quando partem dos ocupantes dos mais altos cargos
públicos, corroborando rotineiras violações de prerrogativas profissionais e disseminando-as pelos
patamares inferiores.
Em setembro último, a presidente Dilma Rousseff foi a Nova York tentar convencer empresários
americanos a investirem no Brasil. Iniciativa louvável, mas que não precisaria vir acompanhada de
uma frase absolutamente infeliz. Disse a presidente que o Brasil, no passado, formava mais advogados
que engenheiros, e que hoje esse quadro se inverteu. A mudança, segundo a fala presidencial,
seria altamente positiva, pois “advogado é custo e engenheiro é produtividade”. A assertiva seria
questionável mesmo se os engenheiros trabalhassem de graça.
Ao lado da chefe do Poder Executivo, o chefe do Judiciário é outro que vem se notabilizando por
ignorar o Artigo 133 da Constituição da República, que estabelece o seguinte: “O advogado é
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei”. Conhecido por não atender advogados em seu gabinete, mesmo
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Arquivo OAB-SP

antes de se tornar presidente daquela
corte, e por ter dito que “advogados
costumam acordar às 11h da manhã”,
Joaquim Barbosa agora volta-se contra
o Quinto Constitucional, dispositivo que,
durante uma reunião do Conselho Nacional
de Justiça, disse considerar “desnecessário”.
“Há uma incompreensão, por parte de
algumas autoridades, do papel efetivo
do advogado, que é um agente de
transformação social e, acima de tudo, um

Marcos da Costa:”O advogado é um agente de transformação social”

instrumento de paz social”, avalia o presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, que não se cansa de
repudiar publicamente manifestações como as citadas antes. “Quando trabalha por seu cliente,
quando faz com que seja afastado qualquer resquício de injustiça, o advogado desagrada algumas
pessoas, inclusive algumas autoridades”, observa.
O constitucionalista José Afonso da Silva teve papel destacado como assessor jurídico da Assembleia
Constituinte que elaborou a Carta de 1988. Ele lembra que o Artigo 133 foi inserido por iniciativa do
então deputado Michel Temer, hoje vice-presidente da República. Afonso da Silva diz simplesmente
não compreender a frase da presidente Dilma Rousseff. Sobre Joaquim Barbosa, supõe, sua origem
no Ministério Público talvez explique em parte algumas de suas atitudes. “O Ministério Público às
vezes quer alijar o advogado, sem compreender que o processo é dialético. Não pode haver processo
judicial sem o contraditório – isso é um princípio constitucional”, afirma.
Fabio Reisemberg

“O advogado fornece elementos para o julgamento, e
quanto melhor o advogado melhor para o juiz. O juiz que
se posiciona contra a atividade da advocacia é alguém
que não recebeu uma formação jurídica adequada – é o
mínimo que se pode dizer”, aponta José Afonso da Silva.
Para o advogado Pedro Dallari, que também assessorou

José Afonso da Silva: “O juíz que se posiciona contra o
advogado não recebeu uma formação jurídica adequada”

os trabalhos da Assembleia Constituinte, “as pessoas
valorizam os advogados quando precisam deles” e Dilma

Rousseff, por sua história, deveria agir assim. “A presidente da República, que é uma pessoa muito
respeitável, muito admirável, teve ao longo da vida momentos muito difíceis. Foi presa, torturada, e
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certamente contou com bons advogados que a
ajudaram em sua trajetória, aos quais ela certamente
deu o devido valor”.

Pedro Dallari:”As pessoas valorizam o advogado
quando precisam dele”

Com o presidente do STF Dallari não é tão ameno.
“Ao meu ver, o que ocorre com o ministro Joaquim
Barbosa é que muitas vezes ele se esquece de que
se transferiu para a magistratura e acaba recordando
sua condição de promotor público”, lamenta.

“A Constituição brasileira foi bastante inovadora ao trazer para a esfera constitucional temas que, na
grande maioria dos países, são tratados apenas no âmbito infraconstitucional”, registra Dallari, que
é professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. “O papel do advogado, previsto
na Constituição, é fundamental para gerar equilíbrio no tratamento de uma controvérsia, para fazer
com que as diferenças que possam existir dos pontos de vista social e intelectual entre as partes não
sejam impeditivas de uma solução justa”, explica.

Há 18 anos na magistratura, após 25 anos de advocacia criminal, a desembargadora Angélica de
Almeida ingressou no Tribunal de Justiça de São Paulo pelo Quinto Constitucional. Do alto de sua
experiência, ela tem uma visão clara da função do
advogado. “Se eu achava importante a participação
do advogado na administração da justiça quando
advogava, na magistratura eu percebo que essa
importância é ainda maior”, ressalta. E prossegue:
“No âmbito do processo criminal, com o qual eu
tenho contato há muitos anos, é fundamental a
presença de um contraditório efetivo. O advogado
traz ao Judiciário dados, informações e postulações
que podem proporcionar uma decisão mais justa”. Angélica de Almeida: advogados são indispensáveis para
a “canalização dos movimentos populares”

Angélica ressalta a relevância ainda maior que os advogados adquirem no atual momento político
por que passa o Brasil, em que o povo sai às ruas: “A participação dos advogados na canalização dos
movimentos populares que estão acontecendo é indispensável”.
Às tentativas de reduzir o advogado a um papel secundário soma-se a confusão que a mídia – e,
26 // Revista da CAASP / Dezembro 2013

Ricardo Bastos

Para Marcos da Costa, o dispositivo constitucional é claro e deve ser lido na sua integridade: “Não
pode haver causa judicial ou mesmo administrativa sem a presença do advogado, além de outro
aspecto, de abrangência maior, que é a presença da advocacia dentro da administração da justiça,
no sentido de que a OAB tenha assento nos órgãos especiais dos tribunais”.

consequentemente, a população – faz entre o defensor e seu cliente. A Revista da CAASP foi ouvir
outra desembargadora para saber sua opinião sobre essa questão. Mary Grun, recém-ingressa no
TJ-SP pelo Quinto Constitucional, acha que os poucos advogados que se aliam a cartéis criminosos
acabam adquirindo grande projeção. “O reflexo que essas atitudes isoladas têm é diferente da
realidade. O advogado é um defensor da cidadania, e isso nenhuma outra profissão faz – essa é a
beleza da advocacia. Eu acho que 98% dos advogados são autênticos defensores da cidadania, só
que os 2% que se misturam com o crime são os que a população vê”, acredita.
A confusão midiática, segundo José Afonso da Silva, leva à formação de uma opinião pública enviesada:
“Fica parecendo que o advogado não pode defender certos criminosos, como se fosse possível
existir algum julgamento sem defesa. Isso é penoso. A mídia, com todo seu direito de expressão e
informação, deveria defender o direito dos outros de acordo com os direitos fundamentais”.

Conciliação e mediação sem advogado?
Ainda que o relacionamento institucional entre a
Seção de São Paulo da OAB e o Tribunal de Justiça
do Estado não esteja comprometido – longe disso
– algumas atitudes da corte mereceram resposta
contundente da advocacia paulista. Primeiro,
foi a tentativa de restringir o atendimento aos
advogados nos fóruns; depois, a simples redução
do horário de funcionamento forense; por fim,
a autorização para que cartórios realizassem
conciliação e mediação sem a presença de
advogado. Em todos casos, a OAB-SP obteve
amparo a seus pleitos junto ao CNJ ou ao STF.

Arquivo OAB-SP

Tribunal de Justiça de São Paulo: medidas contestadas
pela OAB-SP

As conciliações em cartório ferem frontalmente o Artigo 133 da Constituição. O argumento dos
seus defensores é que tal medida reduziria a litigiosidade. Nada mais equivocado. “A visão de que o
advogado estimula o litígio é errada. Na verdade, o advogado recebe o litígio e procura acabar com
ele por meio da justiça. O advogado é instrumento de paz, não de litígio”, raciocina Marcos da Costa,
presidente da OAB-SP.
“A Ordem não é contra mediação e conciliação, muito pelo contrário, tanto que temos o projeto ‘OAB
Concilia’, com índice de êxito em torno de 80%. Entendemos, contudo, que tais instrumentos não
devem servir para finalizar litígios sem que a justiça esteja assegurada. Além disso, os cartórios não
têm autorização legal para tanto”, enfatiza o dirigente.
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O suposto movimento crescente da litigiosidade deve-se, na verdade, ao surgimento de uma população
conhecedora dos seus direitos, fato decorrente da promulgação da Constituição de 1988. “A Carta de
88 ampliou os direitos dos cidadãos, daí a ser chamada de ‘Constituição Cidadã’. Houve uma reforma
legislativa no país, por exemplo, com a chegada do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e do próprio Código Civil reformado”, relata Marcos.
Pedro Dallari, por sua vez, não acredita que medidas como a conciliação em cartório possam
desafogar o Judiciário. Para tanto, só mesmo a informatização, mas desde que efetuada de modo
consciencioso. “É evidente que a mudança – com a introdução do processo eletrônico, que é algo
positivo – deveria ter sido iniciada a partir de um cronograma acertado entre a OAB, as Procuradorias
e o Poder Judiciário, de tal maneira que as entidades de classe pudessem preparar seus representados
com antecedência”, ressalva Dallari.

