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Caos na Justiça une
advocacia em protesto
Ordem vai ao STF questionar tabela de custas do estado

RECADODOPRESIDENTE

Advocacia unida por uma
Justiça rápida e eficiente
A capa desta TRIBUNA registra um momento histórico para
a advocacia do Estado do Rio de Janeiro.
Superando possíveis
FELIPE SANTA CRUZ
discordâncias de pensamento, mais de mil colegas estiveram
juntos, dia 21 de novembro, no protesto
contra o colapso do Poder Judiciário.
Organizado pela OAB/RJ, o ato em
frente ao Fórum Central comprovou a
força da categoria e reiterou também
nosso compromisso com a população
fluminense, que vem sofrendo na pele
as consequências da paralisia da Justiça.
Quero, aqui, agradecer a cada advogada, a cada advogado, que esteve conosco na manifestação. Da mesma forma, saúdo a participação do presidente
do Conselho Federal, Claudio Lamachia,
que deu ainda mais representatividade
institucional ao nosso protesto. O ato

foi apenas um capítulo da luta que será
permanentemente intensificada. Por
custas mais baratas, pela mudança de
cultura jurídica nos juizados especiais,
por melhor atendimento na agência do
Banco do Brasil, por mais rapidez no
andamento dos processos.
A advocacia, unida, exige que o
Judiciário resolva o quanto antes esses
problemas. E a OAB/RJ não vai esmorecer enquanto isso não for feito.
***
Reforçando nosso trabalho na defesa das prerrogativas, a Seccional lançou
este mês uma ferramenta para o registro
de denúncias por meio de dispositivos
móveis. Assim, os colegas que forem
desrespeitados em seus direitos profissionais podem encaminhar à Ordem
sua reclamação via aplicativo, de forma
imediata. Entre as novidades do app,
que pode ser baixado gratuitamente na
Apple Store e no Google Play, estão tam-

bém a biblioteca jurídica e a localização
dos ônibus que integram o serviço de
transporte gratuito da OAB/RJ.
***
Anunciado durante o Colégio de
Presidentes realizado em Cantagalo,
o Portal da Transparência da OAB/RJ
entrará no ar já no início de 2017. O site
concentrará as informações sobre todos
os gastos da Seccional e das subseções,
que ficarão à disposição dos advogados
para consulta. A criação do portal é
mais um passo da Ordem no sentido de
proporcionar aos colegas o acompanhamento da gestão e dos investimentos
feitos com o montante arrecadado com
as anuidades. Trata-se de um legado
que muito nos honra poder deixar para
as futuras administrações da entidade.
***
Desejo a todos os colegas e seus
familiares um feliz Natal e um ano de
2017 cheio de saúde, alegria e prosperidade.

MENSAGENS

tribunadoadvogado@oabrj.org.br
Com pesar, OAB/RJ comunica o
falecimento de Humberto Cairo
Marcus Soares: Meus sentimentos à família deste grande advogado e homem de Ordem. Um
exemplo a ser seguido.

