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Caro leitor,

O entrevistado desta edição é o vice-presidente da República, Michel Temer. Arguto, 

ele responde com a mesma fleuma a perguntas sobre seu papel durante a Assembleia 

Constituinte ou sobre o fisiologismo de que seu partido, o PMDB, é frequentemente 

acusado. Também fala da suposta inabilidade política da presidente Dilma Rousseff e de suas viagens 

ao exterior em missões diplomáticas.

 

A reforma política que o Congresso Nacional ameaça por em votação neste ano é o tema da 

nossa reportagem de capa, que pretende lançar luz sobre algumas indagações: o Brasil precisa 

de uma reforma política? E de que reforma o Brasil precisa? O povo vai participar dos debates? O 

financiamento de campanhas políticas por empresas favorece a corrupção? Para responder a essas 

e outras perguntas, a Revista da CAASP foi ouvir o jurista Fábio Konder Comparato, o sociólogo 

Francisco de Oliveira e os cientistas políticos Bolívar Lamounier e Paulo Kramer. A matéria central 

também mostra as propostas de reforma política do Conselho Federal da OAB e da OAB-SP.

Na seção “Saúde”, o tema é AVC (Acidente Vascular Cerebral), precauções, sintomas e tratamento. 

Para a vinheta “Parceria”, economistas e varejistas foram consultados a respeito da prorrogação da 

redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e o momento propício para compra de 

produtos da linha branca – antes que a medida do governo seja revogada. A matéria lista as lojas 

desse ramo que mantêm convênio com a Caixa de Assistência.

Em “Cultura”, são esmiuçadas a vida e a obra de Thomas More, autor de um dos livros mais importantes 

da literatura mundial: Utopia. A resenha cinematográfica é sobre o impactante Sacco e Vanzetti, 

filme que relata a crueldade do julgamento de dois anarquistas italianos presos injustamente por 

assassinato nos Estados Unidos, em 1921. O caso é real.

A ministra do STJ Eliana Calmon escreve sobre o papel da mulher na sociedade e na política brasileiras, 

em “Opinião”.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

Chegamos a 2014, ano de características 

especiais, em que o Brasil volta a ser 

o país do futebol, sobretudo.  Ano 

de Copa do Mundo nestas terras. A imagem 

que identifica o país com a malícia dos nossos 

craques é deletéria da sociedade, no entanto, 

pois transforma em virtude algo que só merece 

elogios quando aplicado dentro dos gramados: 

a habilidade para ludibriar. Na verdade, nós, 

brasileiros, é que somos os ludibriados.

Ludibriam-nos, com desfaçatez olímpica, os 

governantes que despejam bilhões em obras 

datadas, sob a argumentação de que seus benefícios perdurarão, o que de fato pode acontecer em 

um ou outro caso. De qualquer modo, os derrames de dinheiro público no megaevento da Fifa são 

absurdos e estão expostos diariamente na imprensa. 

Bilhões ralo abaixo, contudo, são pouco perto do mal que representa o embotamento do senso 

crítico. Não se trata de incentivar protestos que ponham em risco a segurança dos que querem 

assistir aos jogos, mas de manter acesa a chama da indignação que levou os brasileiros às ruas em 

junho de 2013.

As cabeças que vislumbram no êxito da Seleção uma vitória da Nação se esquecem, por exemplo, de 

que o investimento em educação caiu 13% de 2012 para 2013 - de R$8,9 bilhões para R$7,75 bilhões. 

A diferença paga um estádio novo.

 

As mesmas cabeças talvez não se lembrem de um estudo elaborado pela Fiesp (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo) em 2012, o qual mostrou que algo entre 1,38% e 2,3% do Produto 

2014 chegou. Todo 
cuidado é pouco



Fevereiro 2014 / Revista da CAASP // 7

Interno Bruto esvai-se em ações corruptas. Se considerados os últimos dados consolidados do PIB, 

a perda nominal com a corrupção fica entre R$61,7 bilhões e R$101,2 bilhões, enquanto presos são 

decapitados no Maranhão e, em São Paulo, comemora-se uma queda nos homicídios, mesmo que 

acompanhada de um aumento nos latrocínios. 

No momento em que o Banco Central eleva a taxa básica de juros para conter a inflação e os tecnocratas 

do Ministério da Fazenda realizam mágicas contábeis para alcançar o superávit primário, promover 

uma Copa do Mundo é questionável até mesmo para os keynesianos, que defendem o investimento 

estatal como impulsionador do crescimento. Além disso, descortinou-se outro problema mais do 

que previsível: a Copa é inflacionária. Sim, varejistas e prestadores de serviço das cidades-sede já 

aumentaram seus preços para “recepcionar” os turistas, e o farão mais vezes até o final do evento.

Para tornar 2014 definitivamente ímpar, depois da Copa do Mundo teremos eleições para presidente 

da República, governador de Estado, senador, deputado federal e deputado estadual. Trata-se da 

consagração da democracia e como tal o evento merece ser saudado. O problema surge quando a 

disputa eleitoral torna-se palco do mais nocivo maniqueísmo. O ímpeto de destruir reputações de 

adversários prevalece sobre a apresentação de propostas de governo. Velhos dogmas e apelações 

de cunho religioso são invocados para sensibilizar o eleitor incauto. Muito dinheiro corre por baixo 

do pano. E dá-lhe marketing!

Ao que tudo indica, a Copa do Mundo é irrevogável e o comportamento dos nossos políticos, 

imutável. Mas nossa resignação será a pior das atitudes. O enfrentamento dos fatores que nos afligem 

como cidadãos e que nos tornam menores como Nação não pode ficar em suspenso enquanto 

a Fifa recheia seus cofres, os políticos se locupletam e as escolas de samba desfilam pela avenida 

(pois é, tínhamos nos esquecido do Carnaval). Somente uma conduta crítica, engajada, perante as 

imposturas nacionais pode evitar seu recrudescimento neste ano atípico. Caso contrário, nos restará 

repetir a frase de um velho amigo brincalhão: “Acho que vou tirar umas férias neste restinho de ano...”

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

Com a palavra, o vice
O currículo de Michel Temer é valioso.  Formado em Direito 

pela USP e doutorado pela PUC-SP, foi procurador-geral do 

Estado de São Paulo e secretário estadual de Segurança 

Pública. No Congresso Nacional, exerceu seis mandatos 

de deputado federal e foi três vezes presidente da Câmara. 

Como presidente do PMDB, costurou uma aliança com o 

PT que o levaria à Vice-Presidência da República.

Como constituinte, Temer foi responsável pela inclusão 

na Carta de 1988 do artigo 133, que torna o advogado 

indispensável à administração da justiça. No governo 

Dilma, tem cumprido missões oficiais no exterior e se 

desdobrado para evitar que seu partido rompa com a 

presidente por conta de reivindicações não atendidas. 

Não se trata de fisiologismo, disse Michel Temer ao 

editor da Revista da CAASP, Paulo Henrique Arantes, 

mas de pleitos que consagrem uma coalização político-

administrativa, além de político-eleitoral. 

Leia a seguir entrevista com o vice-presidente da República. 

Revista da CAASP - A advocacia lhe deve o Artigo 133 da Constituição. Como foram os 

trabalhos para a inclusão da indispensabilidade do advogado na Carta, durante a Assembleia 

Constituinte?

Michel Temer - Realmente, eu trabalhei muito por esse tema na Constituinte, e houve até resistência 

de alguns colegas parlamentares por acharem que se tratava de um preceito apenas corporativo, 

ou seja, para proteger os advogados. E nós tivemos que fazer vários discursos evidenciando que 

o que estava por trás disso era o direito à ampla defesa, à liberdade, patrocinada pelos advogados 

brasileiros. E essa tese acabou prevalecendo.

Mas tudo começou na OAB de São Paulo. O Mariz (Antônio Cláudio Mariz de Oliveira) era presidente 

da Seccional naquela época, reuniu-se com os advogados e me trouxe o tema. Conversamos sobre 

o assunto, formulamos o dispositivo e eu levei para o plenário da Constituinte, onde acabou sendo 

bem recebido e aprovado, apesar das resistências iniciais.
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Bernardo Cabral (ex-presidente do Conselho Federal da OAB), que era o relator, auxiliou muito nessa 
tarefa, porque deu parecer favorável à emenda que eu apresentei, e isso foi muito útil. Se tivéssemos 
um parecer desfavorável, é claro que o trabalho seria muito mais árduo.

Está em trâmite o Projeto de Lei que criminaliza a violação das prerrogativas profissionais dos 
advogados. O senhor concorda com esse projeto?

Sim. O advogado exerce uma função que é das mais exponenciais da democracia brasileira, que é 
o direito à ampla defesa – foi isso que gerou o Artigo 133 e também uma lei de 2005, proposta por 
mim, que torna inviolável o ambiente de trabalho do advogado.

A Assembleia Constituinte – o Congresso Nacional daquela época, enfim – reunia grandes 
nomes da política, do direito, da academia. O mesmo não se pode dizer da composição do 
Congresso atual. Por que houve uma queda qualitativa tão grande do Parlamento brasileiro, 
conforme a própria percepção popular registrada em pesquisas de opinião?

Eu não diria isso. Eu diria que na Constituinte havia um entusiasmo maior, porque nós estávamos 
reconstruindo o Estado brasileiro, e é claro que havia nomes de grande projeção nacional, e esses 
nomes colaboraram muito para essa tarefa. Mas o país todo se mobilizou para ir à Constituinte, tanto 
que o Doutor Ulysses Guimarães, quando promulgou a Constituição, disse: “Esta é a Constituição 
com a cara do povo”. De fato, todo povo brasileiro esteve lá.

Eu não acredito que o Congresso tenha baixado de nível. O fenômeno da representação popular 
é este, deve-se ter representação de todos os setores sociais, e isso ocorre no Parlamento. Então, 
é claro que há os mais habilitados a formular normas legislativas e os menos habilitados, mas não 
significa que os menos habilitados não estejam representando uma parcela da população. 

Eu não concordo com a ideia de que caiu o nível. Pode haver acidente com um ou outro parlamentar, 
mas no geral o Legislativo tem ainda preocupações muito acentuadas em relação aos destinos do 
país.

O senhor acha que, em determinados momentos, o Supremo Tribunal Federal tem invadido 
as atribuições do Congresso? O STF chegou até a barrar a tramitação regular de um projeto...

Nós estamos em um momento de ajustamento entre os Poderes. Eu, muitas vezes, tenho sustentado 
que o Supremo tem proferido muitas decisões baseado, às vezes, não na letra da Constituição, mas 
no sistema constitucional, ou seja, nos princípios da própria Constituição. Até no caso que você 
mencionou (perda automática de mandato de deputados condenados), houve uma reformulação 
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porque se verificou desde logo que a tramitação do 
processo legislativo é uma matéria de competência interna 
do Legislativo. Ou seja, quando há uma ou outra invasão 
de competência do Legislativo, o próprio Supremo dá uma 
solução favorável.
Embora eu reconheça que hoje há um ativismo judicial 
muito maior do que no passado, eu não creio que seja para 
retirar as competências do Poder Legislativo, mas utilizando 
os princípios constitucionais para proferir as suas decisões.

O senhor foi um dos “bombeiros” quando o clima 
esquentou entre o presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, e o presidente do STF, Joaquim Barbosa, 
não?

Minha posição foi mostrar que, na verdade, a Constituição estabelece as formas pelas quais se 
deve retirar o mandato do parlamentar. Quando a decisão judicial de natureza criminal transita em 
julgado e decreta a perda dos direitos políticos, esta matéria deve ser levada à Mesa da Câmara dos 
Deputados, e a Mesa decide.

Quando a decisão criminal transitada em julgado for de um crime de menor potencial ofensivo, vamos 
chamar assim, e não houver a decretação da perda ou da suspensão dos direitos políticos, então a 
matéria deve ser examinada pelo plenário da Câmara. Eu dou um exemplo muito claro: uma infração 
de trânsito acarreta uma decisão que transita em julgado. Às vezes há até uma pena alternativa. Isso 
não significa que haverá a cassação ou a perda do mandato do parlamentar. O próprio plenário da 
Câmara pode dizer: “a Justiça não decretou a suspensão dos direitos políticos, mas eu vou examinar 
para verificar se esse colega pode ou não continuar com seu mandato”.
E foi com essas ideias que eu, naturalmente, fiz uma intermediação. Mas eu posso dizer a você que 
reina a paz absoluta entre o Henrique Alves e o Joaquim Barbosa.

A presidente Dilma Rousseff é hábil politicamente? A voz corrente, principalmente na mídia, 
diz que fazer política não é o forte dela.

Não é verdade. Ela tem uma grande habilidade política. É claro que ela tem um estilo gerencial muito 
forte, de muita presença, e muitas vezes esse estilo, muito útil para o governo brasileiro, desmerece 
um pouco a ideia da habilidade política. Mas a presidenta Dilma é de uma habilidade extraordinária. 
Eu tenho acompanhado as articulações políticas, as quais são feitas muitas vezes, evidentemente, 
com a minha colaboração.

ENTREVISTA \\ENTREVISTA
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Para o vice, Dilma tem “grande habilidade 
política”.
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A suposta inabilidade política da presidenta é desmentida precisamente pelo dia a dia dela com o 
Congresso Nacional e com os partidos políticos.

Mas houve problemas sérios entre o governo e a base aliada no Congresso, não? Na questão 
dos portos, por exemplo, o próprio líder do PMDB, Eduardo Cunha, confrontou o governo 
fortemente.