Violação de prerrogativas: criminalização em 2014?
Assessoria do senador Gim Argello

É grande a expectativa quanto à aprovação
do Projeto de Lei que torna crime a
violação das prerrogativas profissionais
dos advogados, nascido em 2005 de uma
iniciativa da OAB-SP, por obra do seu então
presidente, Luiz Flávio Borges D’Urso. O
projeto foi apresentado pela primeira vez
na Câmara Federal pelo deputado Marcelo
Barbieri (PMDB-SP). Aprovado naquela
Casa e remetido ao Senado como Projeto
de Lei 83/2008, ganhou uma série de Argello, ao microfone: “Nada acontece àqueles que desrespeitam
emendas e até um substitutivo elaborado as prerrogátivas dos advogados”
pelo então senador Demóstenes Torres, que tentou desfigurá-lo, cingindo a nova incriminação à Lei
de Abuso de Autoridade.
“O PLC (Projeto de Lei da Câmara) número 83 é um grande avanço. Contudo, quando fui designado
relator da matéria o substitutivo do senador Demóstenes Torres já estava aprovado, logo, não me
cabia me manifestar sobre seu mérito, mas apenas sobre o mérito das emendas apresentadas”, diz o
senador Gim Argello (PTB-DF), que atualmente responde pela relatoria do projeto. “Acredito que o
ideal seria inserirmos esse novo tipo penal no próprio Estatuto da OAB, motivo pelo qual apresentei
em setembro de 2013 o PLS (Projeto de Lei do Senado) número 385, para acrescentar à Lei 8.906/94
(Estatuto da OAB) os tipos penais ‘Violação de Direitos ou Prerrogativas do Advogado’ e ‘Exercício
Ilegal da Advocacia’, com as redações sugeridas pelo Conselho Federal da OAB”, explica Argello.
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Segundo o senador, busca-se um entendimento em torno do texto, para que o mesmo seja posto em
votação o quanto antes, o que parece improvável de acontecer ainda em 2013. De qualquer forma,
Argello aposta na sua aprovação em 2014: “É uníssona a vertente de que dentro do sistema judiciário,
entre os atores principais, somente o advogado não se vê protegido em suas prerrogativas com
sanção expressa para o caso de desrespeito a elas. Ou seja, nada acontece àqueles que desrespeitam
as necessárias e imprescindíveis prerrogativas – que não são privilégios – dos advogados. Por outro
lado, se as prerrogativas dos servidores públicos envolvidos com o sistema judiciário (Magistratura,
Ministério Público, Polícia, escrivães, técnicos etc.) são desrespeitadas, há expressa sanção prevista
em lei visando a desestimular essa ocorrência”.
“A OAB-SP tem marcado presença em todas as sessões do Congresso em que o tema é discutido.
Eu tenho conversado com os senadores, especialmente com os de São Paulo, pedindo apoio ao
projeto. Temos, inclusive, produzido memoriais para os parlamentares, mostrando a importância de
fortalecer a atuação do advogado e, por meio disso, assegurar ao cidadão seu direito de defesa”,
afirma o presidente da seccional paulista da Ordem, Marcos da Costa.
Alinhado à Ordem, o constitucionalista José Afonso da Silva é incisivo ao defender que se torne crime
o aviltamento das prerrogativas do advogado. “Já que as prerrogativas estão sendo desrespeitadas,
é preciso criminalizar sua violação”, assinala. Indagado sobre o possível efeito pedagógico que a
aprovação do Projeto de Lei teria, Afonso da Silva não ameniza: “Muitas vezes, medidas desse tipo
têm mais um caráter intimidativo do que propriamente punitivo. Mas, se é para criminalizar, que seja
para por na cadeia se for o caso”.
O advogado Pedro Dallari, de outra parte, não demonstra entusiasmo com a provável nova lei. “Nós
não podemos criar uma sociedade em que as coisas corretas aconteçam só porque é crime não
acontecerem. Precisar de remédios penais para assegurar as prerrogativas é sinal de que a sociedade
está num patamar inadequado”, diz. “O importante é que nossas prerrogativas sejam asseguradas
pela compreensão de que são um benefício social”, pondera.
As duas desembargadoras ouvidas pela Revista da CAASP posicionam-se quanto à questão de modo
a honrar um passado vivido na advocacia. “Não conheço o Projeto de Lei, mas acho que existe a
necessidade de criminalizar a violação das prerrogativas dos advogados. Na verdade, a garantia
constitucional compreende e pressupõe o exercício dessas prerrogativas, sem as quais o advogado
não pode exercer de forma efetiva sua condição de defensor do direito de outras pessoas”, argumenta
Angélica de Almeida.
Para Mary Grun, tornar crime o desrespeito aos preceitos profissionais dos advogados “é uma
necessidade da advocacia”. Ilustrando sua assertiva, ela condena atos como apreensão de documentos
e invasão de escritórios, nos quais o advogado seria usado “para facilitar um trabalho que é de
investigação, de inteligência, e que deveria estar sendo realizado com eficiência e competência pelo
Estado, pelos organismos de segurança nacional, pelo Ministério Público ou pela polícia”.
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Inestimável função social
A imprescindibilidade do advogado, estabelecida pelo Artigo 133 da Constituição da República,
torna-se ainda mais evidente quando se olha para os aspectos humanitários da profissão. O que seria
dos 1 milhão de carentes do Estado de São Paulo que procuram a Assistência Judiciária não fossem
os 50 mil advogados que lhes atendem?
“Se o papel do advogado não é compreendido por alguém, deveria sê-lo. Os advogados têm um
papel histórico na construção do país. Na Assistência Judiciária, sem a participação deles não teríamos
como socorrer a população carente”, constata a secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado
de São Paulo, Eloisa de Sousa Arruda.
Assembléia Legislátiva de São Paulo

Em colaboração com a Pasta, os advogados
paulistas têm ainda atuação voluntária no
Cratod (Centro de Referência de Álcool,
Tabaco e Outras Drogas), onde são
representados pelo conselheiro seccional
Cid Vieira de Souza Filho, presidente da
Comissão de Estudos sobre Educação e
Prevenção de Drogas da OAB-SP, e, mais
recentemente, no Coetrae (Comissão
Estadual para Erradicação do Trabalho
Escravo). “Os advogados fazem parte de

Eloisa Arruda:”Sem os advogados não teríamos como atender a
população carente”

todas as ações que visam, em primeiro lugar, esclarecer as pessoas sobre como se caracteriza o
trabalho escravo; depois, resgatar vítimas do trabalho escravo e, por fim, acompanhar as tarefas de
punição dos que adotam esse tipo de conduta”, descreve Eloisa Arruda.
Em conversa com a Revista da CAASP, a secretária aproveitou para posicionar-se sobre o Projeto de
Lei que criminaliza a violação das prerrogativas profissionais dos advogados: “É muito bem-vindo.
Assim como há criminalização de qualquer tipo de agressão a outras profissões, eu acho que em
relação aos advogados isso ganha relevância especial, até porque o advogado por vezes encontra-se
em embates judiciais que o tornam suscetível, exposto”.
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O desafio diário
de conviver
com a Doença
de Alzheimer
Na adolescência, na década de 1940, Fernando Azevedo de
Almeida viu o mundo em guerra. Adulto, atuou como jornalista
no Jornal da Manhã durante a ditadura militar, constituiu
família e conseguiu realizar seus projetos. Na terceira fase da
vida, na hora de desfrutar das conquistas, Fernando foi vítima
da Doença de Alzheimer. “Meu avô era muito inteligente,
tinha uma memória admirável - essa era a marca dele. A
doença lhe roubou a identidade”, conta Adriana Azevedo
de Almeida Massini, neta de Fernando. Ela chorou a morte
do avô em junho de 2010. A causa direta foi uma infecção
urinária, agravada pelos esquecimentos da medicação e da
ingestão de líquidos. A destruição progressiva e irreversível
dos neurônios ligados à cognição provocada pelo Alzheimer
é mais comum em idosos acima dos 65 anos. A incidência da
doença aumenta com o avançar da idade e atinge cerca de
8% da população brasileira.
Reportagem de Karol Pinheiro

P

ouco se sabe sobre a causa específica da Doença de Alzheimer. Acredita-se em alguma
deficiência de certas enzimas e proteínas, afora a hipótese da predisposição genética. O
sinal mais característico do Alzheimer é a perda da memória recente, que costuma acontecer

na primeira fase da doença. Posteriormente, vai-se a memória biográfica, a capacidade de lembrar
o nome e a fisionomia de pessoas próximas. Distúrbios de comportamento, que vão da apatia ao
isolamento e à agressividade, também surgem a partir da segunda fase da doença. Dificuldade de
assimilar novos conhecimentos, fazer cálculos numéricos e julgamentos de valor, manter-se alerta
e expressar-se em linguagem adequada compõem o triste quadro evolutivo do Azheimer, que
no estágio mais avançado deixa o indivíduo praticamente imóvel e incapaz de qualquer tipo de
comunicação.
“A perda da noção de tempo foi o primeiro sinal demonstrado pelo meu avô. Ele começou a embaralhar
as datas dos compromissos. Depois nós percebemos que atividades básicas, como comer ou tomar
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Arquivo pessoal Adriana Massini

Shutterstock

banho, vinham sendo esquecidas por ele”,
conta Adriana Massini. “Era comum ele
passar por mim, bagunçar meu cabelo, fazer
um carinho. De repente, isso não acontecia
mais”, emociona-se.
Segundo a coordenadora do Departamento
Científico de Neurologia Cognitiva e do
Envelhecimento da Academia Brasileira de
Neurologia, Sonia Brucki, todos estamos
sujeitos a algum grau de alteração cognitiva.
Estudos revelam que cerca de 50% dos
idosos a partir dos 85 anos apresentam