OAB/RJ faz ato de protesto contra
colapso do Judiciário do Rio
Marcus Mendes: Essa teoria do mero aborrecimento sempre me matou. É como se o Judiciário
acreditasse que o consumidor celebra contrato para se aborrecer. Dentre esses aborrecimentos,
há uma escala de tolerância, mas só para os meros mortais. Vai dizer a um juiz que ele tem
que considerar mero aborrecimento...
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Jorge Antonio Mariano: Tem que botar a boca no trombone. Em uma sentença de má prestação
de serviços, em favor de uma pessoa comum, os juízes só contam de R$ 1 a 3 mil, quando
chegam, mas se for em favor de um artista, de um apresentador de rádio ou TV, eles, no
mínimo, valorizam em cem vezes mais. Nos juizados, pior ainda. Chegam a dar, em caso de
negativações, R$ 1 mil. Muitos não são capazes de ler os autos e, se o leigo não atender ao
critério do juízo, cai em desgraça.
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Sérgio Castro: O que é mero aborrecimento? Isso é falácia! É invenção para a plebe suportar os
engodos jurídicos. Uma escola de depreciação de bens jurídicos e que sustenta a diferenciação social. Cadê a distribuição de justiça? Necessitamos urgentemente de uma reengenharia
nos poderes estatais. Uma revolução estaria de bom tamanho! Basta de hipocrisia! Basta de
aceitar canalhices!
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Seccional pede suspensão dos prazos desta quarta-feira no TJ
Jane Andrade: Estou há semanas para retirar cópias de dois processos, sem êxito. Recusam-se.
Informam que só estão atendendo caráter de urgência.
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OAB/RJ lamenta morte de Modesto da Silveira
Alfredo Maria Tucci: Só quem conheceu Antônio Modesto da Silveira pode avaliar a sua determinação para chegar onde chegou. Estudou em Uberlândia (MG), de família humilde, inteligente
e estudioso, foi para o Rio e se formou em Direito, e fez um trabalho que o fez um defensor
ferrenho dos que, como ele, amavam a democracia. Foi deputado e defendeu os que foram
atingidos pela ditadura. Grande homem. Que Deus o tenha. Meus sentimentos aos familiares.
Sonia Moura: Respeitado advogado. Resistência contra a ditadura. Esse eu respeito. Pêsames.
Perda irreparável.
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Vitória da advocacia: Senado aprova
garantias a advogadas gestantes e lactantes
Michelly Jacomo: Já estava na hora! Fui muito desrespeitada quando gestante, no TJ/RJ. Em
especial, no juizado. Cheguei a passar mal e pedir auxílio na seção de prerrogativas.

Seccional anuncia criação de Portal da Transparência

Facebook

Nilcéa Vilela: Que boa ideia. Acho muito bom.
Matheus Ayres Torres: Espetacular ideia!
ERRATA: Na seção PontoContraPonto da edição de novembro, a citação correta de Einstein
feita por Jolanda Ygosse Battisti é: “Se tivesse uma hora para resolver um problema, gastaria
55 minutos pensando sobre o problema e cinco minutos em soluções”.
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ENTREVISTA

Gilson Dipp - advogado

‘Combate à corrupção nem
Curiosamente,aLeiAnticorrupçãonãomencionaacorrupção
comoobjetoenãocontémnenhumdispositivopenalemseus31
artigos.AconstataçãovemdaanálisedeGilsonDipp,ministro
aposentadodoSuperiorTribunaldeJustiça,nolivroComentários
sobreaLeiAnticorrupção,queescreveucomManoelL.Volkmer
deCastilho.Dippafirmaquenemhaverianecessidadedeuma
normaespecial,“poiscomocondutailícitadeparticularesou
servidoresosatosdecorrupçãojásãoreprimidosporlegislação
disciplinar ou pela lei penal, e, assim, a novidade está só na
instituiçãodemecanismosdenaturezaadministrativapara
reprimirasatitudesdecorrupçãonocampoextrapenalena
definição dos órgãos indicados para essa atividade”. O exministro,quepresidiuaComissãodeReformadoCódigoPenal
doSenadoFederalehojesededicaàadvocacia,concedeua
seguinte entrevista à TRIBUNA.
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PATRÍCIA NOLASCO
Após analisar a Lei Anticorrupção no
livro que lançou recentemente, o senhor
disse, em entrevista, que a lei “veio furada”. Por que chegou a esta conclusão?
Gilson Dipp – A expressão talvez tenha sido exagerada. A Lei Anticorrupção
não tem nenhum dispositivo que mencione a corrupção como objeto, limitando-se a descrever ou indicar atos ilícitos
praticados contra a administração pública.
O Brasil, para cumprir compromissos
internacionais, deverá prever a responsabilidade objetiva. No entanto, recuou
ante a responsabilização penal da pessoa
jurídica, preferindo a responsabilidade
civil e administrativa.
O projeto, e depois a lei, não contém
nenhum dispositivo penal, embora o
discurso legislativo viesse carregado de
intenções punitivas próprias da lei penal.
E assim foi feito porque a disciplina penal
e processual penal se baseia no princípio
da culpabilidade. Quer dizer, sem culpa ou
dolo não há conduta penal típica.
A
vocação da lei era penal, mas,
em observância à responsabilidade objetiva, tornou-se administrativa, deixando perceptível
a sua origem penaliforme.
Na sua opinião, a lei funciona
como instrumento efetivo de
combate à corrupção?