Não houve confronto. Houve uma divergência de opiniões inicialmente, o que é muito natural 
na relação do Executivo com o Legislativo. Nesse ponto, eu confesso que trabalhei bastante para 
conjugar os dois esforços, e exatamente em função de um diálogo muito produtivo – que houve por 
nosso intermédio, inclusive – chegou-se a uma conclusão comum, tanto que o PMDB, ao final, depois 
de alguns ajustamentos, colaborou muitíssimo para a aprovação da Medida Provisória que tratava 
dos portos e que foi convertida em lei.

Vem aí uma reforma ministerial. Noticia-se que o PMDB, seu partido, exige mais um ministério 
além dos cinco que já ocupa. Como caminham as negociações com a presidente Dilma a 
respeito?

Veja bem: o PMDB não está pleiteando mais um ministério. Na verdade, na reforma ministerial, o que 
haverá é, primeiro, o acolhimento de alguns partidos e até o redimensionamento dos partidos que 
já apoiam o governo, entre eles os PMDB. Então, não é improvável que o PMDB venha a ter mais um 
espaço no governo, mas não se trata de um pleito fundamental.

O PMDB tem cinco ministérios. Nós vamos entrar agora numa campanha político-eleitoral e, se você 
me pergunta se há um desejo de aumentar o espaço do partido no governo, é claro que há. Mas 
não há uma postulação do tipo “tem que ser assim ou então não há acordo”. O que tem havido 
são conversações, e até conversas convocadas pela presidenta da República, que tem dialogado 
intensamente comigo e com outros líderes.

O seu partido, o PMDB, é frequentemente identificado com a pior característica da política 
brasileira: o fisiologismo. Como o senhor, que é presidente licenciado do partido, responde a 
isso?

O PMDB é um partido muito forte, é o maior partido do Brasil, portanto é natural que haja essas 
críticas em relação ao PMDB. Agora, veja bem: nós temos o maior número de deputados estaduais, 
temos vários governadores, temos o maior número de senadores, temos a Presidência da Câmara, 
temos a Presidência do Senado. Isso quer dizer que nós temos muito poder político no país – este é 
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\\ENTREVISTA \\ENTREVISTA

o primeiro ponto. Segundo ponto: nós temos a vice-presidência 
da República. Isso significa que PT e PMDB se coligaram para 
governar o país nos anos seguintes. A ideia, quando você tem 
uma coalizão político-eleitoral, é logo em seguida fazer uma 
coalização político-administrativa, que foi o que se deu tão logo 
a presidenta Dilma ascendeu ao poder. Aliás, isso já havia se 
verificado no tempo do governo Lula.

Então, dizer que o PMDB é fisiológico... temos cinco ministérios 
entre 39. O PT, por exemplo, que ganhou conosco e que tem 
17 ou 18 ministérios, seria um partido fisiológico? Tudo isso é 
fruto da coalização político-eleitoral, num primeiro momento, e, 
depois, político-administrativa.

Aliás, de vez em quando eu brinco, e isto vai a título de blague: o PMDB ganha a eleição e depois diz 
assim: “Eu vou tomar a cautela de não indicar nenhum cargo, só os outros partidos é que vão indicar 
cargos”. Isso não teria sentido. Nós ganhamos a eleição - a presidente Dilma, o PT e o PMDB.

Então, essa história de fisiologia não nos impressiona mais. Nós não damos mais atenção a isso, 
porque verificamos que é mais do que legítima a participação do PMDB no governo. Se o PMDB, num 
dado momento, não apoiar o governo, e depois for “chantagear” para obter ministérios, aí sim você 
poderá dizer que o PMDB é fisiológico. Mas um partido que ganha a eleição tem direito de participar 
do governo.

O PMDB não fica um pouco enciumado quando dizem que as forças políticas no Brasil estão 
polarizadas entre PT e PSDB?

Essa polarização não é verdadeira. Eu acabei de descrever o grande poder político que o PMDB tem 
no país: o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, de senadores. Como esse 
pessoal é eleito? Pelo voto popular. Como é que se chega à Presidência da Câmara, à Presidência 
do Senado? Pelo voto daqueles representantes populares que estão lá. Então, essa polarização não 
é verdadeira, e só tem assento nas discussões porque o PMDB ainda não lançou um candidato à 
presidência da República.

Nos estados, nós temos disputas eleitorais acentuadas. Então, não existe razão para o PMDB ficar, 
digamos assim, enciumado. Dois exemplos de estados em que o PMDB tem candidatos: São Paulo e 
Rio de Janeiro, respectivamente Paulo Skaf e Luiz Fernando Pezão.

“ Essa história de físiologia não nos 
impressiona mais.”
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Em São Paulo, certamente vocês terão de enfrentar Lula e Dilma, que estarão no palanque de 
Alexandre Padilha. Isso pode balançar a coligação nacional?

Aí é preciso uma equação política durante a campanha. Nós vamos tratar disso mais adiante.

Uma reforma política resolve os problemas do Brasil?

Não, não resolve os problemas do Brasil, mas melhora a percepção da atuação da política no país. 
Acho que o principal ponto é a questão do sistema eleitoral, do sistema de eleição dos parlamentares. 
Hoje, a eleição se rege pelo chamado critério proporcional, ou seja, um candidato, muitas vezes de 
grande expressão popular, embora não esteja na atividade política, tem muitos votos e com ele vão 
três ou quatro deputados. Já houve caso em que um parlamentar de São Paulo foi eleito com 280 
votos, porque um dos principais agentes dessa candidatura teve 1,5 milhão de votos e levou consigo 
uns quatro ou cinco deputados. Eu conheço o caso concreto de um candidato com 128 mil votos que, 
por causa do coeficiente eleitoral, não chegou à Câmara. Isso é a negação do sistema democrático.

A democracia diz que o poder emana do povo, e a forma governamental, seja no Legislativo ou no 
Executivo, é pela maioria, até no Judiciário é assim. Você jamais vai dizer que numa Câmara de cinco 
membros dois votos são superiores a três votos. O critério é sempre o da maioria, é o critério que 
permeia toda a Constituição Federal, daí porque eu tenho sustentado com muita ênfase que o correto 
é adotar o chamado voto majoritário para eleição dos parlamentares federais. Se São Paulo tem 70 
vagas, os 70 mais votados serão os eleitos. Isso melhora muito o sistema porque acaba com aquela 
procura dos partidos por encontrar um nome de grande popularidade para poder levar consigo um 
candidato com 280 votos. Acaba com a história de se buscar presidentes de associações de bairros 
que possam ter mil votos apenas para engordar o coeficiente eleitoral. Depura-se o sistema eleitoral.

Eu sei que a primeira objeção a essa tese é a de que ela acabaria com os partidos políticos. Eu digo 
que não. Essa matéria do voto majoritário, que é o chamado “distritão” – ou seja, o Estado de São 
Paulo é um “distritão” – deve vir acompanhada por uma fortíssima fidelidade partidária. Ou seja, 
quem for eleito pelo partido nele há de permanecer pelo menos por três anos e meio, e se sair perde 
o mandato. Então, não há esse problema da quebra da força partidária.

Para ser um pouco sintético, eu acho que a reforma política é muito importante, mas um dos pontos 
principais é justamente o sistema eleitoral. Até porque essa forma que eu estou alvitrando é uma 
forma que vai permitir, muito provavelmente, a redução dos partidos políticos. Não tem sentido nós 
termos 32 partidos políticos no país, isso dificulta não só as eleições, mas a governabilidade. Temos 
que caminhar para um sistema em que haja três, quatro, cinco correntes de opinião, portanto três, 
quatro, cinco partidos, e esses partidos disputam as eleições.
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Que modelo de financiamento o senhor defende para as campanhas eleitorais?

Eu, pessoalmente, acho que se houvesse o financiamento público não seria ruim. Mas a primeira 

objeção seria a seguinte: vão ser necessários 30 bilhões de reais para as campanhas eleitorais, e a 

primeira manchete seria “com 30 bilhões se construiriam tantas casas populares, tantos hospitais...” 

– o que é verdadeiro. Então, eu sou ainda pela manutenção do atual sistema, que é misto. Hoje, o 

governo põe dinheiro nos fundos partidários, e há paralelamente o financiamento privado. Mas o 

financiamento privado tem que ser transparente.

O senhor acha correto o financiamento privado livre de qualquer limite para pessoas jurídicas?

Talvez pudesse haver uma limitação de valor, eu não saberia dizer numericamente qual seria essa 

limitação.

Os eleitos costumam ser os candidatos com as campanhas mais caras. É saudável para a 

democracia o poder econômico preponderar nas eleições?

Nem sempre as campanhas mais caras são as vitoriosas, falando no caso do Legislativo. É claro que o 

recurso financeiro ajuda muito, não tenha dúvida, mas não significa que quem tem mais dinheiro é 

que se elege. Eu conheço casos de gente que gastou muito dinheiro para se eleger e não se elegeu. 

Eu não creio que isso altere a fisionomia eleitoral no nosso país.

A reforma política é uma coisa muito complicada, porque o parlamentar muitas vezes não acompanha 

a orientação do partido, trata-se de uma coisa que diz respeito a cada parlamentar. Ele quer saber 

como ele vai ser eleito. Para se fazer uma reforma política, tem que imaginá-la aplicável a partir de 

2018 ou 2022 . Sendo para frente, talvez se consiga aprovar. 

(Leia a reportagem de capa desta edição, sobre reforma política.)

O senhor tem atuado muito nas relações internacionais em nome do governo. Quais as mais 

importantes viagens que o senhor realizou?

Eu realmente fiz muitas viagens, só ano passado foram 12 empreitadas internacionais. Uma das 

últimas que eu fiz foi muito expressiva, foi uma viagem à China e aos Emirados Árabes. Na China, eu 

participei de uma chamada Comissão de Alto Nível, presidida pelo vice-primeiro-ministro da China e 



Fevereiro 2014 / Revista da CAASP // 15

pelo vice-presidente do Brasil, 

uma Comissão de Alto Nível Sino-

Brasileira. Antes, eu tive uma 

reunião em Macau com os países 

de língua portuguesa. 

Nessa reunião da Comissão de Alto 

Nível nós conseguimos, primeiro, 

desbloquear boa parte do chamado 

‘bloqueio da carne bovina’ para a 

China. Segundo ponto: abrimos 

espaço para a venda de mais de 12 

milhões de toneladas de milho, e abrimos espaço para o aumento do comércio de soja. Aliás, quando 

fui recebido pelo presidente Xi Jinping, ele me disse que quer intensificar muito as relações da China 

com o Brasil. Você sabe que a China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Esse incremento das 

importações foi muito útil para o Brasil.

Depois, fui aos Emirados Árabes, onde, em Abu Dabi e Dubai, estabelecemos uma relação que vai 

prosperar comercialmente entre o Brasil e aquele país. Mas também fiz viagem à Alemanha, onde 

me reuni com a chanceler Angela Merkel. Fiz viagem à Itália, onde me encontrei com o presidente 

George Napolitano – até resolvemos aquela questão tormentosa acerca do Césare Batisti, em que 

havia uma sombra na relação Brasil-Itália. Nós apagamos essa sombra. Enfim, foram viagens muito 

proveitosas para o Brasil.

O Brasil era, aos olhos de outros países, apenas o país do futebol e do Carnaval. Não é mais? 

Desde quando?

Isso faz parte de um processo, iniciado com a Constituição de 1988. Todos os governos de lá para cá 

produziram algum ato em benefício dessa nova posição. A partir de 1988, quando nós restabelecemos 

a democracia no país, e estabelecemos um sistema muito participativo, começaram a haver atos 

governamentais que conduziram a uma nova posição do país no cenário mundial.

Agora, acho que a inflexão maior se deu nos últimos 10 anos, porque a partir daí nós conseguimos 

pagar a dívida que tínhamos com o FMI (Fundo Monetário Internacional) – você deve se recordar do 

“Nem sempre as campanhas eleitorais mais caras são vitoriosas.”
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tempo em que o FMI vinha fiscalizar até a nossa atuação 

administrativa para dizer “pode fazer isso, não pode fazer 

aquilo”. Nós éramos devedores do FMI, hoje nós somos 

credores, temos reservas de 376 bilhões de dólares. 

Então, isso tudo, e também o desenvolvimento do país, foi 

mudando a imagem do Brasil. Você ter levado 35 milhões 

de pessoas da pobreza para a classe média aumentou muito 

o consumo. Aumentando o consumo, você incrementa a 

produção e o interesse das empresas estrangeiras, tanto 

que as empresas que já estavam aqui aumentaram sua 

produtividade e outras se interessarem por vir para cá. 

Embora fruto de um processo, essa compreensão se deu 

de uns 10 anos para cá. Não foram poucas as reuniões que eu fiz com conselhos de brasileiros no 

exterior em que muitos afirmaram querer voltar para o nosso país. É claro, houve crise nos Estados 

Unidos, na Europa, as pessoas começaram a sofrer com o desemprego lá. Aqui nós temos quase 

pleno emprego.

O senhor integrará novamente a chapa de Dilma Rousseff como candidato a vice-presidente?

Tudo indica que sim, mas eu não quero prever o futuro. Vamos aguardar as convenções partidárias 

para ver como é que fica.

De que forma o senhor, que é professor de direito, vê o ensino jurídico hoje no Brasil? A que se 

deve a má qualidade que se tem hoje, de modo geral?

Isso se deve a uma coisa do passado. Houve um dado momento no Brasil, precisamente na época do 

regime autoritário, as pessoas abandonaram a ideia do ensino médio, do ensino técnico profissional, 

e incentivaram os cursos superiores. E começaram a surgir cursos superiores, especialmente de 

direito, que é de mais fácil criação, que realmente geraram problemas na atividade profissional, tanto 

que nos últimos tempos o governo voltou-se muito para o ensino técnico. O ensino técnico é um 

ensino intermediário que habilita as pessoas para o trabalho, especialmente no momento em que 

surge uma nova classe média que quer emprego. Esse emprego é muito mais fácil na área técnica 

que na área superior.