Adriana com o avô: ”A perda da noção de tempo foi o primeiro
sinal”

algum problema de cognição. “O importante é verificar se essas perdas são naturais, por conta da
idade, ou se são causadas pela Doença de Alzheimer”, ressalta a neurologista.
Não existe um exame diagnóstico específico do Alzheimer. “Começamos a busca pelo diagnóstico
em 2005, e o resultado só foi confirmado dois anos depois”, lembra Adriana. O diagnóstico final da
doença só é obtido após meses de avaliação comportamental, associada a exames de sangue e de
imagem (tomografia ou ressonância magnética) que têm a função de excluir outras doenças. Em
alguns casos, o exame do líquido céfalo-raquidiano pode ser necessário.
O diagnóstico precoce, que nem sempre é possível, ajuda a preservar a qualidade de vida do
paciente, já que ainda não há cura para a Doença de Alzheimer. Os medicamentos existentes ajudam
a diminuir a velocidade da perda funcional, assegurando mais tempo de autonomia. “A dependência
total acontece no estágio final da doença, por isso é importante que, assim que diagnosticado o
Alzheimer, o doente continue com suas atividades habituais”, explica Brucki. “Cabe à família averiguar
se as atividades realizadas hoje pelo doente serão seguras amanhã, quando a doença avançar”.
Como o Alzheimer é uma patologia progressiva, o tratamento muda conforme seu estágio. Terapias
complementares como fisioterapia e fonoaudiologia costumam ter efeito positivo. Os gastos para
a família não são desprezíveis. Além de alimentação enteral, fraldas, sugadores de saliva e outros
equipamentos necessários na fase mais avançada, a presença de um enfermeiro ou ajudante pode
ser imprescindível, a não ser que algum membro da família esteja à disposição para vestir, dar banho,
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alimentar e ministrar os remédios. “É realmente assombroso lidar com uma doença que, num dia,
deixa o doente de um jeito e, no outro, tudo está diferente. O truque é tentar estar sempre adiante e
ter jogo de cintura nas situações inesperadas, que são muitas”, diz Adriana.
Assim como não há cura para o Alzheimer, também é impossível preveni-lo. Mas, já comprovou
a medicina, hábitos de vida saudáveis podem ajudar a protelar seu surgimento. “Manter uma
alimentação equilibrada, com pouca ingestão de carne vermelha, controlar fatores de risco
como obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo, fumo e álcool são medidas que evitam o
aparecimento precoce da doença”, explica Sonia Brucki. Além disso, ler e conversar sempre fazem o
cérebro trabalhar, portanto dão sua parcela de contribuição contra o desenvolvimento do Alzheimer.
Ciente da hipótese de predisposição genética para o Alzheimer, Adriana Massini adota os hábitos
supostamente preventivos, e, como tantas pessoas, aguarda a descoberta do “elo perdido” na
complexa cadeia de eventos que leva ao desenvolvimento da doença.

Nova descoberta: caminho da cura?
Arquivo pessoal Sonia Brucki

Em outubro, uma descoberta provocou rebuliço na
imprensa mundial. Ao realizarem testes em camundongos,
pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra,
teriam descoberto uma substância química capaz de levar à
cura do Alzheimer e dos males de Parkinson e de Huntington.
Não é raro na história da medicina que testes exitosos em
animais fracassem em humanos. Daí a pergunta: até que
ponto a excitação midiática se justifica?
“Esta descoberta foi, sem dúvida alguma, muito importante.
Mas daí a dizer que vamos chegar à cura do Alzheimer... isso
vai levar mais alguns anos”. A afirmação é da neurologista
Sonia Brucki. “Esta abordagem analisa o que todas as doenças
neurodegenerativas têm em comum”, observa.
A metodologia utilizada no estudo inglês, divulgado

Sonia Brucki: cura ainda vai demorar
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pela revista Science Translational Medicine, priorizou os
mecanismos naturais de defesa das células cerebrais. Os

pesquisadores utilizaram um composto que impediu os mecanismos de defesa de se manifestarem,
interrompendo o processo de degeneração dos neurônios. Doze camundongos com Doença de
Príon desenvolveram problemas graves de memória e de movimento, e morreram em um período
de 12 semanas. No entanto, aqueles que receberam o composto não mostraram qualquer sinal
de destruição do tecido cerebral. O problema é que essa substância causou efeitos colaterais nos
camundongos, comprometendo-lhes o pâncreas e tornando-os diabéticos. Os estudos continuam.

Associação ajuda a compreender doença
Há 22 anos a

Associação Brasileira de

Alzheimer (Abraz) reúne profissionais de
saúde, familiares e cuidadores de pacientes
com Alzheimer. Com 21 regionais e 75 subregionais espalhadas por todo o Brasil, a
Abraz conta com 75 grupos de apoio em
que se compartilham experiências. Esses
grupos abraçam cerca de 4 mil familiares, ou 13 mil pessoas. “São números tímidos se levarmos em
conta que temos cerca de 1 milhão de pessoas vivendo com Alzheimer no Brasil. Há muito trabalho
a fazer”, salienta Vera Pedrosa Caovilla, diretora da associação.
Organização sem fins lucrativos, a Abraz é mantida por contribuições voluntárias de usuários,
doações e parcerias com a iniciativa privada. Os recursos obtidos são utilizados na produção de
material informativo, treinamento de voluntários, manutenção de suas unidades e grupos, além do
serviço de atendimento telefônico gratuito (0800-55-1906), que funciona de segunda a sexta-feira,
das 9h às 16h. A página da entidade da internet é www.abraz.org.br
Também por meio de suas regionais, a Abraz realiza uma série de atividades de conscientização
para a população em geral sobre a importância de se descobrir a doença o quanto antes. Segundo
Caovilla, realizar o diagnóstico pelo SUS é difícil. “Nossos membros relatam que uma consulta com
uma das três especialidades aptas a fazer o diagnóstico - neurologia, geriatria e psiquiatria - demora
até sete meses para acontecer”, denuncia.
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Férias, remédio contra os
males de uma vida atribulada

P

Reportagem de Joaquim de Carvalho

esquisas apontam a advocacia como uma das profissões mais estressantes, ao lado de
medicina, jornalismo e algumas carreiras executivas. Para esses operadores do Direito, é
impossível fugir de prazos improrrogáveis, audiências tensas e estudos incessantes, em busca

de teses e jurisprudências que tenham força na hora do julgamento. É por isso que dezembro e
janeiro são os meses mais aguardados do ano. Nesse período, quando ocorre o recesso do Judiciário,
muitos advogados deixam o estresse em casa e saem em busca de um refúgio.
O Sangri-la* da advocacia às vezes está perto, como é o caso do Refúgio Cheiro de Mato, um dos
muitos hotéis que têm parceria com a CAASP e oferecem descontos de até 30%. O Refúgio fica a
30 quilômetros de São Paulo, em Mairiporã, mas, chegando lá, a impressão que se tem é a de que a
capital fica em outra galáxia.
O cheiro é mesmo de mato, o visual é tropical, a sensação é a de pedras sob os pés descalços e a
diversão inclui até passeio de barco na represa de Mairiporã. O hotel foi construído às margens de
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Club Med

um dos principais reservatórios de água de São Paulo, que abastece toda a Zona Norte da Capital e
os municípios até a divisa com Minas Gerais.
A convite da direção do Refúgio Cheiro de Mato, a reportagem da Revista da CAASP visitou o hotel. Ao
chegar, passamos por um portão e deixamos o carro estacionado. Por uma trilha empedrada, fomos
até o píer, onde um barco aguardava. A travessia é de 80 metros. Este pequeno passeio funciona
como uma espécie de descontaminação urbana. A impressão é que se vai para um local distante. Do
outro lado, os deslocamentos são feitos em carrinhos de golfe. Elétricos, não poluem e não fazem
barulho. O hotel ocupa uma área de 90 mil metros quadrados, o equivalente a 11 campos de futebol.
Entre árvores e pedras catalogadas há 80 apartamentos, alguns com paredes de rochas naturais.
As construções ocupam um décimo da área total. A maior parte é composta pela floresta da Cantareira,
a mesma que embeleza a Zona Norte de São Paulo. Na caminhada para um dos dois restaurantes, é
possível ver macaquinhos, esquilos (o animal é o mascote do hotel), lagartos e bichos preguiças. Ali
se pode praticar arvorismo, tirolesa e pesca.
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Refúgio Cheiro de Mato

“Já pescaram pacu de quinze quilos na represa”, conta
o comandante do barco que faz a travessia. Entre
os esportes aquáticos, o hóspede, além do passeio
de barco ou pedalinho, pode brincar de stand up
e banana boat. “As pessoas dizem que aqui se faz
lavagem cerebral sem perceber, é higiene mental
pura. Eu concordo. Adoro trabalhar no Refúgio”, diz a
executiva de Contas do hotel, Eugênia Aranha.

Refúgio Cheiro de Mato: desconto para advogados

A diária no Refúgio Cheiro de Mato custa R$ 720,00
para o casal – com direito a levar uma criança de até 11 anos. Por esse preço, os hóspedes ocupam
uma suíte padrão cinco estrelas, tomam café, almoçam, servem-se de um chá da tarde e depois
jantam, com cardápio de cozinha internacional. A parceria do hotel com a CAASP proporciona aos
advogados uma diária mais em conta - R$ 650,00. “Nosso foco é o profissional liberal bem sucedido,
como o advogado e o médico, que tem bom gosto e sabe aproveitar a viagem”, diz o gerente-geral,
Antônio Pereira.
Arquivo pessoal Daniel Gil

Um setor em crescimento
Daniel Gil, gerente de uma operadora de turismo,
observa que hotéis como o Refúgio Cheiro de Mato
fazem parte de um roteiro cada vez mais procurado
por profissionais como os advogados. “É uma escapada
de fim de semana, ideal para quem não gosta de ficar
muito longe de seu local de trabalho”, afirma.