precisaria de lei especial’
Dipp – Na verdade, a lei tem endereço especial para o chamado combate
à corrupção no âmbito administrativo
das relações de particulares, sobretudo
empresas privadas, com a administração
pública. Por essa razão, o chamado combate à corrupção por meio desta lei limita-se
ao fenômeno verificado nesse campo, sem
menção às corrupções entre particulares,
também muito comuns, mas desprezadas
pela legislação.
O foco principal da lei por isso é a
corrupção no serviço público, e as medidas nela previstas têm esse propósito de
prevenir, apurar e sancionar as infrações
assim caracterizadas. Contudo, saber se
essa ferramenta é efetiva no dito combate
depende muito da aplicação de seus preceitos e dos agentes encarregados dela.
Como se sabe, qualquer texto legal
sempre comporta interpretações e variáveis porque, sendo preceitos, em tese pode
a realidade oferecer hipóteses não previstas e assim exigir inteligência e sensatez na
ação dos agentes públicos com a tarefa de
aplicar as regras referidas.
De resto, a efetividade no tal combate
pressupõe clareza dos agentes públicos
encarregados da aplicação da lei quanto
às praxes administrativas e aos costumes
comerciais, muitos deles imemoriais e que
demandam sensibilidade correspondente.
De qualquer sorte, o citado combate à
corrupção nem precisaria de lei especial,
pois como conduta ilícita de particulares
ou servidores os atos de corrupção já são
reprimidos por legislação disciplinar ou
pela lei penal, e, assim, a novidade está só
na instituição de mecanismos de natureza
administrativa para reprimir as atitudes
de corrupção no campo extrapenal e na
definição dos órgãos indicados para essa
atividade.
Cabe, contudo, referir que, a despeito
das indicações da lei quanto a essa competência administrativa, têm surgido conflitos
de interesses entre os demais órgãos
encarregados de repressão à corrupção;
nomeadamente o TCU, a CGU o próprio
MPF – cuja legitimação correspondente

tem sido extraída de suas respectivas leis
de regência – reivindicam participação e
até direção dos trabalhos de investigação
e instrução da luta contra a corrupção.
Como o senhor avalia o pacote de
medidas apresentadas pelo Ministério
Público Federal e alterado pela Câmara
dos Deputados para coibir práticas de
corrupção?
Dipp – As chamadas dez medidas
anticorrupção constituem reflexo óbvio
dessa disputa de iniciativa no dito combate à corrupção, sendo o MPF o primeiro
a invocar sua independência absoluta e
autonomia para a tarefa, ainda que no
âmbito administrativo, ao afirmar que os
eventuais acordos entre a administração
e as pessoas jurídicas infratoras só valerão
após a chancela ou controle do Ministério
Público, o que também insinua o TCU
deixando a CGU, nominalmente encarregada dessa atividade pela lei, em situação
embaraçosa e fragilizada.
No livro, estudamos essa situação (à
época ainda não suscitada) e concluímos
que a competência é da CGU, embora as
demais entidades tenham condição de
atuar no âmbito de suas respectivas competências, sem interferência no trabalho da
CGU. Mas isso não tem sido considerado
de modo absoluto até pela própria CGU.
Como visto recentemente, a votação
em plenário na Câmara já alterou esse
quadro e em parte o projeto voltou ao
modelo original da lei anticorrupção, pois
retirou expressamente a iniciativa do MP
para acordos de leniência. Da mesma
forma, o projeto na redação final da Câmara também recusou boa parte das dez
medidas diretamente relacionadas com o
“combate” à corrupção e ainda abriu espaço para a responsabilidade de magistrados
e membros do MP em casos de abuso de
autoridade que definiu.
Parece-nos, assim, que o projeto deu
uma meia volta importante, mas em tese
essas alterações limitativas não impedem
por si só tanto as medidas de controle das
empresas – como analisamos no livro –
quanto as das autoridades que as realizam.
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O Conselho Nacional de Justiça divulgou recentemente o relatório Justiça
em números, segundo o qual a cada cem
processos aguardando julgamento, pouco mais de 28,6 são julgados. De volta à
advocacia, depois de atuar como ministro
do STJ, o senhor crê que é possível reduzir
o estoque, que continua a crescer?
Dipp – As noções de processo e julgamento são de regra mal compreendidas
ou, no limite, manipuladas com interesses
secundários ou corporativos. A experiência
mostra que as questões em juízo não são
tão variadas como se propala, e é comum
haver repetições que produzem grande
acervo de casos ou processos, mas que,
na verdade, não constituem volume de
trabalho em si. Desse modo, convém ter
presente essa realidade antes de afirmar
a existência de grande número de processos. De outra parte, e isso ocorre em
todos os tribunais colegiados, há uma certa
indisciplina com relação aos seus próprios
precedentes, muitas vezes simplesmente
desatendidos, quando se sabe que há
mecanismos legais e regimentais para
a solução de divergências no tribunal e
entre tribunais.
Dito de outro modo, seria notavelmente
útil que os tribunais seguissem seus próprios
julgados em casos já resolvidos aplicando-os
em casos futuros, assim como o STF e em
certa medida o STJ procedem nos incidentes
de repercussão geral e repetitivos, hipóteses
em que deliberam por editar uma regra ou
preceito judicial definindo a jurisprudência
para os casos análogos.
Finalmente, eventuais acúmulos são
sempre resultantes de deficiência nos
serviços de apoio por falta de recursos
humanos ou materiais de secretaria, ou nos
recursos humanos do capital julgador, de
juízes e magistrados de segundo grau com
maior ou menor capacidade de trabalho ou
característica de desempenho colegiado.
Resumindo, a previsão administrativa
dos recursos alocados ao Poder Judiciário
com certeza não pode ser atribuída como
causa única do atraso no serviço forense.
Pelo contrário. T