Mais uma vez vice de Dilma? “Tudo indica que 
sim.”
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Eu acho que os sistemas de fiscalização do governo estão se ampliando, e espero que em breve 

tempo esses chamados ‘cursos de fim de semana’ possam ser debelados pela fiscalização que o 

governo está promovendo e que a própria OAB promove.

A OAB mantém atualmente o peso institucional que a caracterizou em outros momentos da 

História do Brasil?

Isso depende muito, justamente, do momento histórico que o país atravessa. Durante o sistema 

autoritário, por exemplo, a OAB teve um papel extraordinário porque o momento histórico ensejava 

esse papel exponencial dos advogados brasileiros. Hoje, a OAB, tanto o Conselho Federal quando as 

Seccionais, mantém a mesma respeitabilidade. No Congresso, por exemplo, onde eu passei 24 anos, 

quando a OAB diz alguma coisa todo mundo presta atenção.

Então, embora os fatos históricos de hoje não sejam daqueles mais dramáticos, como foram no 

passado, ainda assim a OAB tem uma posição de muita respeitabilidade no nosso país.
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Questiona-se a real disposição dos parlamentares a modificar substancialmente qualquer 
coisa que seja. O debate sobre reforma política, renascido com as manifestações populares 
de junho de 2013, é antigo e usado muitas vezes oportunisticamente, em benefício deste 

ou daquele grupo. A reforma política de que o Brasil necessita é profunda, de viés cultural, e não se 
faz de um dia para outro.

O advogado Fábio Konder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, tem sido uma das vozes mais ativas em favor de uma reforma política que amplie a 
participação popular. Desnecessário observar que sua postura é polêmica. “Uma autêntica reforma 
política é aquela que muda a estrutura de poder vigente, e o povo brasileiro nunca fez parte da 
estrutura do poder no Brasil. O essencial é dar ao povo o poder supremo efetivo, o qual consiste, 

Reforma política:
um xadrez de 

opiniões e interesses
Antes de partir para o descanso que o recesso parlamentar de verão lhe 
propicia, o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo 

Alves (PMDB-RN), afirmou que em 2014, provavelmente em abril, colocará 
em votação a reforma política, mais precisamente a PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 352/13, ora em análise na Comissão de 

Constituição e Justiça daquela Casa.   Trata-se de proposta formulada por 
um grupo coordenado pelo deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), a qual 

não encontra apoio consensual nem mesmo no próprio partido dele. A 
“PEC Vaccarezza” estabelece o voto facultativo e o fim da reeleição para 

presidente, governadores e prefeitos. Entre outras mágicas, acaba com 
as coligações partidárias nos moldes atuais e facilita a criação de novos 

partidos ao exigir a metade das assinaturas hoje necessárias para registro 
de legenda na Justiça Eleitoral. Quanto ao financiamento de campanhas 

eleitorais, a PEC 352/13 permite todos os modelos – público, privado 
(pessoas físicas e jurídicas) ou misto – desde que dentro de limites fixados 

por lei. Uma reforma para valer envolveria muito mais do que isso.

Reportagem de Paulo Henrique Arantes 
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antes de mais nada, na sua competência exclusiva de aprovar uma Constituição nova e de referendar 
emendas à Constituição em vigor. A Constituição de 1988 não foi aprovada pelo povo, nem tampouco 
o foram as 76 emendas até agora promulgadas”, raciocina Comparato, expoente entre os juristas 
brasileiros ditos de esquerda.

Nessa direção, o professor propõe mudanças institucionais fundamentadas em três pontos: direito 
de o povo usar livremente os instrumentos do plebiscito e do referendo; instituição do recall, ou 
referendo revogatório de mandatos eletivos; e quebra do que chama de “oligopólio empresarial dos 
meios de comunicação de massa”. 

“Em relação ao primeiro ponto, já existe em andamento o Projeto de Lei número 4.718/2004 da 
Câmara dos Deputados. O Governo Federal, todavia, decidiu anulá-lo, oferecendo, por intermédio 
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de um deputado do PT, um substitutivo que o 

torna inócuo”, lamenta Comparato, referindo-

se à Proposta de Emenda Constitucional 

352/13, a “PEC Vaccarezza”. O recall e a quebra 

do oligopólio da mídia estão contemplados, 

respectivamente, pela PEC 73/2005, em 

trâmite no Senado, e em duas Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade por Omissão (ADOs 

10 e 11), ajuizadas em 2011 pelo Psol e pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Comunicação e Propaganda.

Instrumentos de democracia direta não atraem o cientista político Bolívar Lamounier, de umbilicais 

relações com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (juntos, eles escreveram o livro Os Partidos 

e as Eleições no Brasil). Ele entende que o modelo representativo em vigor no Brasil não está esgotado. 

“Não vamos confundir um período de desgaste com um suposto esgotamento das instituições – 

nos três Poderes, diga-se de passagem. E sejamos claros: se houvesse uma situação crítica, de real 

esgotamento, com o sistema todo vindo abaixo, a consequência não seria a democracia direta que 

se tem romanticamente sugerido. Seria alguma forma de ditadura”.

Para Lamounier, existem dois tipos 

de reforma política: um, em resposta 

a situações que exijam modificações 

imediatas; outro, em aprimoramento 

do sistema, de modo a aumentar 

sua eficácia e evitar crises futuras. 

O Brasil se encaixaria no segundo 

caso. “Não há premência, não se trata 

de uma sangria desatada. A médio 

prazo, sem dúvida precisamos pensar 

numa reforma abrangente, sistêmica, sem improvisações”, acredita, e logo indica suas preferências: 

“Em um debate nacional amplo, eu sugeriria o voto distrital, a redução da super-representação dos 

Estados menores na Câmara, a redução do número total de deputados e senadores e um regime 

parlamentarista sério, tão puro quanto possível”.
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Comparato: defesa de uma democracia mais direta.

WEB

Lamounier: “Não se trata de uma sangria desatada.”
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Paulo Kramer, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, é um dos que 

enxerga o fim do voto obrigatório como relevante em um processo de reforma política. “Sou favorável 

ao voto facultativo, mesmo sabendo que isso pode provocar uma distorção, pois apenas aqueles 

grupos partidariamente muito organizados irão comparecer às urnas”, imagina. Para Kramer, que 

presta consultoria a políticos, partidos, empresas e entidades de classe, a baixa presença popular 

em pleitos eleitorais de participação facultativa é fato “natural de democracias avançadas”. Na sua 

avaliação, a presença maciça dos americanos na eleição de Barack Obama deveu-se aos Estados 

Unidos “estarem tentando sair de uma crise, aliado a um marketing eficaz”.

Financiamento eleitoral em questão

Foi a recomendação de uma fonte secreta que fez com que Bob Woodward e Carl Bernstein, repórteres 

do Washington Post nos longínquos anos 70, obtivessem as provas do envolvimento do então 

presidente americano, Richard Nixon, no Caso Watergate. Como é sabido, a série de reportagens 

assinada por Woodward e Bernstein foi a principal responsável pela queda de Nixon, da qual ele 

nunca mais se levantaria. 

A fonte, de codinome Garganta Profunda (Deep Throut), era Mark Felt, número 2 na hierarquia do FBI 

(Federal Bureau of Investigation), como revelado apenas em 2005. Sua recomendação aos repórteres: 

“Sigam o dinheiro!”.

A orientação de Felt seria bem aceita no Brasil, onde o rastro deixado pelo dinheiro doado a 

campanhas eleitorais leva, muitas vezes, à explicação para contratos fechados a posteriori, ora sem 

licitação, ora mediante licitação fraudulenta. É também o dinheiro financiador de campanhas que 

motiva muitas das iniciativas dos parlamentares, alguns dos quais nem sequer disfarçam sua devoção 

a determinados grupos econômicos.

Não se pode, contudo, imaginar que o fim do financiamento privado de campanhas, pura e 

simplesmente, acabará com a corrupção de origem eleitoral. Por isso a questão do financiamento 

está no cerne do debate sobre a reforma política.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil capitaneia a coleta de assinaturas para 

um Projeto de Lei de Iniciativa Popular propondo “reforma política democrática e eleições limpas”. 

Entre outras alterações legislativas, o texto estabelece o seguinte, em seu Artigo 17: “As campanhas 
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eleitorais serão financiadas por doações realizadas por pessoas físicas e pelo Fundo Democrático de 

Campanhas, gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral e constituído de recursos do Orçamento Geral 

da União, multas administrativas 

e penalidades eleitorais”. Como 

o Artigo 17-B estipula o teto de 

R$700,00 para as doações de 

pessoas físicas, deduz-se que as 

campanhas serão pagas de forma 

majoritária com dinheiro público.

“O projeto da Ordem decorre de 

uma coalizão de vontades de várias 

entidades da sociedade civil que 

entenderam que política não pode 

ser politicagem”, afirma o presidente 

da Comissão de Reforma Política do Conselho Federal da OAB, Cezar Britto. “A lógica do projeto é 

contra a interferência do poder econômico nas eleições. Empresas visam lucro, não são povo, daí 

retirá-las do financiamento eleitoral”, salienta, e vai além: “Vamos atacar as causas de a política ter se 

tornado um grande balcão de negócios”. 

O projeto também prevê maior fiscalização das campanhas e punições. No quesito participação 

popular, facilita a utilização de mecanismos de democracia direta, como plebiscitos e referendos. 

“Precisamos acabar com a ideia preconceituosa de que o povo não sabe votar. Esse raciocínio 

sustentou a ditadura militar. Além do mais, em todas as vezes que o povo foi às ruas, foi para exigir 

democracia”, destaca Britto.

Paralelamente, o Conselho Federal da OAB ingressou no Supremo Tribunal Federal, junto com 

a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e outras entidades, com uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 4.650) contra as regras de financiamento de campanhas eleitorais 

e partidos políticos, em que contesta dispositivos da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e a Lei dos 

Partidos Políticos (Lei 9.096/1995). O relator da ADI, ministro Luiz Fux, considerou-a procedente. No 

primeiro voto em plenário, o ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o relator. Após as férias, o 

julgamento prossegue com o retorno das atividades regulares do STF.

Para Bolívar Lamounier, excluir as empresas do financiamento de campanhas eleitorais seria “um erro 

grave”. “O funcionamento da democracia custa dinheiro, muito dinheiro. Imaginar que os recursos 

Britto: “Precisamos acabar com a ideia de que o povo não sabe votar”.
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necessários sejam levantados com doações individuais é apostar em algo altamente improvável”, 

pondera o cientista político. “A ideia de excluir as empresas parece refletir velhos preconceitos 

anticapitalistas, um desejo de tudo regulamentar, com base na crença infundada de que o processo 

político será tanto melhor, honesto e altruísta quanto mais regulamentado for”, nota. O financiamento 

público, crê Lamounier, aumentaria o desequilíbrio entre governo e oposição e promoveria o que 

chama de “igualdade perversa”, aumentando as chances eleitorais de siglas inexpressivas. 

Quanto à corrupção em tese decorrente das doações feitas pela iniciativa privada, Bolívar Lamounier 

deixa indagações: “Qualquer que seja o sistema de financiamento, é lógico que a fiscalização é 

necessária, usando-se toda a tecnologia atual, agilizando-se as prestações de contas dos partidos, 

assegurando-se transparência e acabando-se com a impunidade. Agora, por que imaginar que só 

empresas privadas têm interesses ilegítimos? Por que não certas ONGs, certos sindicatos, certas 

empresas estatais?”. 

Também para o cientista político Paulo Kramer a presença do poder econômico não compromete 

o caráter democrático das campanhas eleitorais, tampouco leva à concessão de “benesses” aos 

maiores doadores. “A contribuição de campanha pode ajudar o doador no item ‘acesso’, mas não lhe 

garante um retorno sempre favorável. Quanto mais diversificadas as fontes de financiamento de um 

candidato, maior é sua independência”, argumenta.

Corrupção, sempre corrupção. Como acabar com ela? Vale a resposta do sociólogo Francisco 

de Oliveira: “Nada evita a corrupção, a não ser um trabalho educacional de décadas”. Professor 

aposentado do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo, Chico de 

Oliveira é um dos ideólogos e fundadores 

do PT, partido que deixou em 2003, logo 

que Luiz Inácio Lula da Silva ascendeu à 

Presidência da República. Hoje é filiado 

ao Psol, mas sem demonstrar qualquer 

entusiasmo: “Os campos políticos estão 

preenchidos pelo PT e pelo PSDB”. Sobre a 

movimentação atual em torno da reforma 

política, ele sentencia: “É enrolação”. A 

conferir.
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Chico de Oliveira: “Nada evita a corrupção, só um trabalho 
educacional de décadas.”
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Imediatamente após as manifestações populares de junho de 2013, a Seção de São Paulo 

da OAB criou sua Comissão de Reforma Política, liderada pelos juristas Ives Gandra da Silva 

Martins e José Afonso da Silva, ao lado dos colegas Dircêo Torrecillas Ramos, Maria Garcia, 

Alberto Rollo, Alexandre de Moraes, Almino Álvares Affonso, Antonio Carlos Rodrigues do 

Amaral, Cláudio Lembo, Dalmo de Abreu Dallari, Ney Edison Prado, Samantha Ribeiro Meyer 

Pflug, Antônio Márcio da Cunha Guimarães, Ávila Cruz e Carmem Sílvia Valio de Araújo.

“Em seis meses de trabalho, a Comissão promoveu uma análise aprofundada sobre o momento 

político brasileiro e as necessidades de mudanças, trazendo propostas inovadoras sobre temas 

como voto proporcional, cláusula de barreira, sistema de governo, eleição em dois turnos, 

financiamento público de campanha, campanhas eleitorais na internet. É uma contribuição 

relevante para a reforma política demandada pelo povo brasileiro”, relata o presidente da OAB-

SP, Marcos da Costa.