Daniel Gil:”Férias são sagradas”

Para quem não se importa com a distância, Daniel
conta que um destino muito procurado por advogados são os resorts do Nordeste, entre os quais
se destacam os do Club Med. A CAASP tem parceria com três, o de Trancoso, mais disputado, o de
Itaparica e o de Rio das Pedras, que dão desconto de até 11% para os advogados no período de 1º de
fevereiro a 19 de dezembro, exceto em alta temporada.
Em Trancoso, o Club Med é um oásis em meio a falésias, com praias de água translúcida, ora verde, ora
azul. Tem golfe, ginástica, restaurante de mesas impecáveis e decoração sóbria. O local é privilegiado.
Trancoso fica numa região descoberta pelos portugueses em 1500. Ali está o início de tudo, com
uma vantagem: a civilização não destruiu a natureza. Para permanecer uma semana no Club Med
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de Trancoso o advogado gastará cerca de R$ 2.300,00, com o desconto garantido pela parceria. “A
procura é tanta que o Club Med tem voo fretado que sai de Campinas todo fim de semana”, conta
Daniel.
O presidente da Associação Brasileira dos Operadores de Turismo, Marco Ferraz, comenta que o
turismo no Brasil cresceu nos últimos vinte anos, graças à criatividade dos empresários brasileiros,
pioneiros na oferta de viagens a prestação. “Viagem parcelada em dez vezes é como a jabuticaba, só
tem no Brasil”, afirma.
Outro fator de crescimento é a expansão do mercado consumidor, com a inclusão nessa categoria
das famílias da classe C. De uma população calculada em 200 milhões de pessoas, 40 milhões são das
classes A e B, as maiores consumidoras, e 100 milhões da C, os recém-chegados.
Club Med

Apesar do mercado maior, os gastos com turismo no Brasil
ainda são pequenos se comparados com outros países
desenvolvidos ou em desenvolvimento: 3% do PIB. “Na
Espanha, o turismo representa mais de 30%”, diz Ferraz,
em entrevista à revista da CAASP. Pesa contra o turismo no
Brasil a infraestrutura precária: estradas mal conservadas
e aeroportos saturados. “Com a privatização de Cumbica
e do Galeão, esse problema deve ser amenizado”, acredita
Ferraz.

Club Med: parceria com a CAASP

Contra a Síndrome do Desgaste Profissional
Viajar é o melhor remédio para uma doença que a médica Shirley de Campos chama de Síndrome
de Burn out, ou Síndrome do Desgaste Profissional. Os sintomas são fadiga física, intelectual e sexual
prolongada, cansaço permanente e perturbações psicossomáticas de diversos graus, assim como
uma tendência à desmotivação e ao desinteresse, somada a uma dificuldade nos relacionamentos
sociais que prejudicam o contato com amigos e colegas.
Além disso, as pessoas com a Síndrome do Desgaste Profissional tendem a não respeitar os prazos
estipulados, reduzem suas atividades de lazer, levam uma vida sedentária, perdem a confiança em
si mesmas, questionam seus valores, sofrem de desequilíbrios alimentares, que as levam a comer
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demais ou a não se alimentarem. Bastam alguns dias de descanso para reverter esse quadro.
Quem não se desliga do trabalho deve unir o útil ao agradável. No dia 4 de janeiro, sai de porto de
Santos um cruzeiro onde se realizará o I Encontro Nacional de Direito de Família em Alto Mar. O
advogado paga R$ 2.737,00, mais R$ 637,00 de taxas e gorjetas e R$ 300,00 de inscrição, e vai até
Salvador, com escala no Rio de Janeiro e Búzios, na volta. Durante oito dias, haverá seis palestras.
Organizado por um escritório de advocacia de Porto Alegre, de Eduardo Lemos Barbosa, com
operação da agência Flot, em São Paulo, o cruzeiro tem poucas vagas.
Outro destino concorrido nessa área que mistura ensino e lazer é Paris. A operadora Monark realiza
em março uma viagem até a capital francesa, para um curso rápido de Direito Internacional na
Sorbonne. No caminho, o grupo faz uma parada em Lisboa para um roteiro gastronômico e cultural.
Há alguns meses, a operadora fez a experiência e teve a adesão de 48 famílias de advogados, juízes
e desembargadores.
Associação brasileira dos operadores de túrismo

Grupo que visitou Paris e fez curso de Direito Internacional na Sorbonne
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Pelos seis dias de passeio e estudo, o preço saiu por 3.300 euros, com passagem, hotel e passeios
incluídos. “A experiência deu certo e, a pedido dos participantes, decidimos fazer uma nova operação,
agora em março”, conta Marco Ferraz, que além de presidir a Associação Brasileiras das Operadoras
de Turismo tem o seu próprio negócio.
Opções de lazer para os advogados não faltam. Melhor é quando a viagem pode ser feita com
descontos efetivos. Antes de fechar qualquer pacote, o advogado deve recorrer às agências que
mantêm parceria com a CAASP.
A Tam Viagens oferece desconto de 10% na compra de qualquer pacote de viagem, desde que o
negócio seja feito nas lojas dos shopping centers Bourbon, Higienópolis, West Plaza e Internacional
de Guarulhos ou na agência da rua Cerro Corá.
Outra indicação é a Polinésia Turismo, que dá aos advogados desconto de 6% nos pacotes nacionais
e internacionais e 5% nas diárias de hotéis nacionais e internacionais, e 4% nas tarifas de cruzeiros
marítimos. O telefone da Polinésia é (11) 3104.1818.
A CVC do Carrefour Casa Verde também é parceira da CAASP. O desconto é de até 7% sobre o valor
do pacote de viagem, dependendo da forma de pagamento. Para usufruir do benefício, ligue para
(11) 3858.5335.
Seja qual for o lugar em que se pretenda descansar, o gerente de turismo Daniel Gil lembra que essa
parada é literalmente sagrada. “Um passeio em família reforça os laços, e por isso as viagens estão
sendo muito valorizadas, já que o estilo moderno de vida, com muita correria, impede o contato
rotineiro mais próximo. As férias podem compensar”, diz.
Não é à toa que férias têm origem na palavra latina feriae, que entre os romanos significava “dia de
descanso” e, para a igreja, “dia de homenagear um santo”. “Viu só? Férias são, literalmente, sagradas”,
assinala Daniel.
Para quem desfruta de parcerias como a CAASP, economizar dinheiro com os pacotes de viagem não
é nenhum milagre. É uma boa oportunidade para sair da rotina.
*Local descrito como paradisíaco por James Hilton, no livro “Horizonte Perdido”.
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Advogar sempre

I

vany Ferreira da Costa nasceu na pequena cidade de Piracaia,
no interior de São Paulo, em uma família numerosa de
comerciantes descendentes de italianos e portugueses.
Desde os 13 anos ela dizia com firmeza o que seria quando
crescesse: advogada. “Sempre que ficava sabendo de um
julgamento no Fórum da cidade, eu queria conferir”, lembra com
empolgação. A jovem Ivany não podia prever o quão árduo seria
seu caminho até a advocacia, menos ainda o quanto seria difícil
permanecer na profissão.

Ivany: história de luta

“Meu pai não acreditava que as mulheres de nossa família devessem estudar. Eu era contra esse
pensamento”, relata. Em 1960, ela adiou o sonho para casar-se e constituir família. Mudou-se para
São Paulo, onde criou seus três filhos - Rogério, Roberta e Rodrigo.
“Quando recebi um diagnóstico de câncer no colo do útero, em 1987, eu acreditava que me restava
pouco tempo de vida, e fui aconselhada pela médica a fazer o que tivesse vontade. Foi então que
decidi entrar na faculdade”, conta, orgulhosa. Aos 38 anos, saída de um árduo tratamento por
quimioterapia e radioterapia e de uma cirurgia para retirada total do útero, Ivany ingressou no curso
de Direito da Fundação Instituto de Ensino para Osasco (Fieo). Pagou os estudos trabalhando como
vendedora de jóias e se formou em 1992. Prestou o Exame de Ordem, foi aprovada e alcançou seu
objetivo. Àquela altura, a vitória parecia completa, pois o câncer desaparecera com retirada do útero.
Ivany deslanchou na profissão. “Logo que peguei minha Carteira de Ordem, montei meu escritório.
Era uma sala, com uma mesa e uma máquina de escrever apenas. Os meus primeiros clientes surgiram
por indicação do colega Eduardo Tavares, com quem eu havia trabalhado como estagiária, durante o
tempo de faculdade”, recorda.
Mas o destino lhe reservaria novos contratempos. Casamento em crise, decidiu se divorciar. Foi morar
em Praia Grande, na Baixada Santista, e o complicado processo de separação se alongou por anos.
“Como mantive meu escritório em São Paulo, eu deixava a Baixada às 5h30 e só voltava as 22h30.
Na Capital, o dia era cheio, às vezes nem me sobrava tempo para almoçar. Foram anos nessa rotina.”
Foi nesse momento que novos tumores apareceram, dessa vez no pâncreas e na bexiga. Em 2011,
ela teve uma diverticulite perfurada que quase a levou à morte. Tudo isso foi sanado, mas à custa
de nada menos que 15 cirurgias. Num esforço sobre-humano, ela não abandonou a profissão que
escolheu.
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// A CAASP na vida de Ivany
Apesar de tudo por que passou, Ivany não deixou de advogar até o ano 2000, quando foi acometida de
Síndrome do Pânico. Com pedido de auxílio ao INSS negado, pediu socorro à Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo.
Desde então, a ajuda da CAASP é indispensável em sua vida. Ivany recebe da Caixa auxílio mensal
em dinheiro, cartão-alimentação, auxílio-medicamento e a guias de atendimento na rede médica
referenciada pela entidade, na qual realiza os exames de rastreamento oncológico, necessários para
detectar precocemente possíveis novos tumores.
Os filhos tocam a vida pelos próprios meios, e a ajudam como podem. Graças à CAASP, Ivany conseguiu
manter seus laços com o Direito. O médico João Baptista Breda, psiquiatra que há anos atende em
consultório na sede da Caixa, foi um dos que a orientaram. “Ao perceber minha agonia, o doutor Breda
sugeriu que eu ingressasse na Assistência Judiciária. Demorou até que eu concordasse com a ideia. Eu
tinha medo”, conta.
Desde 2010, Ivany atua na Assistência Judiciária. Por conta de sua delicada condição de saúde, são
poucas as causas que assume. Ela ainda sofre com surtos de pânico e, apesar de estar em tratamento,
não conseguiu voltar à ativa como em seus anos mais profícuos. Ela conta com o apoio de colegas que
reservam um tempo para ajudá-la. “Minha maior dificuldade é redigir petições. Por incrível que pareça,
na hora das audiências eu me saio muito bem, parece que ganho uma aura nova”, diz. E completa:
“Quer me ver feliz? Me leve até o Fórum”.
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Hannah Arendt e a banalidade
do mal
Por Luiz Barros*

E

m maio de 1960, Otto Adolf Eichmann,
criminoso nazista de guerra, ex-tenentecoronel da SS, foi capturado pelo serviço

secreto israelense na Argentina. Levado para Israel,
foi a julgamento na Corte Distrital de Jerusalém
em 11 de abril de 1961. Após 121 sessões que se
estenderam por quase nove meses, foi condenado à
morte por enforcamento.