Ato reúne mais de mil advogad

Foto: Bruno Marins

L

ançada pela OAB/RJ para tratar, junto à advocacia,
da situação caótica do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, e protestar frente às autoridades
responsáveis, a campanha Lentidão que pesa no
bolso contou, no dia 21 de novembro, com um grande
ato em frente ao Fórum Central. Na ocasião, mais de mil
colegas manifestaram-se contra uma série de fatores
que consideram agravantes para a crise do Judiciário
do Rio de Janeiro.
A importância de uma ação concreta por parte
da categoria perante a situação de precariedade foi
constantemente ressaltada pelo presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz, no ato. “Aqui há pessoas que
podem pensar de formas diferentes, mas estão juntas
pela advocacia e pelo povo do Rio de Janeiro. Elas
entendem que a crise do Judiciário atinge a todos. Só
vamos aceitar o diálogo, até a posse do novo presidente
[o desembargador Luiz Zveiter foi eleito no dia 5 de
dezembro], se a atual diretoria aceitar de uma vez por
todas o compromisso com a pauta da advocacia”, declarou, informando que prepararia um documento a ser
levado à presidência do TJ com todas as reivindicações
apresentadas no protesto.
A manifestação reuniu o presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, a diretoria
da OAB/RJ, o presidente da OAB do Espírito Santo,
Homero Jafra, como representante das demais seccionais, dirigentes das subseções fluminenses e de
associações da classe. Todos trataram de tópicos
considerados pela Ordem como entraves ao bom

funcionamento do Judiciário estadual, com prejuízo
direto para advogados e para a sociedade. São eles: o
alto valor das custas; as sentenças de baixo montante
que vêm sendo proferidas nos juizados especiais,
em casos classificados como “mero aborrecimento”
pelos juízes; o péssimo atendimento prestado pela
agência do Banco do Brasil localizada no Fórum;
a morosidade no andamento dos processos – vale
lembrar que o TJ do Rio é o quinto do país em congestionamento; e as sucessivas paralisações – este ano,
na Justiça estadual, para cada 10 dias trabalhados
houve três dias de inatividade.
Além dessas questões, foi levada pelos colegas
reclamação em relação ao aplicativo de celular e tablet
criado pelo próprio tribunal em 2015 para permitir que
as partes atuem diretamente na conciliação de suas
ações nos Juizados Especiais Cíveis (JECs). O responsável pela inovação, coordenador do Centro Permanente
de Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis do Rio de
Janeiro, juiz Flávio Citro, foi repetidamente criticado
pelos manifestantes, que alegavam o esvaziamento do
papel do advogado com o dispositivo.
“Apesar de todo o arcabouço legal e do princípio
constitucional, o Tribunal de Justiça vem adotando
medida para tornar dispensável o advogado nas causas dos JECs, criando um aplicativo no qual a parte
litigante pode transacionar acórdãos sem a presença do
profissional. Isso está em total desconformidade com
o que é pregado em nossa Constituição, e é a demonstração, a nosso ver, de um poder arbitrário”, afirmou a