// OAB-SP dá sua contribuição
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Comissão de  Reforma Política da OAB-SP:  analise profunda do momento político brasileiro.
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Entre as propostas da Comissão da OAB-SP encontra-se o recall, a ser implantado mediante 

Proposta de Emenda Constitucional (acrescentando-se um parágrafo ao Artigo 14 da 

Constituição) e regulamentado por Lei Complementar. Os mandatos eletivos poderiam 

ser revogados “por votação popular da maioria absoluta dos votos válidos dos eleitores da 

circunscrição do titular do mandato”, e a instauração do processo revocatório dos mandatos 

eletivos de deputado federal, deputado estadual, senador ou vereador dependeria “da iniciativa 

de pelo menos cinco por cento dos eleitores do Estado ou do Município onde se deu a eleição 

do parlamentar objeto da revogação”. 

No texto em que justifica a proposta, a Comissão explica que a PEC do recall não exclui 

mandatários do Executivo. Contudo, no Projeto de Lei Complementar que a regulamenta não 

está incluída a revogação de mandatos de chefes do Poder Executivo, “por se entender que dar 

essa possibilidade à iniciativa popular será submeter essas autoridades a constante transtorno, 

já que elas são sempre muito visadas politicamente e se dará à oposição um instrumento de 

perturbação do exercício do poder do adversário que venceu as eleições”.

Outra Proposta de Emenda Constitucional elaborada pela Seção de São Paulo da OAB modifica 

o sistema eleitoral, a partir da constatação de que “o sistema de representação proporcional 

vigente já não cumpre suas finalidades, devido às distorções que sua prática foi incorporando 

ao longo do tempo”. Diante disso, a Seccional sugere um sistema misto, em que metade dos 

deputados federais, estaduais e distritais seja eleita pelo sistema de representação proporcional, 

de lista aberta, como vigora atualmente, e a outra metade pelo sistema majoritário uninominal 

em distritos eleitorais. No caso dos vereadores, valeria também o sistema distrital uninominal 

e majoritário.

Como resultado dos trabalhos da Comissão de Reforma Política, a OAB-SP posiciona-se 

pela eliminação das coligações partidárias em todos os níveis e a favor do referendo como 

instrumento de consulta popular. A Seccional também defende o financiamento privado das 

campanhas eleitorais, “com os devidos registros, controles e responsabilização”, e a perda do 

mandato parlamentar por infidelidade partidária.
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Pesquisa do Datafolha divulgada no fim de 2013 mostra que a maioria dos brasileiros (59%) 
pensa que o câncer é a doença que mais mata, seguida por Aids (17%), infarto (10%) e outras 
(12%), enquanto 2% responderam não saber. Os próprios solicitantes da sondagem, os 

médicos do Instituto Oncoguia, apontaram a pouca informação da população. Ao contrário do que 
imaginam os brasileiros, as doenças que mais matam são as do aparelho circulatório, entre as quais 
se sobressaem os acidentes cardiovasculares, em primeiro lugar, e os cerebrovasculares, os AVCs, em 
segundo, de acordo com o Ministério da Saúde.

Em 2008, pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP), 
indagou a 800 pessoas nas ruas de Ribeirão Preto, São Paulo, Salvador e Fortaleza quais os sintomas 
de um AVC. Somente 15,6% dos entrevistados sabiam o significado da sigla.

O acidente vascular cerebral é consequência da obstrução (tipo isquêmico) ou do rompimento (tipo 
hemorrágico, chamado derrame) das artérias encarregadas de levar sangue oxigenado ao cérebro. 
Cerca de 85% dos AVCs são de origem  isquêmica e o sintoma imediato é a paralisia lateral (total 
ou parcial). Fraqueza, dormência, formigamento, dificuldade para falar ou compreender o que os 
outros falam, desvio da boca para um dos lados, pálpebra caída, estranheza em ambientes familiares 
e perda de memória completam o quadro. Dor de cabeça, vômitos ou perda de consciência podem 
ou não ocorrer.

“Como a apresentação dos sinais é muito variada, o que pode dificultar a identificação do problema, 
se houver suspeita é preciso buscar imediatamente socorro médico. Casos de AVC são urgências 

As pistas e os
riscos de um AVC

Reportagem de Karol Pinheiro

-Ele não teve nenhum sintoma?
-Parece que vinha tendo dor de 

cabeça há algum tempo.
-Ah! E não deu bola?

-Não.
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médicas”, alerta o neurologista Rubens Gagliardi, 
membro da Academia Brasileira de Neurologia. 
Quanto mais rápido for o atendimento de uma 
pessoa com AVC, menores as chances de sequelas 
ou de morte. “Conforme o tempo passa, mais 
células cerebrais são danificadas, seja pela falta de 
irrigação, no caso de AVCs isquêmicos, seja pela 
falta de sangue novo, no caso dos hemorrágicos, quando o sangue fica coagulado”, explica Gagliardi.

As sequelas mais comuns às vítimas de AVC são a perda da capacidade de identificar pessoas 
próximas e o comprometimento das funções motoras (paralisia de pernas e braços) e da capacidade 
de falar. O processo de reabilitação inclui fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, cuidados 
nutricionais e atenção psicológica. O sucesso nem sempre é garantido – alguns casos deixam 
sequelas irreversíveis, outros levam à morte imediata. 

Atenção para os avisos

Boa parte das pessoas acometidas de um acidente vascular 
cerebral foi alertada sem saber disso. Muito provavelmente 
elas sofreram, meses antes, um ataque isquêmico transitório 
(AIT) e não procuraram ajuda. O AIT é um “aviso”: o fluxo 
sanguíneo para o cérebro é interrompido por um período 
curto, de minutos ou algumas poucas horas. Os mesmos 
sintomas apresentados num AVC são sentidos de modo 
mais ameno. “Como as sensações são de curta duração, a 
maioria das pessoas não procura ajuda médica”, observa 
Rubens Gagliardi. 

O ataque isquêmico transitório pode se repetir várias vezes. Somados, esses AITs provocam o mesmo 
comprometimento arterial de um AVC. As alterações são mais sutis e vão surgindo à medida que 
essas pequenas ocorrências aumentem de frequência e intensidade. Por isso, procurar um médico 
aos primeiros sintomas é fundamental. “É de extrema urgência que essa pessoa faça uma avaliação 
das artérias com um especialista”, recomenda o cirurgião Ivan Casella, diretor da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Vascular. 

Muitos dos fatores de risco para o AVC podem ser silenciosos. Por isso exames de rotina e check-ups 
anuais são extremamente recomendados. “Será pelos exames que o médico diagnosticará ou afastará 
a presença de doenças que podem ser controladas, de modo a diminuir as chances de ocorrência de 
um evento mais grave”, alerta Casella.  

Casella: fatores de risco podem ser silenciosos.

Ricardo Bastos
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Segundo o especialista, 30% dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ocorrem por conta 
de obstrução das artérias carótidas, responsáveis por levar sangue oxigenado ao cérebro. O 
comprometimento da carótida deve-se à presença de um ateroma (aterosclerose), placa de gordura, 
cálcio e outros elementos que estreita ou obstrui totalmente a passagem do sangue. “Parte das 
pessoas só descobre a formação de placas quando uma artéria é obstruída completamente, e elas 
são levadas ao hospital já sofrendo um AVC”, adverte o médico. 

Hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, dislipidemia (colesterol alto), diabete e sedentarismo 
são fatores que contribuem para o surgimento de ateromas e, portanto, determinantes, ao lado da 
predisposição genética, para a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais. A prevenção do AVC, 
portanto, dependente dos nossos hábitos de vida.

 

Na Escócia, cinco pacientes com sequelas 
pós-AVC mostraram sinais de recuperação 
após a injeção de células-tronco fetais no 

cérebro. Eles são objetos de um teste clínico pioneiro, 
que pretende avaliar se tal procedimento é eficaz e 
seguro. 

Keith Muir, da Universidade de Glasgow, responsável 
pelo experimento, em entrevista à BBC disse estar 
“surpreso” com a melhora “de leve a moderada” 
dos pacientes. “Estamos vendo coisas que são surpreendentes. São pessoas que agora têm a 
capacidade de mover os dedos depois de vários anos de paralisia completa, pacientes que 
não caminhavam sem ajuda e agora conseguem fazê-lo”, contou Muir. Os avanços, mesmo em 
ritmo lento, têm sido contínuos.

Esses resultados abrem caminho para uma segunda fase do ensaio clínico, que deve começar 
neste ano e pretende determinar se as melhoras realmente resultam do tratamento com 
células-tronco. Se a segunda fase confirmar a eficácia da procedimento, uma terceira fase será 
necessária para determinar para que tipo de paciente o tratamento deve ser indicado e a partir 
de que estágio terá eficácia. 

Mesmo que se comprove o sucesso do tratamento, o caminho para sua aplicação maciça será 
longo, por conta das restrições de cunha ético, moral e religioso que o uso de células-tronco 
ainda encontra em diversos países.

// Esperança nas células-tronco
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Arquivo pessoal C. Pansica

Joana: cinco AVCs

Camila: “Ela era teimosa.”
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Há diversos critérios para avaliar o grau de desenvolvimento de uma sociedade. O número 

de casas ligadas à rede de saneamento básico é um deles. Outro é o número de aparelhos 

eletrodomésticos por residências. No primeiro caso, com menos de 50% de casas com 

esgoto coletado, o padrão brasileiro não se distancia muito de alguns países africanos. No outro, com 

máquina de lavar roupa em pouco mais de 50% das casas e de freezers em 16%, o nível é um pouco 

melhor, mas ainda longe das principais economias.

“O preço do eletrodoméstico no Brasil é muito alto, não por causa do produto em si, mas da excessiva 

carga tributária”, disse em entrevista à Revista da CAASP o professor e pesquisador da Faculdade de 

Economia da PUC-SP Renaldo Gonsalves, especialista em econometria. “Nos Estados Unidos, você 

compra e sabe quanto está pagando de imposto. No Brasil, é tudo muito confuso. Mas, no final das 

contas, o que o consumidor mais paga é tributo”, acrescenta.

 A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

 R
. G

on
sa

lv
es

Reportagem de Joaquim de Carvalho

O IPI e a linha branca: momento 
ainda é bom para comprar

Muitos produtos ainda estão com o imposto reduzido. 
Com as parcerias da CAASP, preços ficam ainda menores.
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Em 2009, depois de disseminada a crise financeira nascida dos créditos subprime nos Estados Unidos, 
o Brasil reduziu a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de alguns setores da 
indústria, entre os quais o da linha branca. Caíram os preços, e as vendas subiram. “Não tenho dúvida 
de que a redução da alíquota na linha branca ajudou na geração de empregos e na manutenção 
da inflação baixa”, afirmou a empresária Luiza Helena Trajano, dona da rede Magazine Luiza e vice-

presidente do Instituto para o Desenvolvimento do 
Varejo.

A alíquota do IPI era de 4% para fogões e caiu para zero, 
assim como para tanquinhos, que tinham alíquota de 
10%. Já o IPI de refrigeradores e freezers passou de 
15% para 5%, e hoje está em 7,5%. Máquinas de lavar 
pagavam um imposto mais alto – alíquota de 20% –, 
que caiu à metade e agora não sofrerá mais alteração.

Gonsalves: carga tributária eleva os preços.



 32 // Revista da CAASP / Fevereiro 2014

\\PARCERIA

“Essa taxa não volta mais, será permanente em 10%. Trata-se de um objeto de desejo das famílias 

de renda menor e média e não pode ser mais classificada como um bem de luxo. Metade dos lares 

brasileiros não possui máquina de lavar, então existe uma demanda aquecida pelo produto”, explicou 

o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao anunciar a prorrogação da redução do IPI incidente sobre 

a linha branca.

Para os economistas, é difícil entender o critério que o governo utiliza para promover esse tipo de 

desoneração tributária. “O governo não tem critério algum. Como explicar o fato de que os remédios 

têm impostos proporcionalmente mais altos do que os automóveis, por exemplo?”, indaga Gonsalves, 

autor de estudos sobre setores da economia, entre os quais o da indústria farmacêutica, o da indústria 

automobilística e o da linha branca.

O critério político é mais fácil de identificar. No caso da linha branca, a redução do preço ajuda no êxito 

do Programa Minha Casa Melhor, vitrine do  Governo Dilma Rousseff, que oferece financiamento a 

juros baixos para quem compra eletrodomésticos básicos, como geladeira, fogão e máquina de lavar.

Para o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), 

Lourival Kiçula, a redução do IPI e o Programa Minha Casa Melhor ajudaram o setor, mas, apesar 

disso, as vendas em 2013 caíram 3%, depois do recorde de vendas em 2012, quando subiram mais 

de 20%. “Sem a redução do IPI, teria sido bem pior”, afirmou Kiçula.

Renaldo Gonsalves diz que a redução do IPI provoca aumento de vendas no primeiro momento e 

posterior estabilização. Um dos motivos é cultural. No Brasil, à exceção de celulares e computadores, 

que compõem a chamada linha marrom, as pessoas demoram para trocar seus eletrodomésticos.

“As pessoas gostam de dizer que têm uma geladeira há mais de 20 anos e ela ainda funciona 

perfeitamente, sem ter apresentado nenhum defeito”, lembrou o professor. “Elas não levam em 

consideração que o aparelho antigo consome mais energia. A troca poderia ser compensada pela 

economia na conta de luz. Essa é a conta que precisa ser feita”, explica.

Por isso, se houver disponibilidade financeira, o recomendável é que o consumidor não espere pelo 

defeito para trocar os produtos da linha branca. “Os eletrodomésticos têm cada vez mais eficiência 

energética”, observou.