Arendt: analisando um julgamento e ganhando inimigos

Na época, a revista The New Yorker destacou Hannah
Arendt como correspondente para a cobertura do

julgamento, o mais importante desde os que, após a Segunda Guerra, ocorreram no Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg. Em 1963, a partir dos artigos que publicou para a revista, Arendt lança
o livro Eichmann em Jerusalém – Um Relato sobre a Banalidade do Mal, onde mescla jornalismo,
história, reflexão política, direito e filosofia moral. É nessa obra que pela primeira vez a pensadora
sugere a noção de banalidade do mal, ao constatar o contraste entre a monstruosidade dos crimes
cometidos e a personalidade “normal”, mediana, do criminoso.
O livro não se restringe a narrar fatos, mas a cada passo os interpreta. Também não se limita a
retratar os fatos que conduziram Eichmann ao banco dos réus sob a ótica da culpa exclusiva do
acusado. A partir de dados históricos, análise política e considerações de filosofia moral, Arendt
responsabiliza pessoas e organizações que não estavam em julgamento em Jerusalém, entre
elas os conselhos judeus. Por isso, mas não só por isso, Eichmann em Jerusalém foi seu livro mais
polêmico e controverso, acarretando campanhas que se moveram contra ela e a obra, o que, visto
em retrospecto, não surpreende: contratar um livre pensador, uma filósofa da estatura dela para
produzir tal reportagem não poderia resultar em jornalismo convencional.
Em relação ao próprio julgamento, embora convicta da culpa do réu e defendendo sua condenação
à pena de morte, a filósofa ressalta inúmeras questões jurídicas controversas, apontando também a
44 // Revista da CAASP / Dezembro 2013

dimensão política e propagandística do julgamento, montado como um espetáculo no recém-criado
Estado de Israel. A atuação do primeiro ministro israelense, Ben-Gurion, um dos pais fundadores do
país, é objeto de análise crítica logo no início do livro e, se faltasse alguma coisa para granjear à
filósofa o repúdio da comunidade judaica, esta seria a gota d´água. Face à campanha que se moveu
contra ela, também a comunidade acadêmica voltou-lhe as costas, além de muitos amigos, inclusive
os mais próximos.
Intelectualmente, Hannah Arendt era considerada arrogante, mas esse foi o preço de sua
independência. Na campanha contra ela e o livro, muitos não aceitavam como Arendt, uma judia
alemã que fora detida pela Gestapo, forçada a emigrar para a França, que ficou presa no campo de
concentração de Gurs, apátrida e sem direitos políticos por 11 anos... como podia ela discorrer sobre
os fatos daquela forma, sem poupar qualquer das partes, nem sequer o tribunal, a tal ponto que
parecia defender o inimigo?
A campanha contra o livro levou-a a “profundo estado de solidão, do tipo que ela mesma já analisara,
e que se instaura quando é negado a alguém o diálogo com outrem [...] experimentando o que
Jaspers denominou o ‘risco público’, essa insegurança em que incorrem aqueles que defendem a
liberdade de pensamento sem se apoiar em nenhum movimento político, nem confiar em nada além
de seu próprio julgamento independente”. (Verena Stolke, 2002)
Num pós-escrito, referindo-se à controvérsia sobre o livro e à campanha movida contra ela, Hannah
Arendt refere-se que o “clamor [...] versava sobre assuntos que muitas vezes não só não foram
mencionados por mim, mas que nunca me ocorreram antes”. No entanto, mesmo aquilo que ela de
fato escreveu fugia à aceitação de seus críticos.
Não entenderam o ponto de vista a partir do
qual ela escrevia. O ponto de vista de quem,
com a máxima neutralidade possível, busca a
compreensão de todos os fenômenos que se
apresentem, munida de poderoso instrumental
de conhecimentos de história, política, filosofia
moral e do direito. É dessa perspectiva,
revisitando fatos históricos, que seu livro expõe
as contradições, paradoxos e imperfeições do
julgamento de Eichmann.

Eichmann: para a escritora, um burocrata cumpridor de ordens
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Vários aspectos jurídicos são discutidos. Talvez um dos mais interessantes seja aquele em que Arendt
analisa os conceitos de genocídio e crimes contra a humanidade, indicando sua tipificação a partir
da Segunda Guerra. Embora massacres populacionais tenham ocorrido desde a antiguidade, por sua
natureza os crimes praticados pelos nazistas foram considerados inéditos do ponto de vista formal,
e assim eles foram julgados a partir de legislação posterior com força retroativa.
Em Nuremberg, ao final da Segunda Guerra, os nazistas acusados como criminosos foram julgados
com base na Carta (Acordo) de Londres, de 1945, pela qual os aliados estabeleceram o Tribunal Militar
Internacional em Nuremberg. A autora endossa a retroatividade da lei em casos desta natureza,
argumentando que a “retroatividade [...] viola apenas formalmente, não substancialmente, o princípio
nullum crimen, nulla poena sine lege, uma vez que este se aplica significativamente apenas a atos
conhecidos pelo legislador; se um crime antes desconhecido, como o genocídio, repentinamente
aparece, a própria justiça exige julgamento segundo uma nova lei”.
Em Jerusalém, a partir de legislação israelense de efeito igualmente retroativo, Eichmann foi julgado
sob a Lei (Punitiva) dos Nazistas e Colaboradores dos Nazistas, de 1950, tendo como precedente
outros julgamentos do pós-guerra ocorridos em tribunais nacionais europeus visando à punição
de criminosos nazistas. Esses tribunais, assim como a Corte Distrital de Jerusalém, tiveram por
precedente os julgamentos de Nuremberg.
Naturalmente, Hannah Arendt não deixa de discutir o fato de Israel ter raptado Eichmann na
Argentina, como o episódio foi contornado diplomaticamente e outras circunstâncias políticas
internacionais que propiciaram o julgamento em Jerusalém. No entanto, ela defendia a ideia de
que crimes contra a humanidade deveriam ser julgados por um Tribunal Internacional permanente,
desta forma criticando não apenas a Corte Distrital de Jerusalém e outros tribunais nacionais do pósguerra, quanto o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, todos eles em sua opinião sendo, na
prática, “cortes dos vencedores”, razão que ela apresenta para não terem sido igualmente julgados
crimes que atribui aos aliados, em especial aos americanos no Japão e aos russos na Polônia.
No julgamento de Eichmann, sendo evidentes os argumentos da acusação, quais os da defesa? O réu
a todo tempo alegou que agia em cumprimento do “dever”, de “obediência a ordens”; seu advogado
preferiu tentar demonstrar a insustentável tese de que suas ações correspondiam a “atos de estado”.
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Hannah Arendt define seu livro como mera
reportagem, e diz que “o relato de um julgamento
só pode discutir as questões que foram tratadas
no curso do julgamento ou que, no interesse da
justiça, deveriam ser tratadas. [...] O foco de todo
julgamento recai sobre a pessoa do acusado, um
homem de carne e osso com uma história individual,
com um conjunto sempre único de qualidades,
peculiaridades, padrões de comportamento e
circunstâncias”.
Para ela, “a mais decisiva falha (de caráter) em
Eichmann era sua quase total incapacidade de
olhar qualquer coisa do ponto de vista do outro”,
sendo, antes de tudo, um burocrata que cumpria
ordens sem pensar. Numa descrição sintética, para a autora ele seria “uma pessoa mediana, ‘normal’,
nem burra, nem doutrinada, nem cínica [...] embora inteiramente incapaz de distinguir o certo do
errado”.
Segundo ela, “meia dúzia de psiquiatras haviam atestado sua ‘normalidade’ [...] considerando seu
perfil psicológico, sua atitude quanto a esposa e filhos, mãe e pai, irmãos, irmãs e amigos, ‘não
apenas normal, mas inteiramente desejável’”. Porém, “por trás da comédia dos peritos da alma estava
o duro fato de que não se tratava, evidentemente, de um caso de sanidade moral e muito menos de
sanidade legal”.
Em outra passagem, ela afirmará que “a não ser por sua extraordinária aplicação em obter progressos
pessoais (na hierarquia militar), ele não tinha nenhuma motivação. [...] Para falarmos em termos
coloquiais, ele simplesmente nunca percebeu o que estava fazendo”.
Se Eichmann nunca percebeu o que estava fazendo, para Hannah Arendt isto se deu porque ele era
incapaz de pensar. Essa incapacidade de pensar está na essência do mal banal.
Estamos aqui diante de uma reflexão de filosofia moral. Para entendê-la, precisamos buscar referências
– aliás, esta é uma constante: quando se estuda um filósofo é necessário recorrer a outros, porque os
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filósofos estão sempre dialogando uns com os outros, mesmo quando parecem falar sozinhos. Nesse
caso, Arendt dialogava com Kant.
Em “As Origens do Totalitarismo” (1951), Hannah Arendt buscara entender os crimes nazistas como
manifestações do mal radical, conceito kantiano que trata de uma “propensão (humana) para o
mal” que “corrompe o fundamento de todas as máximas ao mesmo tempo que, como propensão
natural, não pode ser extirpado por forças humanas” (Kant apud Oswaldo Giacóia, 2011). A partir de
“Eichmann em Jerusalém”, Arendt propõe o conceito de mal banal em oposição e complemento à
noção kantiana de mal radical.
O mal banal é o mal extremo. Diz ela em “Algumas Questões de Filosofia Moral” (1965): “O maior mal
não é radical, não possui raízes, e, por não ter raízes, não tem limitações, pode chegar a extremos
impensáveis e dominar o mundo todo.” (Arendt apud Giacóia, 2011). Ou, como também resume Celso
Lafer: “(O mal banal) é um mal burocrático, que não tem profundidade, mas pode destruir o mundo
em função da incapacidade de pensar das pessoas, capaz de espraiar-se pela superfície da terra
como um fungo”. (Lafer apud Giacóia, 2011.)
A capacidade de pensar aqui referida não diz respeito a dotes intelectuais – é uma dimensão moral.
Trata-se da consciência moral que opera no interior das pessoas pela reflexão sobre as próprias ações,
num permanente diálogo entre o Si e o Si Próprio.
No pensamento arendtiano, ser humano e pessoa são entidades ontológicas distintas. À falta da
reflexão moral, que exige também a lembrança, o ser humano não atinge a dimensão de pessoa, daí:
“o maior mal perpetrado é o mal cometido por Ninguém, isto é, por um ser humano que se recusa
a ser pessoa. [...] Poderíamos dizer que o malfeitor que se recusa a pensar por si mesmo no que está
fazendo e que, em retrospectiva, também se recusa a pensar sobre o que faz, isto é, a voltar e lembrar
o que fez (que é teshuvah, isto é, arrependimento), realmente deixou de se constituir como alguém.
Permanecendo teimosamente um ninguém, ele se revela inadequado para o relacionamento com os
outros que, bons, maus ou indiferentes, são no mínimo pessoas.” (Arendt apud Giacóia, 2011.)
*Luiz Barros é escritor e jornalista.
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Quando cumprir
a lei é crime
Clássico filme de tribunal, “Julgamento em Nuremberg”, de
Stanley Kramer, produção de 1961 que rendeu o Oscar de
melhor ator a Maximilian Schell pelo papel do advogado,
contou com outros astros de primeira grandeza: Burt
Lancaster, Spencer Tracy, Richard Widmark, Marlene Dietrich,
Montgomery Clift, Judy Garland.
O filme retrata o julgamento de quatro juízes alemães e traz
à baila a questão da legitimidade das leis em contraposição
à consciência moral. Diferentemente de outros réus nazistas
que se defenderam alegando cumprir ordens, aqui os juízes transformados em réus defenderam-se
alegando cumprir as leis – as leis do Terceiro Reich. As sentenças que proferiram como magistrados
teriam sido legais sob a legislação nazista. Porém o resultado de suas decisões implicava atos
moralmente inaceitáveis; por isso foram julgados.
No Palácio de Justiça de Nuremberg deram-se os julgamentos do Tribunal Militar Internacional
de Nuremberg, corte composta por juízes dos quatro principais países aliados: Estados Unidos,
Inglaterra, França e União Soviética. Os promotores eram dos países vencedores e os advogados
eram alemães, escolhidos pelos réus e pagos pelo tribunal.
Em uma sucessão de processos subsequentes, muitas dezenas de réus foram levados à corte nos
anos imediatamente após a guerra. Não apenas líderes militares foram julgados e condenados, como
também médicos, banqueiros, empresários, juízes (como retratado no filme de Stanley Kramer) e
outros. Poucos foram absolvidos, mas houve absolvições. Os condenados receberam penas de morte,
prisão perpétua, prisão por 20 anos e prisão por 10 anos. As penas de morte foram executadas. As
penas de prisão, pelo que se verifica no filme de Kramer, não foram integralmente cumpridas.