Em frente
ao TJ, o
protesto
dos colegas

os contra colapso do Judiciário
advogada Claudete do Valle, que, no ato, representou o
Movimento dos Advogados Unidos, grupo que vem se
posicionando continuamente contra a desqualificação
do dano moral pelo Judiciário. “O TJ tem propagado
práticas nocivas à sociedade, uma vez que o dano moral
deixou de ser aplicado em caso de extrema evidência
de ofensa à honra e à imagem da parte litigante, alimentando a cultura da impunidade com a utilização da tese
de ‘mero aborrecimento’”.
Presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ,
Luciano Bandeira frisou que a indispensabilidade da
advocacia é uma previsão constitucional. “Não existe
Justiça sem a presença do advogado. O Poder Judiciário
é da sociedade e a sociedade é representada pelos seus
advogados. Não vamos deixar que tratem a advocacia
como algo menor. Ela tem vida, independência e não baixa a cabeça para qualquer poder. Estamos aqui para dizer
chega, dizer que não queremos mais essa relação, que
queremos uma Justiça eficiente”, declarou, destacando
igualmente o “desequilíbrio nas relações de consumo”
e o desrespeito ao instituto do dano moral.
A crítica à “cultura do mero aborrecimento” também esteve na fala do presidente da OAB capixaba.“O
que vemos no Rio de Janeiro, vemos em todo o país:
o Judiciário deu as costas para o povo e só cuida dos
seus privilégios. Temos um Judiciário desligado da
vontade popular, submisso às grandes empresas. Por
isso, o dano moral é aplicado em valor que interessa
a quem desrespeita a relação de consumo”, opinou.
Felipe Santa Cruz lembrou o cenário de colapso

financeiro em que o estado se encontra e o agravamento da crise em 2016 para destacar a importância
da advocacia, mais uma vez, como porta-voz da
sociedade que “está pagando a conta maior” do
Rio de Janeiro.
“A advocacia nesse momento é uma tábua de
salvação para a população, principalmente para o
mais pobre, que está sem educação e saúde e não tem
Justiça para gritar”, disse ele, explicando o posicionamento contrário à greve dos servidores. “Quando nós
falamos que não é possível uma greve agora, estamos
falando, com todo o respeito à pauta salarial dos
serventuários, que o povo está morrendo de fome e
esse tribunal não está trabalhando e cumprindo a sua
função constitucional”.
Claudio Lamachia afirmou que o Conselho Federal
está ao lado da Seccional na luta contra o desrespeito
à advocacia fluminense e anunciou que, a pedido de
Felipe, irá entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei que dispõe sobre as custas
judiciais no Rio de Janeiro (Lei 3.350/1999).
“Não aceitamos desrespeito com a advocacia e
com o que ela representa para a cidadania. Como
se pode pretender uma Justiça de conciliação sem a
presença do advogado? Como se pode pretender a
valorização do Poder Judiciário com sentenças que
são maus negócios para o cidadão? Como se pode
imaginar um Judiciário verdadeiramente democrático
quando se cobra custas num patamar estratosférico?”,
questionou Lamachia. T
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Felipe e
Lamachia
à frente do
protesto