Mas não é pelo bolso que os fabricantes e os revendedores querem atrair os consumidores. O design 

se tornou um dos principais apelos de venda do Magazine Luiza, por exemplo. Entre os argumentos 
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da rede, se destaca a frase: “Já não é preciso 

que somente fotos e quadros façam parte 

da decoração da casa. Os eletrodomésticos 

podem ser lindos e compor com maestria a 

decoração do seu lar”.

No manual de orientação do comprador, a 

loja informa que, além dos modelos coloridos, 

também há as versões em aço inox e titânio, 

“igualmente belíssimos e exemplos de 

demonstração de bom gosto”.

A linha branca, segundo o Magazine Luiza, é ideal para transformar a “cozinha e sua área em uma 

deliciosa extensão da decoração de sua casa, agradando não só o paladar e o olfato, mas também a 

visão.” Para o consumidor, este é o argumento definitivo. “Se for acompanhado de um preço mais em 

conta, a compra se torna irresistível”, diz um dos gerentes de venda do Magazine Luiza.

Via CAASP, ainda mais em conta

Para o advogado, que pode desfrutar de parcerias da CAASP nessa área, a vantagem é dobrada. 

Por exemplo, o refrigerador top de linha da Eletrolux, o Side By Side Fros Free de 504 litros inox, 

está com preço promocional. O refrigerador traz modernidade e praticidade, com comodidade para 

acessar bebidas e alimentos sem abrir sua porta. As prateleiras de vidro temperado Spill Safe, além 

de resistentes, são fáceis de limpar, pois evitam que o líquido escorra, em caso de derramamento.

Além de seu painel blue touch, possui também water dispenser e ice maker externos: água filtrada, 

gelo em cubo ou picado a toda hora, sem precisar abrir a porta do refrigerador. De R$ 7.900,00, o 

preço caiu para R$ 5.300,00. Para o advogado, que tem 10% de desconto sobre o menor preço, o 

produto pode ser comprado no site da Eletrolux por R$ 4.800,00.

Um refrigerador também de inox, mas menor, o Frost Free Duas Portas de 386 litros, é vendido a R$ 

1.900,00 para o consumidor em geral. Como integrante do Clube de Serviços da CAASP, a Eletrolux 

vende por R$ 1.700,00 para os profissionais inscritos na OAB-SP. O refrigerador Frost Free DW42X 

possui controle de temperatura externo blue touch, facilidade para controlar a temperatura do 

refrigerador com o controle digital externo.

 IG

Kiçula: recorde de vendas em 2012, queda em 2013.
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“O brasileiro gosta de tecnologia, como está provado no caso do celular e do computador, que 
vendem muito no País, com trocas constantes. Com mais tecnologia, o fabricante da linha branca tem 
chance de aumentar suas vendas. Só a redução do IPI não basta para manter as vendas num patamar 
elevado. É preciso menos impostos, facilidade de importação de componentes eletrônicos e um 
varejo com promoções, com uma política permanente de descontos”, arremata Renaldo Gonsalves.
Entre os parceiros da CAASP que comercializam produtos da linha branca também estão as lojas 
virtuais Compra Certa, Fast Shop e do Walmart, todas acessíveis pelo site da Caixa de Assistência 
(www.caasp.org.br).

 

// “Máquina de lavar era produto de luxo”
Luiza Helena Trajano, dona do Maganize Luiza, um 
dos maiores revendedores de produtos da linha 
branca no Brasil, disse em entrevista à Revista da 
CAASP que a política de redução do IPI corrigiu 
distorções no Brasil e mudou a mentalidade do 
brasileiro: “Antes, máquina de lavar era considerada 
produto de luxo e tinha uma alíquota de IPI elevada. 
Hoje, a população percebeu que se trata de um 
produto essencial”.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

Revista da CAASP - Quem ganhou com a redução 
do IPI na linha branca?

Luiza Trajano - A redução do IPI trouxe benefícios 
para os consumidores, que tiveram maior acesso 
aos produtos, para a indústria, que produziu mais, 

gerando mais empregos, e para o varejo, que vendeu mais, também gerando empregos.

Para o governo, foi um bom negócio?

O governo não perdeu em arrecadação, pois esta foi compensada pelo volume e possibilitou 
à população trocar equipamentos com eficiência energética, trazendo ganhos para o Brasil. 

Com essa política de redução de IPI, mudou a mentalidade do brasileiro em relação à 
linha branca?

É importante lembrar que o IPI foi reduzido apenas para alguns produtos que tinham seu 
percentual distorcido, pois eram considerados produtos de luxo no passado e hoje são 
eletrodomésticos essenciais, como a máquina de lavar roupa.
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Luiza: “Redução do IPI trouxe benefícios aos 
consumidores e à industria.”
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Cuidados Corporais Weleda 
Refrescância e hidratação: 
benefícios de nossos ingredientes naturais.

Em harmonia com o ser humano e a natureza.
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ininterruptos

\\PERFIL
Arquivo pessoal V. Pinto

A advogada Valdete Pinto não alimentava 
esperanças de ser mãe. Isso porque em 
1987, quando sofreu uma cirurgia para 

retirada de um mioma no útero, os médicos a 
desencorajaram. A chance de novos miomas 
surgirem era grande, e a de fertilização, 
reduzida. Ela e o companheiro conformaram-
se. Até que em 2000, aos 39 anos, ela recebeu 
a notícia: estava grávida, o tratamento hormonal a que se submetera dera resultado. Em 5 de maio 
de 2001 nasceu Fernanda, uma criança especial. Hoje, após 12 anos e muitas batalhas, Valdete pode 
sentir a maternidade em toda sua plenitude.

Durante a fase pré-natal, as ultrassonografias e os demais exames não apontaram quaisquer 
anomalias no feto. A gestação seguiu tranquila, com Valdete fazendo o caminho de casa, em Suzano, 
até o trabalho, em Mogi das Cruzes, por transporte público, até 15 dias antes de dar à luz. 

Logo nas primeiras 72 horas de vida de Fernanda, o primeiro alerta: a menina sofria de um problema 
intestinal. Por falta de células nervosas no intestino grosso, os nutrientes não eram aproveitados pelo 
organismo. Uma transferência de urgência para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, foi necessária. 
O custo: R$ 8 mil. Um exame de cariótipo (que analisa a quantidade e a estrutura dos cromossomos) 
foi solicitado. A pequena Fernanda necessitava de uma cirurgia de colostomia, mas estava fora do 
peso seguro para tanto. O procedimento foi feito no mês seguinte, e a alta veio dois meses depois. 
“Apesar da distância entre minha casa e o HC, não houve um dia em que eu não estivesse perto dela”, 
lembra. 

O resultado do exame cariótipo demonstrou: Fernanda tinha Síndrome de Down. “Assim que peguei 
a Fernanda no colo, imediatamente reconheci alguns traços da síndrome”, conta Valdete.

Mãe de primeira viagem, ela procurou um instituto especializado no tratamento de pacientes 
colostomizados, em Santos. Lá, aprendeu tudo o que era necessário para cuidar do problema da 
filha. Um ano depois, Fernanda retornou à sala de cirurgia, então para retirada completa do intestino 
grosso. “Por conta dessa extração, os médicos disseram que ela seria uma criança magra demais. 
Passei a consultar diversos especialistas em alimentação e aos poucos consegui fazê-la ganhar peso. 
Os médicos ficaram impressionados quando a viram meses depois. Eles me perguntavam qual era 
meu segredo. Eu respondia que era amor e dedicação”, lembra Valdete. 
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Mas os problemas de Fernanda não se acabaram. Ela evacuava 24 vezes por dia e sofria com as 
assaduras frequentes. Era preciso recorrer a produtos importados para aliviar o sofrimento a criança. 
Para aprender a vencer as dificuldades decorrentes da Síndrome de Down, Fernanda teve de fazer 
fisioterapia e, posteriormente, fonoaudiologia. “Aos 9 meses ela conseguia ficar sentada. Aos 2 anos 
ela começou a andar. Aos 5 anos, ela conseguiu falar ‘mamãe’. Todas essas conquistas, que podem 
parecer tardias para outras crianças, foram motivos de um orgulho imenso para mim”, emociona-se.

Imersa na rotina de hospitais e terapias, Valdete quase que nem percebeu que deixara de trabalhar. 
“Eu amava e ainda amo a advocacia, mas a minha filha precisava e ainda precisa de mim”, afirma. 
Na época, os gastos com a saúde da filha e os cuidados com a casa eram subsidiados pela tia e pelo 
pai de Fernanda. Em 2004, o pai de Fernanda foi embora. “Ele era português e o pai dele estava na 
Venezuela. Ele disse que ia procurar o pai, e nunca mais voltou”, conta Valdete. Ainda assim, ela lembra 
com carinho a figura do ex-companheiro. “Enquanto ele esteve presente, foi um pai carinhoso. Mas 
ele não tinha a força que eu tive para enfrentar todas as situações.” 

Sozinha e sem poder trabalhar por causa da filha, Valdete pediu socorro à Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo. Chegou à CAASP por indicação da colega e amiga Elenice Maria de Sena, a 
quem deve seu conhecimento prático de advocacia.

Valdete solicitou à CAASP, incialmente, o auxílio-educação, uma das modalidades de benefício que 
a entidade oferece aos advogados em situação de carência. Posteriormente, outros pedidos foram 
atendidos por conta de sua situação extremamente difícil. Desde 2005, ela e a filha são assistidas 
pela Caixa, recebem auxilio mensal e auxílio-educação, cartão-alimentação e guias de atendimento 
médico. “São muitas as despesas. Fernanda não pode ficar sem convênio médico, portanto, pago 
um plano privado para ela. Já eu, não possuo, mas graças à CAASP tenho acesso a uma ótima rede, 
mesmo sem convênio”, diz. 

Com tudo isso, Valdete ainda consegue trabalhar na Assistência Judiciária. Não tem condições de 
assumir grande número de causas, mas o suficiente para se manter ativa na profissão e completar  
renda. Ela e a filha moram numa casa cedida pela irmã.

Ao longo dos anos, os problemas de saúde de Fernanda nunca deram trégua. Ela teve de se 
submeter a cirurgias para corrigir o canal lacrimal, retirar as amígdalas e fechar uma comunicação 
intraventricular. Isso sem contar as infecções em decorrência da saúde fragilizada pelas constantes 
operações. 

Aos 12 anos, Fernanda ainda não é alfabetizada. Apesar de frequentar a escola desde os três anos, sua 
deficiência intelectual, de grau moderado, dificulta o aprendizado. Ainda assim a mãe faz questão 
que ela nunca pare de evoluir. Além da escola, adicionou sessões de terapia com uma psicopedagoga. 
O maior desejo de Valdete? Fazer da filha alguém minimamente independente. “Eu não sou eterna. 
Quem ficará com minha filha quando eu me for?”, indaga.
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Utopia e realidade na vida de 
Thomas More Por Luiz Barros*

Utopia, o clássico livro de Thomas More publicado 
em 1516, é importante até hoje, em parte pelo valor 
literário que conserva, mas principalmente como 

material de reflexão para quem se interessa por política, 
sociologia, direito e humanidades em geral, em especial 
filosofia. 

Aos 15 anos More ingressou em Oxford, onde se dedicou às 
letras clássicas e, depois, cursou duas escolas de direito em 
Londres, aperfeiçoando-se em direito civil, direito canônico, 
e em common law. Em funções diplomáticas e políticas, 
cumpriu missões no exterior, em defesa dos interesses 
comerciais do reino e das empresas mercantilistas britânicas, 

foi membro do Parlamento e feito cavaleiro por Henrique VIII, de quem foi conselheiro, ministro e 
chanceler, cargo apenas inferior à posição do próprio rei na monarquia inglesa.

A defesa de seus princípios religiosos e sua oposição à submissão da religião ao Estado valeram-lhe 
a decapitação aos 57 anos, em 1535. More foi condenado quando Henrique VIII rompeu com o Papa, 
por ter o pontífice se oposto ao seu divórcio de Catarina de Aragão, para casar-se com Ana Bolena – 
que posteriormente ele também decapitou –, de quem ele esperava lhe desse um filho homem, pois 
só tinha filhas. 

Para oficializar seus desígnios, o monarca fez passar no Parlamento duas leis em 1534, o Act of 
Sucession e o Statute of Supremacy, por meio das quais destituía Catarina como rainha; legalizava seu 
divórcio e o casamento com Ana Bolena; estabelecia a seu critério a própria linha de sucessão; e, para 
culminar, rompia com Roma e a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana e submetendo todo o clero 
da Inglaterra ao Estado, quer dizer, ao poder do rei. 

Então, como assinala Will Durant, “comissários do rei, escoltados por soldados, percorreram todo o 
país, entrando nas casas, nos castelos, nos monastérios e conventos exigindo juramento de lealdade 
ao rei. Somente poucos recusaram [...] entre eles Thomas More”. Por sua fidelidade à fé católica, de 
que foi mártir, após quatro séculos, em 1935, foi canonizado. 
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A utopia de More e outras utopias

A palavra utopia, criada pelo livro de More, hoje na linguagem corrente significa uma quimera, um 

ideal irrealizável. Mais precisamente significaria um ideal político e social. No entanto, a ideia de que 

tudo aquilo que é utópico em si é bom e desejável parece incorreta. 

Até porque muitas formulações utópicas aparentemente irrealizáveis podem vir a adquirir o 

potencial de transformar-se em realidade, e, quando isto acontece, não é garantido que a boa ideia 

resulte em coisa boa. A apreciação positiva ou negativa daquilo que uma utopia propõe dependerá 

da ideologia do leitor.  No livro de Thomas More, a pedra angular da justiça social do país imaginário 

dos utopianos é a abolição total da propriedade privada. Essa é uma ideia radical a respeito da qual 

a comunidade dos homens jamais se pôs de acordo, nem na prática, nem na teoria. 