Schell e Widmark: defesa e acusação em Nuremberg

A obra de Stanley Kramer é marcante tanto pelas
interpretações – além de Schell, Tracy e Clift têm
atuações inesquecíveis – quando pelos movimentos
de câmera do diretor, que circundam a sala do tribunal
entre travellings e zoons acentuados. A apurada
técnica de filmagem de Kramer confere movimento
a um ambiente estático, e prende o espectador a um
clima que se alterna entre a dúvida, a indignação e a
surpresa. (Luiz Barros)
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Campanha Pró-Vida: 23,8 mil procedimentos
médicos em 2013

E

ncerrou-se em 4 de outubro a Campanha Pró-Vida 2013,
realizada em todo o Estado pela Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo. Ao todo, 2.637 pessoas
participaram, entre advogados e estagiários com idade a partir de
40 anos. Nada menos que 23.856 procedimentos foram efetuados
ao longo da ação preventiva, que durou dois meses. “A consciência
de que a medicina preventiva é a forma mais eficaz de se cuidar
da saúde se dissemina na advocacia. Esse é o nosso objetivo com
esta e outras campanhas anuais”, afirma o presidente da CAASP,
Fábio Romeu Canton Filho.
Por R$ 70,00, os profissionais inscritos na OAB-SP puderam passar por consulta com cardiologista e
se submeter a uma série de exames, conforme suas necessidades. “A exemplo das edições anteriores,
o custo da campanha foi quase integralmente assumido pela CAASP, restando para os advogados
um valor simbólico. Na rede particular, o rol de procedimentos da Pró-Vida não sai por menos de R$ 1
mil”, salienta Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente e responsável pelas campanhas de saúde
da Caixa de Assistência.
No âmbito da Campanha Pró-Vida 2013, foram realizados 10.906 exames de colesterol, em quatro
subtipos (LDL, HDL, Total e VLDL), 1.349 testes ergométricos (em bicicleta ou esteira e RCG Basal),
1.277 ecocardiogramas (bidimensionais com Doppler ou com mapeamento de fluxo a cores), 2.714
medições de triglicerídios, 2.717 testes de glicemia e 2.641 eletrocardiogramas, além de 2.253
consultas.
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.

CAASP/Santa Casa: procura crescente

F

irmada em agosto, a parceria entre a CAASP e a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo já
propiciou atendimento a 639 advogados – e o ritmo de procura tem sido crescente: cinco
atendimentos foram registrados em agosto, 199 em setembro e 435 em outubro. Na avaliação
de Kalil Rocha Abdalla, provedor da instituição, o benefício assegurado à advocacia ainda pode ser
muito mais explorado. “Há um número muito grande de advogados que não têm plano de saúde e
que ainda não estão aproveitando a parceria CAASP/Santa Casa. É nossa expectativa que a frequência
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aumente bastante”, afirma Abdalla, ele próprio
advogado militante há 50 anos.
Pelo convênio firmado entre a Caixa de Assistência
e a Santa Casa, os profissionais inscritos na OAB-SP,
bem como seus dependentes diretos, podem passar
por consulta médica em qualquer especialidade e
realizar exames no Hospital Santa Isabel, pertencente
àquela instituição, por preços muito menores que os normalmente praticados na rede privada de
saúde. O atendimento é feito mediante apresentação de guia emitida pela Caixa em sua sede, nas
Regionais e nos Espaços CAASP.
O Centro Médico do Hospital Santa Isabel fica na rua Jaguaribe, 144, bairro de Santa Cecília, na região
central de São Paulo. O agendamento dos serviços pode ser feito pelo telefone (11) 2821-5222.
O Hospital Santa Isabel integra o complexo da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É onde os
médicos atendem a planos de saúde e particulares, já que no histórico prédio da instituição só se
realizam procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Os médicos do Hospital Santa Isabel
são todos oriundos da Faculdade de Medicina da Santa Casa, a melhor escola médica particular do
país”, salienta Kalil Rocha Abdalla.
O convênio com a CAASP vale para consultas em todas as especialidades e para exames subsidiários,
como radiografia, ultrassonografia, tomografia, eletrocardiograma, análises clínicas e outros. A
parceria não cobre atendimento de urgência e emergência (pronto-socorro), internações e cirurgias.
Alguns valores a serem pagos pelos advogados dão a dimensão do benefício oferecido à classe. A
consulta – que em caráter particular não sai por menos de R$300,00, podendo chegar a R$800,00
– custa para os inscritos na OAB-SP apenas R$ 80,00. Um raio X de tórax, por exemplo, costuma ser
cotado a R$ 150,00, no mínimo, nos estabelecimentos particulares, mas o advogado pagará algo em
torno de R$ 40,00 no Hospital Santa Isabel. Já para fazer um hemograma, ele arcará com cerca de R$
16,00, apenas.

Reforço na campanha de doação de sangue
A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo acrescentou mais uma instituição à campanha
“Doação que Salva Vidas”. A partir de agora, além dos hemocentros de todo o Estado, os advogados
que desejem doar sangue podem dirigir-se ao Hospital A. C. Camargo, que fica no bairro da Liberdade,
na Capital (Rua Professor Antônio Prudente, 211), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos
sábados, da 8h às 15h.
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Desde novembro de 2012 a CAASP vem mobilizando a
advocacia em torno de uma ação de inigualável caráter
humanitário e resultados práticos imediatos em favor
da saúde da população: doar sangue. “Apelamos para
o espírito solidário dos colegas. Milhares de brasileiros
padecem em razão dos baixos estoques dos bancos de
sangue, e tal situação pode ser revertida a partir dessa
iniciativa voluntária”, afirma o presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho.
Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que apenas 1,9% dos brasileiros doaram sangue
nos últimos cinco anos, enquanto o percentual de doadores entre a população mundial varia de 3%
a 5%.
A campanha “Doação que Salva Vidas” envolve diversas operações de divulgação. Além de concitar
os advogados por meio dos seus veículos de comunicação (portal www.caasp.org.br, Jornal do
Advogado, Revista da CAASP, newsletter CAASP Informa e programa TV Cidadania), a CAASP
distribuirá em todas as suas Regionais e Espaços folhetos e cartazes. Para participar, basta se dirigir
a um dos 60 hemocentros de todo o Estado (quatro na capital, 14 na Grande São Paulo e 60 no
interior), os quais estão listados no site da CAASP (www.caasp.org.br), ou ao Hospital A. C. Camargo.
Não são aceitas como doadoras pessoas com febre ou emagrecimento acentuado sem causa
definida, indivíduos com gânglios pelo corpo sem causa aparente, indivíduos com diarrreia
prolongada, portadores de vírus HIV ou causadores de hepatites, pessoas que mantiveram relação
sexual com outras desconhecidas ou com parceiros ocasionais no último ano, indivíduos que sejam
ou tenham sido usuários de drogas injetáveis, usuários de cocaína por via nasal ou crack, pessoas
que mantiveram relação sexual com parceiro com alguma das características acima, indivíduos que
contraíram malária ou visitaram área de risco dessa doença há menos de 12 meses.