Seccional reúne pleitos dos
colegas e anuncia ações
Após o ato do dia 21, o presidente
da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, reforçou o
anúncio de Lamachia, afirmando que a Ordem
irá ao Supremo Tribunal Federal questionar a
tabela de custas do estado. “As custas judiciais
representam hoje um verdadeiro impedimento
de acesso ao Judiciário. Temos uma Justiça caríssima. As custas aumentaram mais de 200%
para apelação, sem que este aumento tenha
representado nenhum tipo de melhora no
atendimento à população”, criticou.
Para ilustrar melhor o aumento no valor das
custas, a presidente da OAB/Leopoldina, Talita
Menezes, preparou um gráfico comparativo dos
reajustes no estado. O estudo foi apresentado
durante o Colégio de Presidentes de Subseção,
realizado entre os dias 1º e 4 de dezembro, em
Cantagalo (veja matéria completa a partir da página 42). Segundo a pesquisa, no que se refere à
apelação, houve um acréscimo de 232,12% em
relação ao valor da apelação cobrada em 2015.
Hoje, para ingressar com um recurso é necessário
desembolsar R$ 234,08, enquanto que em 2015
este custo era de R$ 70,48.
Felipe informou, também, que irá exigir do
Tribunal de Justiça mudanças imediatas nos
Juizados Especiais Cíveis. “Entendemos que os
juizados efetivamente abandonaram a defesa
do consumidor, que é seu objetivo maior. O
advogado, como porta-voz do cidadão, é o detentor dessa autoridade, a autoridade de dizer
ao Judiciário que hoje ele não está atendendo
como deve o cidadão do Rio de Janeiro”.

O tesoureiro e presidente da Comissão de
Prerrogativas da Seccional, Luciano Bandeira,
reforçou este posicionamento. Para ele, a precariedade da primeira instância, em especial dos
juizados especiais, desestimula a população a
buscar seus direitos. “Se ao final de um processo moroso o cidadão ainda recebe a negativa
de dano moral, que sensação de justiça ele
terá?”, questionou.
“A falta de estrutura dos JECs é algo que a
Ordem denuncia há anos. Carência de juízes,
excesso de estagiários substituindo servidores e infraestrutura precária são alguns dos
pontos destacados. Soma-se a eles a cultura
jurídica do ‘mero aborrecimento’, a dificuldade em despachar com os magistrados e
o desrespeito sistemático às prerrogativas
dos advogados. Quando organizamos atos
simbólicos ou emitimos um posicionamento
mais firme, estamos lutando em favor do
Tribunal de Justiça e pela sua estruturação.
A OAB/RJ não é contra servidores ou juízes”,
completou Luciano.
Em nome das reivindicações dos colegas
presentes ao ato, a Seccional pedirá o afastamento do juiz Flávio Citro, coordenador dos
juizados especiais. A manifestação produziu
declarações por parte de Citro em um evento
realizado na Associação dos Magistrados do
Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), no dia 28
de novembro.
Na ocasião, o juiz criticou a atuação de
advogados em processos nos JECs, sob o
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argumento de que prejudicaria a conciliação.
Citro também questionou a função da Ordem.
Para o presidente da Seccional, as falas do
magistrado atentam contra o direito de defesa
constitucional do cidadão. “A OAB/RJ é notória
apoiadora do processo de conciliação, mas
entende que criar mecanismos que fragilizam
o cidadão desassistido é esvaziar a própria
missão dos juizados, servindo aos interesses da
precarização das relações de consumo. Quem
vive no Rio de Janeiro sabe perfeitamente que
estamos distantes de parâmetros mínimos de
respeito ao consumidor. Discursos delirantes,
como o do referido magistrado, não mudarão
isso”, afirmou o presidente da Seccional, em
nota oficial, no dia 29 de novembro.
Para ouvir o Tribunal de Justiça, a reportagem da TRIBUNA entrou em contato com a
assessoria de imprensa da corte, que esclareceu
não haver qualquer tipo de recomendação
administrativa para o excessivo número de
sentenças de “mero aborrecimento”. Questionado sobre as cláusulas contratuais com o
Banco do Brasil, o TJ informou, apenas, que o
contrato pode ser lido com base na Lei de Acesso à Informação. Não foi explicado, contudo,
quais as providências poderiam ser tomadas
para responder às inúmeras reclamações de
advogados e partes. Em relação às custas, a
assessoria comunicou que são definidas pela
Corregedoria Geral de Justiça. Procurada, a corregedoria não se manifestou até o fechamento
desta edição. T

Supersalários
reforçam
descontentamento
com o Judiciário
RENATA LOBACK E NÁDIA MENDES