O comunismo surge em Utopia como uma ideia neoplatônica. Platão é citado por More de início, 

sendo a justiça e a harmonia social na república de Utopia lastreada no princípio da igualdade. 

Perfeitamente planificada em todos os detalhes, a vida dos utopianos, inspirada em valores 

epicuristas, volta-se para o prazer, buscando na volúpia a felicidade. Os utopianos consideravam 

volúpia “todo o estado ou todo o movimento da alma e do corpo nos quais o homem experimenta 

uma deleitação natural.”  

Não apenas pelo resgate de proposições desses e outros filósofos da antiguidade, Utopia é uma 

obra tipicamente renascentista. Esse é apenas um dos aspectos mais visíveis, porque estamos 

acostumados a associar o Renascimento diretamente, e às vezes exclusivamente, à retomada das 

tradições filosóficas e artísticas greco-romanas. Muitos dos movimentos históricos do século XVI 

estão, de uma forma ou de outra, refletidos no livro.

Utopia é um país imaginário que se contrapõe às mazelas europeias da época, em especial à riqueza 

dos nobres, à miséria do povo, à tirania dos reis e à intolerância religiosa – neste último ponto de 

forma especialmente ambígua, como veremos – ao mesmo tempo que aperfeiçoa a mais temível das 

habilidades humanas: a arte da guerra. Nisto os utopianos são engenhosos, ardilosos, oportunistas 

e pragmáticos. Por exemplo, toda a população é mantida em permanente treinamento militar, 

inclusive as mulheres, mas, devido a estratagemas políticos e econômicos, Utopia não faz a guerra 

usando seus soldados e sim sempre se valendo de exércitos de países amigos e de mercenários. No 

livro, grande atenção é dedicada à guerra e, nesse ponto, More mais parece aconselhar um príncipe, 

maquiavelicamente, do que contrapor-se a tiranos. 
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Contrapondo a obra ao autor, cabe notar que Thomas More, antes de cair em desgraça, por mais 
de 20 anos serviu a Henrique VIII, um dos mais cruéis e sanguinários tiranos da história inglesa. Em 
Utopia há uma explicação, ou, melhor dizendo, uma justificação para isto. Trata-se de um diálogo 
inserido na narrativa a respeito de valer a pena sim ou não o homem sábio fazer parte do conselho 
do reino. De um lado e de outro, as teses são as velhas conhecidas: não vale a pena porque nada se 
consegue mudar; ou, vale a pena porque a única chance de mudar alguma coisa é estando dentro 
dela, opção que More adotou em sua vida e na qual, diga-se, fracassou.

Não é possível distinguir com exatidão o pensamento de More em todas as questões. Aparentemente 
simples, a narrativa do livro é sofisticada e ambivalente.  O autor vale-se de dois narradores 
em primeira pessoa. O primeiro narrador é ele mesmo, contando seu encontro com um viajante 
português que teria navegado com Américo Vespúcio. O segundo narrador é esse viajante que, em 
longos monólogos, descreve as maravilhas de Utopia, por vezes entremeados por diálogos com 
More e outro ouvinte; ao final, em conclusão, More coloca em dúvida os princípios fundamentais da 
sociedade descrita. 

Thomas More, homem compenetrado, era também conhecido por seu fino humor e emoldurou sua 
república com duas ironias. Primeiro, chamou-a de Nusquam ou Utopia, um lugar que não existe, 
conforme adiante veremos. Segundo, batizou o português que descreve tal país pelo nome de Rafael 
Hitlodeu, ou, no original, Hythlodaye, que, em grego, significaria “pessoa que diz absurdo” (Durant). 

O bem estar geral dos utopianos não é gratuito. Entre outros tributos, a igualdade, princípio fundador 
de Utopia, paga seu preço na planificação e uniformização geral da sociedade, desde a arquitetura 
das cidades, onde a vida social se estrutura em torno de quarteirões padronizados, à vestimenta 
idêntica de todos os cidadãos, e a um sistema de leis enxuto, porém inflexível e severo.  Nesse país, 
sem uma licença do príncipe, não tem o cidadão liberdade de viajar a uma cidade vizinha para visitar 
um amigo, sob pena de ser castigado como desertor. 
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Segundo Rafael, Utopia é uma república em que todos os administradores, os magistrados, os 

padres e próprio príncipe são eleitos por voto secreto; onde não há tirania ou intolerância religiosa, a 

economia é farta e abundante e toda a vida e os bens são comunitários, pelo que não existe moeda. 

Todos são felizes. Menos, naturalmente, os condenados à escravidão ou à morte, castigos frequentes 

para os utopianos que desobedecem às leis.

É necessário refletir sobre algumas das benesses utopianas que Rafael alardeia. Em relação à não 

existência da tirania, por exemplo, ele diz: “O principado é vitalício, a menos que recaia sobre o príncipe 

a suspeita de aspirar à tirania.” Mas em Utopia a tirania do príncipe talvez seja de todo desnecessária, 

porque o rigor da lei é absoluto. Por exemplo: “Reunir-se fora do senado e das assembleias do povo 

para deliberar sobre os negócios públicos é um crime punido com a morte.”

A liberdade religiosa em Utopia é curiosa e confusa, senão falaciosa. Justifica-se, pois as maiores 

paixões de More relacionavam-se às questões religiosas, que condicionaram sua vida e, ao final, sua 

morte.  Vejamos: “Os utopianos incluem no número de suas mais antigas instituições a que proíbe 

prejudicar uma pessoa por sua religião [...] cada um tendo inteira liberdade de consciência e fé.” 

No entanto, aqueles que não creem na imortalidade da alma são proscritos, porque apenas o código 

penal não seria freio suficiente para evitar que tais pessoas burlem as leis do país. Então, “... a esses 

materialistas não se rendem homenagens, não se confiam magistraturas ou cargos públicos. São 

desprezados como seres de natureza inerte e impotente.” Talvez por isto, a despeito do fato de os 

utopianos praticarem livremente diversas religiões, pela grave restrição acima indicada, por vezes 

considera-se a intolerância religiosa como a real característica de Utopia. 

Em sua vida pública, quando chanceler, Thomas More aprovou a condenação de protestantes 

à fogueira em três ocasiões (Durant). Ele não via inconsistência entre sua conduta e os princípios 

de tolerância religiosa de Utopia, pois também no livro recusara a tolerância aos ateístas, aos que 

negavam a imortalidade e aos heréticos que usavam de violência e insultos. 

More, ao criar a palavra utopia, utilizou-se da contração de dois termos gregos: o prefixo ou (não) e o 

substantivo topos (lugar). O significado literal de tal neologismo seria, pois, um não-lugar, um lugar 

que não existe. Por sua correspondência com Erasmo de Roterdam, sabemos que nos manuscritos 

iniciais More dera ao livro o nome de Nusquam (“em nenhum lugar”, em latim). É interessante notar 

que, mesmo originada do grego, a palavra utopia é dicionarizada como sendo latina, pois More 

escrevia em latim. 
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A palavra passou a designar um gênero literário. Desde então muitas outras obras de diferentes 
autores conquistaram o status de clássicas utopias. Porém, enquanto algumas dessas utopias, 
como a de More, descrevem lugares pretensamente felizes, outras são claramente negativas, em 
geral descrevendo sociedades futuras totalitárias em todas as suas cores, como os célebres 1984, de 
George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. 

Para designar com maior precisão esses distintos tipos de utopia, os comentaristas criaram duas 
outras palavras. Eutopia, com o sentido de “um lugar do bem”, designa as visões de mundo otimistas; 
e distopia, “um lugar do mal”, as pessimistas (Paulo Tunhas). Esses termos são de uso restrito aos 
meios acadêmicos, mas é interessante mencioná-los para enfatizar o caráter ambíguo que existe na 
formulação das utopias. 

A justiça é um tema central em todas as utopias, não apenas na de Thomas More. Por essa razão, 
todas enunciam um sistema de punições e castigo, exceção talvez seja feita a Walden II, o romance 
utópico de Skinner, o fundador da psicologia comportamental no Século XX. Skinner defendia o 
ensino somente por meio da utilização do condicionamento positivo (reforço de comportamento), 
sem necessidade de punição (para extinção de comportamentos), e propôs uma sociedade em que 
a harmonia social seria obtida a partir do condicionamento positivo de todos os cidadãos, a que 
seus críticos, à época, retrucaram com a famosa questão que também se aplica a outras situações e 
a outras utopias: “E quem condicionará os condicionadores?”            

*Luiz Barros é escritor e jornalista.

Sacco e Vanzetti, mártires 
do anarquismo

A censura da ditadura militar brasileira permitiu a muito poucos 

assistirem ao filme Sacco & Vanzetti, de Giuliano Montaldo. A 

película é um expoente do cinema político europeu da década 

de 1970 e reconstitui sinteticamente, com realismo e arte, o julgamento 

de Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, dois anarquistas italianos 

condenados por roubo e duplo assassinato em 1921 no estado de 

Massachussetts, nos EUA. 

Produção franco italiana de 1971 – realizada 50 anos após a condenação 

dos acusados sob duvidosas provas –, o filme estrelado por Gian Maria 
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Volonté, no papel de Vanzetti, e Riccardo Cucciolla, 

ganhador do prêmio de melhor ator no Festival de 

Cannes por sua interpretação de Sacco, foi inicialmente 

liberado no Brasil para maiores de 18 anos, com cortes, 

em 1972; e, em 1973, teve a exibição definitivamente 

proibida pela censura.  

O filme narra a história desses dois homens que, nos 

conturbados anos 20 nos EUA, foram injustamente 

executados na cadeira elétrica em 1927.  Apenas em 

1977, cinco décadas após sua morte, o governador do 

estado de Massachussetts admitiu a inocência dos anarquistas quanto aos crimes que lhes foram 

imputados, desta forma reconhecendo oficialmente um dos maiores erros de julgamento do século 

passado. 

Em 15 de abril de 1920, houve um assalto à saída de uma fábrica na cidade de South Braintree, em 

que foram mortos um agente pagador e um segurança. Semanas depois, Nicola Sacco, sapateiro, 

e Bartolomeo Vanzetti, vendedor ambulante de peixes, foram presos à noite, portando armas sem 

licença.  Imigrantes italianos pobres e anarquistas, sua culpa foi construída pelas autoridades políticas, 

policiais e judiciais de forma imediata e conveniente para contrapor uma forte ação repressiva de 

governo à instabilidade social e aos crescentes conflitos políticos da época. 

O julgamento, iniciado em 31 de maio de 1921, contou com um total de 158 testemunhas, 59 de 

acusação e 99 de defesa (Nicole Krollross). A única prova pericial veio da balística, que identificou um 

dos projéteis como supostamente disparado de uma pistola Colt, tipo de arma de uso comum que 

Sacco portava na noite em que foi preso. 

No filme, o diretor Giuliano Montaldo retrata a parcialidade do julgamento em todos os seus aspectos; 

enfatiza como as testemunhas de defesa foram desconsideradas e hostilizadas na corte, por também 

serem imigrantes; e reconstitui a história desqualificando a frágil prova pericial, pois qualquer pistola 

Colt poderia ter sido usada no crime, não exclusivamente a de Sacco; ou, inclusive, o disparo poderia 

ter sido feito com arma de outra marca específica.

Bartolomeo Vanzetti e  Nicola Sacco, os verdadeiros.
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Condenados em 1921, segundo o 

filme, enquanto Sacco e Vanzetti 

aguardavam a execução na Casa da 

Morte, outro preso confessou ter 

participado do crime, que teria sido 

obra de uma quadrilha organizada e, 

de fato, indicou a arma utilizada, de 

idênticas características balísticas, 

que não fora uma Colt.  Processos e 

provas relacionados a essa quadrilha 

desapareceram dos arquivos oficiais.

A justiça negou novo julgamento requerido em 1927, e os dois anarquistas italianos foram levados à 

cadeira elétrica no dia 23 de agosto daquele ano. 

No período decorrido de sua prisão até a execução, centenas de milhares de pessoas no mundo 

todo protestaram contra a injustiça da condenação, em especial o operariado sindicalizado. Em São 

Paulo houve greves e agitação nos bairros operários. Forte repressão policial foi utilizada para conter 

manifestações nos Estados Unidos e no exterior. Também figuras notáveis da intelectualidade e da 

política pediram clemência aos condenados, assim como líderes religiosos, entre eles o próprio Papa. 

Para entender-se o sacrifício desses homens que a História consagrou como inocentes mártires da 

Anarquia, a partir de um crime de 1920, é preciso situar o contexto histórico político e econômico 

da época, agitado por graves mudanças políticas e econômicas internacionais e na sociedade 

americana, considerando entre outros fatos o fim da Primeira Guerra em 1918 e a readaptação do 

país a uma economia pós-guerra, a Revolução Bolchevique de 1917 com a consequente criação do 

Partido Comunista americano em 1919 e, acima de tudo, a própria atuação do movimento anarquista, 

cuja estratégia de luta anticapitalista nos EUA incluía a prática de atentados a bomba contra 

autoridades. Todos esses fatores geravam turbulência, risco e instabilidade na sociedade americana, 

o que, agravado pelo desemprego, só fazia crescer os sentimentos xenófobos, em especial contra os 

italianos. 

A “condenação exemplar” de Sacco e Vanzetti, refere-se Montaldo no filme, relaciona-se à mudança 

de uma política de deportação dos estrangeiros que cometessem delitos. Os imigrantes seriam 

assimilados no país, não mais deportados, como vinha sendo a política anterior americana, mas seu 

respeito às leis deveria ser absoluto. 

Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volonté, nas peles de Sacco e Vanzetti.
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Porém, a injustiça histórica que solapou a vida de Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti deu-se pelo fato 

de que os dois eram tão somente militantes anarquistas; não se provou que cometessem atentados; 

ou que fossem ladrões e assassinos, como acusados.

O filme reconstitui a captura, os inquéritos, o julgamento dos protagonistas e os movimentos de 

rua pró e contra os réus. Montaldo utiliza com maestria flash backs para tecer a narrativa a partir de 

um mosaico de cenas inicialmente desconexas. O diretor também esbanja talento na utilização de 

planos sobrepostos na filmagem das cenas de ação e alcança beleza fotográfica em cenas internas 

pela alternância de câmaras, fazendo cortes para ângulos inesperados. Outro ponto alto do filme é a 

caracterização de época, incluindo figurinos e cenários e a escolha do elenco buscando atores com 

acentuada semelhança física com os personagens históricos para os papéis dos protagonistas.  

A trilha sonora de Ennio Morricone, tendo a Balada de Sacco e Vanzetti, cantada por Joan Baez, em 

três movimentos durante a película, acentua a homenagem que se presta ao sacrifício dos mártires, 

sacralizando-os. (Luiz Barros)
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Campanhas de saúde em 2014

O Departamento de Promoção à Saúde da Caixa 

de Assistência dos Advogados de São Paulo já 

está preparando o cronograma das campanhas 

preventivas para 2014. Assim que tiverem início os eventos 

regionais que reúnam a advocacia, começam as verificações 

de colesterol, glicemia e pressão arterial, o consagrado Fura-

dedo. Essa atividade, gratuita, é desenvolvida pela CAASP 

durante todo o ano. Em tais oportunidades, realiza-se também teste para detecção do vírus HCV, 

causador da hepatite C. Os resultados são emitidos na hora após uma leve picada no dedo. 

Em março, deve ter início mais uma edição da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Trata-se de 

uma ação itinerante, que percorre todas as subseções da OAB-SP.

A exemplo dos últimos anos, deve ocorrer em maio a primeira fase da Campanha de Saúde Bucal 

- esta organizada pelo Departamento de Odontologia da Caixa de Assistência - nos consultórios 

odontológicos próprios da entidade em todo o Estado. A segunda fase da campanha, em consultórios 

credenciados, está prevista para outubro. A Campanha de Saúde Bucal é gratuita. Advogados e 

dependentes submetem-se a inspeção e higienização bucal. As crianças de até 12 anos, além da 

profilaxia, recebem aplicação de flúor. 

No meio do ano a CAASP promove a Campanha da Boa Visão – ação preventiva contra o glaucoma e 

catarata. A iniciativa permite a advogados e dependentes submeterem-se a exames oftalmológicos 

em consultórios de todo o estado credenciados pela Caixa. Estima-se que 15% dos casos de cegueira 

em adultos sejam causados por glaucoma ou catarata, e que 3% dos indivíduos com mais 40 anos 

sofram com tais doenças.

Voltada ao público com mais de 40 anos e às doenças do coração, a Campanha Pró-Vida, que em 

2013 aconteceu em agosto e setembro, assegura aos participantes consulta com cardiologista, 

eletrocardiograma e exames laboratoriais de colesterol (total e fracionado), triglicérides e glicemia. 

Caso haja indicação pelo médico, pode-se realizar ecocardiograma bidimensional com Doppler e 

teste ergométrico. 

No fim do ano, a CAASP realiza tradicionalmente a Campanha de Saúde da Advogada. A ação 

visa a prevenir doenças tipicamente femininas como câncer de mama, câncer de colo do útero e 
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Livrarias: 270 mil volumes em 2013

Aculturar-se, aprimorar-se profissionalmente e, ao mesmo tempo, economizar. A CAASP 
propicia tudo isso aos advogados, e cada vez mais. Os números de 2013, ainda no início de 
dezembro, corroboram a assertiva: nada menos que 270 mil volumes foram vendidos nas 

livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo neste ano. Em 2012, foram 267 mil. Os 
descontos concedidos em 2013 totalizaram R$ 9,7 milhões, contra R$ 8,6 milhões no ano passado. 

“O resultado anual das livrarias prova nosso acerto ao investir na ferramenta mais importante – e 
talvez a única indispensável - para o sucesso profissional do advogado: o livro de Direito”, destaca 
o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. E vai além: “Quanto à somatória dos descontos 
concedidos, vale a indagação: quantas anuidades da OAB-SP foram compensadas por esses 
abatimentos? Portanto, reafirmo: a contribuição paga à Ordem é, na verdade, um investimento”.

osteoporose. Advogadas, estagiárias e esposas de advogados inscritos na OAB-SP têm oportunidade 
de fazer exames de papanicolaou, colposcopia, mamografia e densitometria óssea; passar por 
consulta com ginecologista e, se necessário, por exames complementares.

Novo recorde em 2013 - As ações de saúde desenvolvidas ao longo do ano pela Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo mantiveram-se em crescimento em 2013, registrando novo recorde 
de participações e confirmando um movimento que indica a conscientização gradual da advocacia 
quanto à importância dos cuidados médicos preventivos. No ano que se encerra, as campanhas da 
CAASP foram responsáveis por 64.583 atendimentos, contra 47.853 em 2012 e 44.829 em 2011. O 
número de procedimentos médicos realizados em 2013 chegou a 138,8 mil, bem acima, portanto, 
dos 102.883 efetuados no ano passado, e muito superior aos 96.519 de dois anos atrás.

“O aumento da presença dos colegas nas campanhas é fruto do esforço de comunicação que a 
Caixa de Assistência vem desenvolvendo. Os números alcançados comprovam que nosso empenho 
pela disseminação da saúde preventiva está dando resultado: a realização de mais de 100 mil 
procedimentos médicos deve ser motivo de comemoração por todos que se preocupam com a 
qualidade de vida dos advogados”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho.

“Oferecer aos advogados e aos seus familiares meios de acesso menos onerosos a consultas e exames 
preventivos em diversas especialidades médicas é um dos papéis primordiais da Caixa”, observa o 
vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva Júnior, destacando que a quase totalidade do 
custo é extremamente subsidiado pela Caixa de Assistência, sendo o advogado em alguns casos 
integralmente liberado de qualquer ônus. “Os recursos da Caixa são aplicados integralmente em 
iniciativas de cunho assistencial, com foco preferencial nas ações de saúde benefícios. O rigor com 
que a entidade gere suas finanças é que possibilita subsidiar ações desse porte”, salienta.
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“Os números comprovam que oferecemos um 
benefício realmente concreto aos advogados. 
Porém, mais importante é verificar que os colegas 
estão frequentando cada vez uma casa que é deles”, 
comemora o secretário-geral da Caixa de Assistência, 
Sergei Cobra Arbex, responsável pelas livrarias da 
entidade. Ele compartilha sucesso do setor com a 
advocacia: “Foi a classe quem produziu esses resultados. É o gesto do advogado de procurar a Caixa 
que faz a entidade crescer e ganhar uma dimensão cada vez maior”.

As obras – jurídicas ou não – disponíveis nas 37 livrarias da CAASP são vendidas com descontos de 
25%, em média, sendo que em alguns títulos o abatimento chega a 40%. Desde 2012, em agosto, 
durante o Mês do Advogado, todos os títulos têm 50% de desconto.

Os livros mais procurados em 2013 nas lojas da CAASP foram o Vade Mecum Saraiva; “Direito 
Constitucional Esquematizado”, de Pedro Lenza; o Vade Mecum “Acadêmico de Direito Rideel, 
organizado por Anne Joyce Angher; Manual de Direito Civil – Volume Único”, de Flávio Tartuce; e 
“Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho – Legislação Complementar”, de Valetim Carrion.

O acervo literário da Caixa de Assistência abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas áreas do 
Direito, além dos mais vendidos da literatura em geral. Nos últimos quatro anos, algumas iniciativas 
modernizaram o setor livreiro da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo: na seção 
Livraria Infantil, os advogados encontram obras infanto-juvenis para seus filhos, as quais podem ser 
adquiridas com os mesmos descontos aplicados aos livros jurídicos; além disso, a entidade passou a 
providenciar livros escolares mediante encomenda, de modo a facilitar a compra de material escolar 
no início do ano letivo. A seção de Novos Mercados de Trabalho, inaugurada em 2011, disponibiliza 
títulos de áreas emergentes do Direito, para além das frentes clássicas do universo jurídico. Todos os 
títulos também podem ser adquiridos pela internet, na CAASP Shop (www.caaspshop.com.br).

Sedes regionais: aprovação de 93,28%

A última pesquisa de opinião realizada perante os usuários das sedes regionais da Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo, entre 23 de setembro e 31 de outubro de 2013, 
verificou que 93,28% deles consideram ótimos ou bons os serviços prestados. “Há três anos o 

índice de aprovação dos serviços da Caixa vem se mantendo acima dos 90%. O êxito dos atendimentos 
em nossas sedes regionais decorre de um esforço de gestão que busca incessantemente a qualidade 
total”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. “Trata-se de um trabalho ininterrupto, 
que vem sendo desenvolvido com afinco pelos funcionários da entidade”, acrescenta.
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A pesquisa periódica de opinião é um dos indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade da CAASP, 
consoante as diretrizes da certificação ISO 9001, conquistada pela entidade em 2003. A partir de um 
leque com cinco opções (Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo), a metodologia da sondagem define 
como grau de aprovação apenas as respostas Ótimo e Bom. O mesmo critério foi usado para averiguar 
a satisfação dos usuários quanto à aplicação dos recursos financeiros da Caixa de Assistência. Nesse 
caso, o índice de aprovação foi de 85%.

Os índices de aprovação dos serviços apresentados por cada uma das regionais foram os seguintes: 
Araçatuba – 90%, Araraquara – 89%, Assis – 97%, Bauru – 98%, Bragança Paulista – 90%, Butantã 
– 97%, Campinas – 93%, Franca – 94%, Guaratinguetá – 90%, Guarulhos – 93%, Jabaquara – 94%, 
Jundiaí – 93%, Lapa – 97%, Marília – 96%, Mogi Guaçu – 98%, Osasco – 92%, Penha – 95%, Piracicaba 
– 88%, Presidente Prudente – 91%, Registro – 91%, Ribeirão Preto – 90%, Santana – 91%, Santo Amaro 
– 89%, Santo André – 97%, Santos – 93%, São Bernardo do Campo – 94%, São Caetano do Sul – 97%, 
São Carlos – 93%, São João da Boa Vista – 96%, São José do Rio Preto – 97%, São José dos Campos – 
90%, Sorocaba – 94%, Taubaté – 95%.

As médias das avaliações por setor nas sedes regionais da CAASP foram: Odontologia – 96%, Livraria 
– 93%, Farmácia – 95%, Rede Médica Referenciada – 88%. “Todos os setores obtiveram índice geral 
acima da meta, que é de 85%. Esse resultado ratifica a percepção de satisfação dos usuários quanto 
aos serviços prestados nas 33 regionais”, analisa o consultor de Qualidade da CAASP, André Junqueira.

Cursos de inglês on-line da União Cultural Brasil
Estados Unidos

Estão abertas, até 25 de fevereiro, as inscrições para o curso de inglês 
pela internet que a União Cultural Brasil Estados Unidos oferece aos 
advogados de todo o Estado de São Paulo, na qualidade integrante 

do Clube de Serviços da CAASP. Aqueles que pretendam dar o passo inicial 
podem matricular-se no nível Básico I. Os que já passaram por essa etapa, 
ou que se encontrem em estágio mais avançado da língua inglesa, têm a 
chance de cursar o Pré-Intermediário I ou o Pré-Intermediário II. O sistema 

online adotado permite acompanhamento de qualquer localidade, sem qualquer restrição territorial. 
O curso exige afinidade com ambientes virtuais. 

“Desde o início da parceria, em 2012, expusemos à União Cultural nossa intenção de levar a qualidade 
pedagógica dessa escola aos advogados de todo o Estado, indistintamente, e temos conseguido isso. 
Agora, oferecemos a mesma a chance àqueles que ainda não puderam participar. Àqueles que já 
cursaram a primeira etapa disponibilizamos oportunidade de avanço”, afirma o presidente da CAASP, 
Fábio Romeu Canton Filho
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A formação das turmas exige o número mínimo de 10 alunos. Os cursos serão ministrados nos 

seguintes dias e horários:

Básico I: às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h ou das 18h15 às 19h15;

Pré-Intermediário I: às terças e quintas-feiras, das 17h às 18h; 

Pré-Intermediário II: às segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h.

As aulas começam no dia 10 de março. Para os advogados, o preço regular de R$ 1.335,00 cai para R$ 

800,00, valor que inclui o material didático, enviado por correio ou motoboy, e acesso à plataforma 

Cambridge, além das 24 aulas online na plataforma presence. O procedimento para efetuar a inscrição 

é simples. No site da Caixa de Assistência (www.caasp.org.br) o advogado encontra um banner 

referente à parceria; basta clicar e seguir passo a passo as etapas: leitura das informações/termos de 

uso, preenchimento de cadastro (simplificado), opção pela forma de pagamento e aquisição. Para 

assistir às aulas, bastará clicar no campo destinado ao curso no site da União Cultural Brasil – Estados 

Unidos (www.uniaocultural.com.br). 

Metodologia - A partir de uma abordagem inovadora, por meio de plataforma web em que o aluno 

é convidado a explorar todas as possibilidades do aprendizado virtual, as aulas são interativas entre 

professores e alunos.  

O Curso de Inglês Online da União Cultural Brasil Estados Unidos utiliza material didático impresso da 

editora Cambrige University Press, e contempla 24 horas /aula  virtuais e 24 horas de estudo online. 

Os módulos do curso seguem o modelo Blended Learning, da Cambridge University Press,  direcionado 

a pessoas que buscam se comunicar em inglês de forma objetiva e melhorar sua fluência.