24 idiomas para advogados

P

or intermédio da CAASP, os advogados agora
podem aprender qualquer idioma entre os 24 mais
falados no planeta. A oportunidade é dada pela

parceria firmada entre a Caixa de Assistência, o Senac e a
Rosetta Stone (foto), empresa que gere o mais sofisticado
software de ensino de idiomas do mundo. “Seguimos
nosso compromisso de incentivar o aperfeiçoamento
profissional do advogado, agora ao lado de uma instituição
com a credibilidade do Senac e da mais importante empresa americana de ensino de idiomas à
distância”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.
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A Rosetta Stone fornecerá aos advogados a plataforma tecnológica do curso denominado TOTALe,
respondendo pelo conteúdo e pela metodologia de aprendizado. O Senac será responsável pelo
monitoramento do aluno e o suporte operacional àqueles que encontrem dificuldades com a
configuração do computador e dos periféricos.
“O curso é flexível, dá ao aluno a condição necessária para estudar a qualquer hora e de modo adaptado
ao seu tempo”, observa Anderson Malgueiro, diretor do Senac. O TOTALe se conclui, normalmente,
com 150 a 200 horas cursadas. Porém, respeitando um período de 12 meses, o advogado pode ir
além. “É ilimitado o volume de horas dentro do prazo de 12 meses”, destaca Malgueiro.
O preço integral do TOTALe , em qualquer idioma, é R$ 920,00 para uma licença de 12 meses, mas
advogados e dependentes têm desconto de 10%. No caso dos filhos de advogados com menos de
14 anos, o abatimento de 10% é sobre R$ 720,00, pois a curso para menores de 14 anos não oferece
acesso a tutores e a comunidade online.
“O TOTALe proporciona aos alunos um nível intermediário ou intermediário avançado, dependendo
do tempo que o aluno fizer”, esclarece Carolina Furukrona. “Na nossa ferramenta, a melhor prática são
30 a 40 minutos diários de estudo, quatro a cinco vezes por semana. O aluno que acessa o curso com
frequencia e torna o aprendizado do idioma parte do seu cotidiano tem o melhor aproveitamento”,
orienta.
Para se matricular no TOTALe, basta o advogado, primeiro, cadastrar-se no site da Caixa de Assistência
(www.caasp.org.br) . Feito isso, ele receberá um voucher que permitirá se inscrever no curso, no
idioma que escolher, na página do Senac (www.ead.senac.br/cursos-livres). Ao escolher a opção
“Idiomas” o Senac disponibiliza mais informacões sobre o curso, inclusive os requisitos técnicos de
equipamentos para acesso e uma demonstração interativa do curso.

Intercâmbio no Canadá: 27 advogados já foram para lá

V

inte e sete advogados já desfrutam da parceria entre a CAASP e a Canadá Intercâmbio, firmada
em maio de 2013. Alguns já terminaram sua jornada e retornaram ao Brasil; outros ainda
estão no Canadá, e um novo grupo embarca em janeiro de 2014. Eles optaram entre cursos
como o Legal English Express, de quatro semanas, o General English, de quatro, oito ou 12 semanas,
ou mesmo por estudar e trabalhar no país norte-americano por 48 semanas. Houve ainda os que
preferiram o Business Law for Managers. Trata-se de uma oportunidade que a Caixa de Assistência
dá aos advogados que queiram estudar inglês em cursos voltados para profissionais do Direito e,
paralelamente, conhecer o país norte-americano, sua cultura e modo de vida.
“Em agosto de 2013 recebemos em Vancouver o primeiro grupo de advogados para fazer o curso
Legal English Express. Os estudantes foram recepcionados no aeroporto, levados e acomodados
em casas de família selecionadas e monitoradas pela Canadá Intercâmbio”, relata Rosa Maria Troes,
diretora-executiva da empresa.
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Os programas criados pela Canadá
Intercâmbio oferecem opções de estadia em
casa de família, moradia estudantil, hotel
ou apartamento, de acordo com o desejo
e a disponibilidade financeira do cliente.
Para os advogados, o custo terá desconto
significativo - os valores são definidos pela
Caixa de Assistência e a agência. “Trata-se de
uma grande oportunidade para os colegas
que desejem estudar a língua inglesa, com
foco em temas jurídicos, num dos países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Além
do aspecto profissional, é a chance de uma nova experiência de vida”, afirma o presidente da CAASP,
Fábio Romeu Canton Filho.
A parceria CAASP-Canadá Intercâmbio nasceu da experiência vivida pela advogada Rosemeiri de
Fátima Santos, que passou uma temporada no país da América do Norte em programa da agência.
“Percebi que poderia levar aos colegas algo diferenciado para aprender inglês e conhecer a vida no
Canadá”, conta.
A Canadá Intercâmbio tem escritórios em Vancouver (foto) e Toronto. No Brasil, dispõe de duas
unidades no Estado de São Paulo – na Capital e em Campinas. Há ainda franquias em Santa Catarina,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas.
Em 2014, a Canadá Intercâmbio oferecerá aos advogados o curso Business Law for Managers, de
quatro semanas, com início em abril e outubro, programa preparatório para o teste do Cambridge
Legal English, programas de inglês geral acrescido de inglês legal e programa intensivo exclusivo
para grupos fechados de advogados. Os interessados devem telefonar para (11) 3151-5762 ou
2359-2010, ou enviar e-mail para caasp@canadaintercambio.com. “Podemos marcar uma conversa
pessoalmente ou prestar todos os esclarecimentos por telefone ou e-mail – como o advogado
preferir”, diz Ana Laura Mesquita, gerente da Canadá Intercâmbio em São Paulo.

Santana vence o “Veteraníssimo” de futebol

N

o último dia 20 de novembro, as arquibancadas do Nacional Atlético Clube, na Zona Oeste
da Capital, estiveram repletas para uma verdadeira confraternização da advocacia. O
resultado - três a zero a favor de Santana - não é suficiente para descrever o que foi a final

do 2º Torneio “Veteraníssimo” de Futebol OAB/CAASP, que reuniu advogados com mais de 50 anos de
idade. A história poderia ter sido diferente: São Miguel Paulista acertou três vezes a trave adversária
ainda no primeiro tempo. Como o que vale é bola na rede, a taça de campeão ficou com Santana,
após um jogo muito bem disputado.
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Ricardo Bastos

“Perseguimos o objetivo de chegar
à final e vencer. Conseguimos, mas o
que vale mesmo é a amizade, é esta
festa que fortalece o grupo”, afirmou
Wilson Fernandes, autor de dois
dos gols de Santana e artilheiro da
competição: ele marcou seis vezes.
O outro gol foi marcado por Edson
Passos. Entre os campeões, Silas
Oliveira personifica a história dos
eventos futebolísticos da advocacia
paulista: desde que começaram os
campeonatos de futebol promovidos

Equipe de Santana, campeã do “Veteranissimo” de Futebol 2013

pela OAB-SP e pela Caixa de Assistência, em 1982, ele participa. “Tem sido muito bom. É uma grande
alegria ser campeão mais uma vez, agora aos 69 anos”, comemorou.
A tradição dos eventos esportivos da advocacia é testemunhada também por Nelson Koga, da equipe
de São Miguel Paulista, outro personagem dos campeonatos de futebol desde 1982. “É, antes de
tudo, uma oportunidade de congraçamento, uma chance de rever os amigos”, assinalou ao receber
a medalha pelo vice-campeonato.
Presidente da Subseção de Santana, Eliana Casarini comentou: “Adorei ser campeã, mas o mais
importante é a confraternização entre os colegas. Vivemos aqui uma integração muito grande,
inclusive entre as famílias dos advogados”. João Pomar, presidente da Subseção de São Miguel
Paulista, declarou: “Nossa vida não é só no balcão do fórum. Nós, advogados, precisamos de esporte
e de festa. A CAASP está de parabéns por mais esta iniciativa”.
Na disputa pelo terceiro lugar no 2º. Torneio “Veteraníssimo” de Futebol OAB/CAASP, Jabaquara/
Diadema derrotou a Penha nos pênaltis, depois de empate por zero a zero no tempo regulamentar.
“Estão de parabéns todos os participantes desde campeonato que, em sua segunda edição, já se
torna tradicional. Hoje, o que se comemora é o prazer da vida, justamente o que a CAASP procura
levar aos advogados por meio do esporte e da saúde preventiva”, enfatizou Célio Luiz Bitencourt,
diretor responsável pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo.
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Torneio de Tênis em Ribeirão Preto