 Como em todo curso online, o computador do usuário deve ter configuração mínima que contemple 

alguns itens como 30 MB de espaço em disco (para armazenamento de agendas de conteúdos); 

placa de som ou som onboard; fone de ouvido com microfone; Windows 2000 ou superior; Internet 

Explorer 6 ou superior; conexão igual ou superior a 56 kbps ou superior para o uso contínuo de vídeo 

em tempo real e compartilhamento de aplicativos e monitor com resolução mínima de 800 x 600 

(todos os requisitos necessários estão especificados entre os termos de uso).

No curso online o aluno tem mais responsabilidade quanto ao seu aprendizado. O professor deixa 

de ser o mantenedor do conhecimento, pois todas as informações, exercícios e testes estão online, 



Fevereiro 2014 / Revista da CAASP // 51

No curso online o aluno tem mais responsabilidade quanto ao seu aprendizado. O professor deixa 
de ser o mantenedor do conhecimento, pois todas as informações, exercícios e testes estão online, 
e passam a direcionar, guiar o aluno. O aluno tem plena liberdade quanto ao tempo que se dedica. 
Todos os exercícios e testes podem ser feitos no momento mais adequado para o aluno. O professor 
acessa a plataforma Cambridge e verifica a frequência com que cada aluno faz os exercícios, quanto 
tempo leva para fazê-los e, consequentemente, onde encontra mais facilidade ou dificuldade.

Mais informações, com Ricardo Romanos , na Central de Atendimento do Curso Online União Cultural, 
pelo e-mail ricardo.romanos@uniaocultural.com.br Ou pelos telefones (11) 2148-2900 e 3885-1022, das 
13h às 20h.

25% de desconto em cursos de espanhol do Instituto
Cervantes

O Instituto Cervantes oferece em 2014, em continuidade à 
parceria iniciada no ano passado, cursos de espanhol em 
condições especiais aos profissionais inscritos na OAB-SP. Entre 

os diferenciais estão 25% de desconto em cursos presenciais e on-line em 
turmas exclusivas de advogados e 10% de abatimento em determinados 
cursos regulares da escola, com opções para crianças e adolescentes. 

Desde julho de 2013, o Instituto Cervantes integra o Clube de Serviços da CAASP (Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo), órgão coordenado pelos diretores Célio Luiz Bitencourt e Adib Kassouf 
Sad. Para o primeiro semestre de 2014, há várias opções de horário e dias da semana no caso dos 
cursos presenciais, ao custo total de R$ 787,50 (preço à vista, com desconto de 25%). O advogado 
pode escolher por aulas às segundas e quartas, terças e quintas (duas horas por dia) ou apenas às 
sextas-feiras (quatro horas por dia), em diferentes horários. Também pode optar por iniciar o curso 
em fevereiro ou abril. A duração é de dois meses.

Pelo mesmo valor, os filhos dos advogados podem participar do curso “Español para Crianças e 
Adolescentes”, de 18 de março a 27 de maio, com aulas às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 15h.

O convênio CAASP/OAB-SP/Instituto Cervantes contempla também três opções de cursos pela 
internet, ministrados sobre a plataforma de ensino virtual AVE, também com 25% de desconto: 
espanhol sem tutor, espanhol com tutor e espanhol semipresencial. Os preços variam entre R$ 150,00 
e R$ 547,50, conforme a duração e as características da modalidade escolhida.

No site do Instituto Cervantes (http://saopaulo.cervantes.es), clicando no banner “Curso de Español 
OAB-SP”, o advogado encontra informações detalhadas sobre os cursos. Para saber como proceder 
para efetuar a matrícula, basta ligar para (11) 3897-9600, 3897-9606 ou 3897-9484, ou enviar e-mail 
para adsao@cervantes.es.  
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O Instituto Cervantes tem dois endereços na cidade de São Paulo: Avenida Paulista, 2.439, primeiro 
andar (Bela Vista); e Avenida Bernardino de Campos, 98, primeiro andar (Paraíso).

História - Com sede em Madrid, Instituto Cervantes foi criado em 1991 para promover, ensinar 
e difundir a língua e a cultura espanholas. Suas atividades em São Paulo começaram em 1998, 
inicialmente voltadas para ensinar didática e metodologias para professores de espanhol. A partir 
de 2002, passou a oferecer cursos regulares e especiais, além de desenvolver extenso programa de 
atividades culturais.

O Instituto Cervantes é colaborador frequente de casas culturais paulistanas como o Museu de Arte 
de São Paulo (Masp), o Memorial da América Latina e o Centro Cultural São Paulo. 

“A finalidade deste convênio é propiciar à advocacia paulista aprendizado ou aperfeiçoamento da 
língua espanhola numa escola de qualidade comprovada, de modo a que o colega se cresça individual 
e profissionalmente”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. A Caixa e a Seção 
de São Paulo da OAB mantêm parcerias semelhantes com a União Cultural Brasil Estados Unidos, 
a Aliança Francesa e o Instituto Goethe, entre outras escolas, as quais permitem aos advogados 
aprenderem ou ampliarem seus conhecimentos em inglês, francês e alemão.

Tour jurídico em Brasília

Advogados e estagiários de Direito agora podem viajar 
à capital da República e conhecer os órgãos superiores 
da Justiça brasileira em condições exclusivas. No último 

dia 3 de dezembro, o presidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho, e o assessor 
de Assuntos Institucionais da entidade, Goerge Augusto Niaradi, 
assinaram parceria com a SD – Student Travel, que na ocasião 
esteve representada pelo diretor Marcos Talarico (foto).

Por intermédio do Clube de Serviços da CAASP, a SD oferece viagens de dois dias a Brasília, sempre 
com saída na quarta e retorno na quinta-feira, monitoradas, contemplando visitas às instalações 
do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria Geral da República, do Tribunal Superior Eleitoral, 
da Polícia Federal, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho e do Congresso 
Nacional. “O ideia é aproximar os advogados e os estagiários de Direito dos tribunais superiores. Eles 
são acompanhados por guias credenciados pelo Ministério do Turismo desde o aeroporto e não 
existe um número mínimo de adesões para que a viagem se realize”, afirma Talarico.

O custo original do tour jurídico é de R$ 1.398, mas, pela Caixa de Assistência, o preço cai para R$ 
980,00. O pagamento pode ser feito em até 10 vezes, sem juros. A hospedagem é em quartos duplos 
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ou triplos e o pacote inclui também café da manhã e almoços na quarta e na quinta-feira, além de 

transporte exclusivo. Para se inscrever, o interessado deve fazer contato pelo e-mail caasp@sd.tur.br 

ou pelo telefone (11) 5084-4288.

Três datas de saída já estão marcadas: 26 de março, 23 de abril e 21 de maio. A SD pede que a inscrição 

seja feira com pelo menos quatro semanas de antecedência.

Visita à Suprema Corte de Manhattan

Já está programada a primeira viagem aos 
Estados Unidos de 2014 no âmbito da 
parceria entre a CAASP, por meio do Clube 

de Serviços, e a Best Brazil Tour. Trata-se de uma 
chance imperdível: além de conhecer a mais 
importante metrópole americana, os advogados 
visitarão a Suprema Corte de Manhattan. A 
jornada oferecida à advocacia acontece de 14 a 
22 de abril. As adesões serão aceitas até 10 de 
março. 

O pacote de viagem inclui passagem aérea, 
traslado entre aeroporto, hotel e Suprema Corte, 
acomodação em apartamento duplo no Hotel Pennsylvania - café da manhã incluso – e ingressos 
para diversas atrações da cidade. O custo total é de US$ 3.199,00 (preço com desconto de 10%, 
exclusivo para os profissionais inscritos na OAB-SP). O pagamento pode ser parcelado em até em 12 
vezes, mediante cheques pré-datados. A programação completa da viagem pode ser consultada no 
site da Best Brazil Tour (www.bestbraziltour.com). Para aderir, os interessados devem baixar a ficha 
de inscrição da viagem disponível no mesma página eletrônica, preenchê-la e enviá-la ao endereço 
eletrônico nyc@bestbraziltour.com. 

A parceria CAASP - Best Brazil Tour começou em 2013. Na primeira jornada, ocorrida de 14 a 24 de 
novembro, um grupo de seis advogados foram recepcionados pelo coordenador criminal da Corte 
de Manhattan, que, em palestra exclusiva antes de um julgamento (com tradução para o espanhol), 
mostrou as principais diferenças entre as leis vigentes nos sistemas judiciários americano e brasileiro. 
Os participantes receberam um certificado de presença da Suprema Corte de Manhattan.

A Best Brazil Tour fica na Rua Roma, 620, conjunto 17B, São Paulo. Mais informações, pelo telefone 
(11) 3862-4376 ou 3871-3166. 
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O empoderamento
sócio-político 

da mulher

Em março de 2013 lançou a ONU, pela ONU Mulher e 

o Pacto Global, os Princípios do Empoderamento das 

Mulheres, visando promover a equidade de gênero em 

todas as atividades sociais e da economia e que podem ser assim 

resumidos: 

1) Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero; 

2) Tratar todas as mulheres e homens de maneira justa no trabalho – respeitar e apoiar direitos 

humanos e não-discriminação; 

3) Assegurar saúde, segurança e bem-estar a todos, trabalhadoras e trabalhadores, mulheres e 

homens; 

4) Promover educação, treinamento e desenvolvimento profissional para as mulheres; 

5) Implementar o desenvolvimento empresarial e práticas de cadeia de suprimentos e marketing 

que empoderem as mulheres; 

6) Promover igualdade através de iniciativas comunitárias e de defesa; 

7) Medir e publicamente relatar o progresso no alcance da igualdade de gênero.

Na mesma ocasião, o Banco Mundial, pelo seu presidente, Jim Young Kim, preocupado com a questão 

da igualdade de gênero, fez a seguinte indagação: “O que podemos fazer para acelerar o progresso 

socioeconômico das mulheres?”. A seguir ele próprio deu a resposta - trabalhar em torno de três 

prioridades: 1) assegurar às mulheres as liberdades básicas;  2) executar as leis de combate à violência 

contra as mulheres; e 3) aumentar significativamente as políticas públicas em favor das mulheres.

Refletindo sobre as duas notícias, encontrei uma frase que bem expressa a importância da 

preocupação desses dois organismos internacionais: “No século XXI igualdade é negócio”.

E nós, brasileiros, o que fazer para alavancar a inclusão feminina, neste país de desequilíbrios sociais e 

econômicos, ocupante do octogésimo primeiro lugar dentre 192 países em desigualdade de gênero, 

inclusive quando nos comparamos com os nossos vizinhos latino-americanos, comparação que nos 

coloca à frente apenas da Colômbia e do Haiti?

por Eliana Calmon
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O Brasil, considerado potência econômica e carro-chefe do desenvolvimento da América Latina, em 
relação à política de gênero tem fraco desempenho. Em três dos quatro eixos de desenvolvimento - 
educação, saúde, atividade econômica e participação política - é constrangedora a situação no eixo 
participação política, colocando-se o Brasil muito aquém de Argentina, Chile, Uruguai e até do Peru, 
notando-se um decréscimo participativo nos últimos cinco anos.

Entretanto, mais importante do que a análise comparativa é a identificação das causas desse 
desequilíbrio. A deputada federal Luiza Erundina publicou em 2011 excelente artigo sobre o tema, 
em que as identificou: 

1) Falta de recursos financeiros;
2) Falta de capacitação política; 
3) Falta de consciência da mulher do seu papel dentro da sociedade;
4) Invisibilidade da mulher na mídia.

O esforço que tem sido feito em favor da inclusão da mulher na política não tem sido pequeno, a 
começar pela militância dos seguidores dos movimentos de mulheres, mas os resultados têm sido 
muito pequenos.

No campo legislativo, a Lei de Cotas (Lei nº 9504/97) estabeleceu que 30% dos cargos eletivos 
proporcionais deveriam ser reservados às mulheres. Esta lei não pegou e não passou de mera 
conquista formal, ensejando o aparecimento de mulheres vocacionadas por osmose, filhas, mulheres, 
companheiras, parentas e aderentes, verdadeiros laranjas de políticos já desacreditados e que, pela 
lei, renovaram-se.

Dois anos depois a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 12.034/09), conhecida como a “Minirreforma 
Eleitoral”, estabeleceu a obrigação dos partidos políticos incluírem mulheres nas chapas de eleições 
proporcionais, sob pena de sanção. Mais uma vez a lei não pegou, não vem sendo respeitada e 
sequer fiscalizada pela Justiça Eleitoral. Em outras palavras, a força legislativa não foi suficiente para 
resolver o problema.

Para vencer a baixíssima participação das mulheres na vida política do país lista-se como prioritárias 
as seguintes providências:

1) Capacitar as mulheres para a disputa de espaços de poder político;
2) Alterar o sistema político eleitoral com políticas afirmativas, como por exemplo: na divisão dos 
recursos do Fundo Partidário, destinar significativo percentual para programas de promoção da 
participação feminina na política; e dar às mulheres candidatas mais tempo nos programas gratuitos, 
a cargo dos partidos políticos;
3) Militância político-partidária.
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Em um país com 140 milhões de eleitores em que o contingente feminino é de 72 milhões de 

eleitoras, conforme senso de 2012, é preciso maior participação no Poder Legislativo, corrigindo-se 

assim o baixíssimo desempenho do país.

A participação política ou o empoderamento da mulher no eixo político se dará na medida em 

ela ocupe os espaços privilegiados de poder, onde são tomadas as decisões referentes às políticas 

públicas e às ações afirmativas que levam à equidade de gênero.

Precisamos, portanto PARTICIPAR.

Eliana Calmon é ministra aposentada do Superior Tribunal de 
Justiça e ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça
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