Ricardo Bastos

Nos dias 23 e 24 de novembro, as quadras da Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto
sediou a nona edição do Torneio de Tênis Electrolux OAB/CAASP, evento marcado pelo clima de
confraternização e pela alta qualidade técnica dos participantes. Esta é a segunda vez que Ribeirão
Preto sedia a competição, que desta vez teve a participação de 54 advogados. Ao todo, foram
disputadas 87 partidas.
Na categoria “20 a 39 anos”, confrontaram-se na
final dois advogados que já estiveram entre os
melhores tenistas do Brasil. As arquibancadas
ficaram lotadas para o jogo entre César Cury
e Jair Mantovani. Cury sagrou-se campeão.
“Participar de um torneio da OAB deixanos muito felizes. Hoje, em especial, tive a
oportunidade encontrar o Jair, velho conhecido
e também meu grande rival nas quadras desde
Advogados campeões em Ribeirão Preto
os tempos de adolescente. O script se manteve,
com o jogo sendo decidido só nos últimos lances”, observou Cury.
“Todos apreciamos a disposição da CAASP em promover um torneio desta qualidade”, salientou
Sérgio Evangelista, campeão da categoria “Acima de 50 anos”. Sansão Ferreira, foi o vice-campeão.
O campeão da categoria “40 a 49 anos” foi Maurício Machado. “Tivemos uma bela programação neste
fim de semana, proporcionada pela CAASP. Graças a Deus tive a oportunidade de ser campeão”,
comemorou. O segundo lugar ficou com Alexandre Gomes.
Entre as mulheres, Fernanda Cury desbancou as adversárias e faturou o título e declarou: “É muito
bom poder levar um troféu para casa. Apesar do clima de confraternização, nós esportistas, somos
sinceros: a gente gosta mesmo é de ganhar”. O segundo lugar ficou com Ligia Viana.
A secretária-geral da 12º Subseção da OAB-SP, Renata de Carlis Pereira, avaliou com as seguintes
palavras a iniciativa esportiva da Caixa de Assistência: “Conseguir agregar advogados de diversas
regiões por meio do esporte, a fim de afastar o sedentarismo, mostra o quanto esse evento é
importante”. Também prestigiaram o Aberto de Tênis o presidente da subseção de São Joaquim
da Barra, Hélber Magalhães, e os conselheiros seccionais da OAB-SP Ricardo Giuntini e Silvio Cesar
Oranges, além da coordenadora da Comissão da Mulher Advogada de Ribeirão Preto, Luciana
Grandini Remolli.
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Pesca na Colônia de Férias dos Advogados
Colônia dos Advogados

Advogados de São Carlos, Mirassol, Sertãozinho,
Franco da Rocha, Guarulhos, Fernandópolis, São
José do Rio Preto, Presidente Epitácio, Araraquara,
São Paulo e Pedreira, acompanhados de seus
familiares, participaram nos últimos dias 15 e 16
de novembro do 6º. Campeonato OAB/CAASP de
Pesca Esportiva. Realizado na Colônia de Férias
dos Advogados Paulistas – Recanto Rio Paraná, o
torneio foi disputado no sistema “pesque-e-solte”
e contemplou a pesca do Tucunaré, peixe típico
da região. As duplas classificadas do primeiro
Esporte, lazer e convivência entre familiares e amigos
ao quinto lugar foram premiadas com troféus. O
diretor da Caixa de Assistência Célio Luiz Bitencourt, responsável pelo Departamento de Esportes e
Lazer da entidade, prestigiou o evento.

Trinta e quatro espécies foram capturadas, totalizando 14,97 metros de pescado. Odisnei Carlos da
Fonseca e seu filho Guilherme foram os vencedores, com o total 4,5 metros de pescado. O maior
peixe – 0,57cm - foi pescado pela dupla que ficou em segundo lugar: Lucas Euzébio Calijuri e Sílvio
Eduardo Macedo Martins.
A Colônia de Férias dos Advogados conta com chalés confortáveis, minicampo de futebol, quadra
de voleibol de areia, piscina olímpica, piscina de bribol, piscina infantil, quiosques, restaurante
e outros atrativos. Fica no muncípio de Três Fronteiras (SP), a apenas 10 quilômetros da Estância
Turística de Santa Fé do Sul. Ali, os advogados e seus familiares dispõem de excelente estrutura de
lazer integrada a uma região rica em cursos d’água e belas paisagens. Próximo à Colônia situa-se a
monumental ponte rodoferroviária que interliga os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com
3,8 quilômetros de extensão.
Classificação do 6º Campeonato OAB/CAASP de Pesca Esportiva
1º. Lugar - Odisnei Carlos da Fonseca e Guilherme da Fonseca (São Carlos)
2º. Lugar – Lucas Euzébio Calijuri e Sílvio Eduardo Macedo Martins (Mirassol)
3º. Lugar – Marcelo Bombonato Mingossi e Gustavo Leal Lopes (Sertãozinho)
4º. Lugar – Benjamin do Nascimento Filho e Washington Antonio A. de Matos (Franco da Rocha)
5º. Lugar – Lineu Alvares e Alonso Santos Alvares (Guarulhos)
Dezembro 2013 / Revista da CAASP // 57

\\
Direito à verdade:
um direito de
toda a sociedade

A

por Belisário dos Santos Jr

Argentina teve acesso, recentemente, a 1.500
documentos da ditadura militar (1976-1983),
encontrados no sótão da sede da Força Aérea. Da
leitura dessas atas, entre outras informações, a sociedade
argentina pode conhecer os nomes dos inimigos do
arbítrio, entre eles Mercedes Sosa, Maria Elena Walsh, Julio
Cortázar, Tomás Eloy Martinez, Osvaldo Pugliese, Fernando
Solanas. Ali, como aqui, a existência de documentos
importantes da ditadura militar era negada.
No Brasil, ainda é. Há centenas de familiares que ainda esperam saber o paradeiro de entes queridos,
mortos ou desaparecidos por ação de agentes do Estado. E toda a sociedade quer conhecer a verdade
sobre os anos de chumbo da ditadura (1964–1985), para esclarecimento da prática da tortura massiva,
das execuções extrajudiciais, dos desaparecimentos forçados cometidos em nome da Doutrina de
Segurança Nacional, por ordem, incentivo ou simples omissão das autoridades do Estado brasileiro.
Fundamental lembrar: ninguém foi punido por qualquer das práticas criminosas ligadas à repressão
política de anos recentes.
A impunidade é definida internacionalmente como a inexistência, de fato ou de direito, do
reconhecimento formal da responsabilidade penal dos autores de graves violações de direitos
humanos, bem como de sua responsabilidade civil, administrativa ou disciplinar.
Talvez a impunidade explique dados preocupantes. No Brasil, desde 1979, houve mais de 1.200
assassinatos políticos. E foram registrados, nos últimos 12 meses, 136 casos de ameaças, atentados e
agressões, censura judicial e assassinatos de jornalistas no exercício da profissão.
O direito à verdade encontra historicamente suas primeiras fontes normativas no direito internacional
humanitário e inicialmente esteve circunscrito à situação de pessoas mortas e desaparecidas em
conflitos armados. Fruto da evolução da doutrina e da jurisprudência dos tribunais, foi reconhecido
como um dos direitos fundamentais das vítimas de graves violações de direitos humanos.
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A OEA (Organização dos Estados Americanos), em 2006, reconheceu “o direito que assiste às
vítimas de violações manifestas aos direitos humanos e violações graves ao direito internacional
humanitário, assim como às suas famílias e à sociedade, em seu conjunto, de conhecer a verdade
sobre tais violações da maneira mais completa possível, em particular a identidade dos autores e as
causas, os fatos e as circunstâncias em que se produziram”.
Tratando da função da memória, Todorov adverte que os regimes totalitários do século XX revelaram
a existência de um perigo antes insuspeitado: a supressão da memória.
Entre nós, as Forças Armadas vêm sustentando, principalmente com base na Lei de Microfilmes (nº
5.477/68) e no Decreto n.79.099/77, que os documentos do período militar foram incinerados. Difícil
de acreditar quando se sabe que o estamento militar guarda até hoje documentos sobre a Guerra
do Paraguai. Ademais, as normas citadas obrigam à conservação dos documentos de valor histórico.
Em casos de documentos a serem destruídos, há previsão do registro da destruição, o que também
não existe. Fato é que militares conservaram muito do que poderia ter sido destruído, ainda que
ilegalmente. Esses “baús” volta e meia são noticiados pela imprensa como tendo sido entregues ou
vendidos aqui e ali. O Estado, por meio de seus órgãos jurídicos próprios, deve buscar essas fontes,
para que possamos recuperar um dos acessos à verdade que ali pode ter o fio da meada.
A OAB-SP e sua Comissão da Verdade já convocaram os advogados a colaborarem com a memória
da advocacia nos anos da ditadura, não só na defesa dos presos políticos, como na assessoria a
trabalhadores perseguidos e na promoção das prerrogativas profissionais. Já tomou depoimentos,
e corre o Estado de São Paulo em busca das histórias de dignidade vividas pelos advogados. E,
juntamente com outros parceiros, retomou o antigo prédio da Justiça Militar, para ali instalar o
Memorial pela Luta da Justiça.
É possível que a criação da Comissão Nacional da Verdade, com a explosão de formação de inúmeras
outras comissões, possa levar a informações que supram a lacuna que a falta de vontade política das
Forças Armadas gerou. E, ainda, sensibilize militares que nada tiveram a ver com tortura e sua defesa
(ou ocultamento) a descobrir em algum porão ou sótão recôndito as informações que completem a
história e atendam à exigência da sociedade pelo conhecimento da verdade.
Belisário dos Santos Jr. é advogado, vice-presidente da Comissão da Verdade da OABSP, membro da Comissão Internacional de Juristas e da Comissão Especial para Mortos e
Desaparecidos Políticos do Estado Brasileiro. Foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
do Estado de São Paulo (1995-2000).
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ENTREVISTA COM CRISTOVAM BUARQUE
Não poderia deixar de manifestar meu integral apoio ao senador Cristovam Buarque pela brilhante
entrevista “Nem FHC, nem Lula, Nem Dilma foram ambiciosos em relação à educação”, especialmente
quando ele diz que a educação de base é que faz boas faculdades.
Entendo que o mais importante não é a quantidade de universitários, aumentada, aliás, pelos
programas de acesso ao ensino superior, de certa forma com um bom toque de populismo
demagógico. A qualidade do ensino fundamental é que faz a grandeza de uma sociedade saudável,
sem violência e sem miséria. O Brasil clama por essa consciência.
Cristovam Buarque é um paladino da educação, verdadeiro orgulho dos brasileiros.

Marisa Santos Severo
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