Luciano
Bandeira

Foto: Bruno Marins

Em 17 de junho de 2016, o Rio de
Janeiro decretou estado de calamidade
pública, alegando a “grave crise financeira”
como motivo. No mesmo mês, a juíza de
uma vara cível do Tribunal de Justiça (TJ)
recebeu R$ 69 mil de rendimento líquido,
mais que o dobro permitido pelo teto
constitucional, que atualmente é o salário
dos ministros do Supremo Tribunal Federal
e está estipulado em R$ 33,7 mil. No site
do TJ, a última folha de pagamento disponível para consulta é a de agosto. Nela é
possível observar que a maioria dos magistrados auferiu, naquele mês, rendimento
líquido acima do teto (849 de um total de

861 juízes e desembargadores). Nenhum
deles teve o salário retido por exceder o
limite remuneratório constitucional.
O subsídio dos magistrados do TJ está
em torno de R$ 29 mil, mas os chamados
“penduricalhos”, que incluem as indenizações e as vantagens eventuais, inflam os
rendimentos, que mesmo depois dos descontos de Imposto de Renda e previdência
pública estouram o teto previsto na Carta.
A reportagem da TRIBUNA analisou as
folhas de pagamento entre junho e agosto. Em julho, um único desembargador
recebeu vencimentos líquidos acima de
R$ 75 mil, em outro caso de pagamento
maior que o dobro permitido pelo limite.
Em agosto, o vencimento deste mesmo
magistrado extrapolou novamente o teto,
mas, desta vez, em R$ 5 mil.
Para o presidente da OAB/RJ, Felipe
Santa Cruz, a grande questão é que o
teto constitucional foi pensado como um
limitador para organizar a hierarquia da
República. “O ministro do Supremo é o
maior salário do Judiciário e o presidente
da República, o maior no Executivo. As
manobras criaram penduricalhos, indenizações, e acabaram desvirtuando esse
teto e diminuindo a transparência. As
pessoas sabem qual o valor do teto, mas
não sabem, efetivamente, quanto recebe
cada um dos magistrados, por exemplo.
Isso retira a legitimidade desses atores
sociais”, defende.
Segundo Felipe, o ideal seria uma
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discussão franca com a sociedade sobre
toda a hierarquia e organização salarial
dos poderes, para que ela de fato seja
cumprida. “Não queremos um modelo de
remendos que coloca todos em dúvida,
inclusive os que ganham algum tipo de
indenização justa”, pontua.
O recebimento de rendimentos acima
do teto constitucional não está restrito ao
Rio de Janeiro e, por isso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu um grupo
de trabalho para analisar os vencimentos
e vantagens e propor mecanismos de
transparência e controle dos salários dos
magistrados de primeiro e segundo graus
do país, em todos os ramos do Judiciário,
com exceção da Justiça Eleitoral.
O grupo foi criado pela Corregedoria
do CNJ e sua criação, publicada no Diário
da Justiça em 23 de novembro. Procurado
pela reportagem da TRIBUNA, o orgão informou que não faria declarações antes da
conclusão dos trabalhos, com a intenção
de ter um conhecimento real da situação
no país antes de emitir opinião.
Segundo o presidente da Comissão
de Prerrogativas e tesoureiro da OAB/RJ,
Luciano Bandeira, mesmo que todos os
penduricalhos não sejam considerados
ilegais, já que estão previstos em lei, é
imoral que os magistrados estejam recebendo vencimentos acima do limite. “O
teto precisa ser respeitado. A lei tem que
ser cumprida. Quando o rendimento passa
do teto, é preciso que se adeque ao que a
lei determina”, defende.
Para dar uma solução ao problema
dos salários de funcionários dos Três Poderes que superam o teto constitucional,
o Senado também criou uma comissão.
O colegiado é presidido por Otto Alencar (PSD/BA) e tem como relatora Kátia
Abreu (PMDB/TO).
A esperança da comissão era de que
o STF dirimisse algumas dúvidas sobre os
benefícios extrateto. No entanto, na pauta
de votação do Supremo divulgada até o
final de 2016 não foram incluídos esses
pontos. Para debater o tema, além de

Indenizações:
auxílio de alimentação,
auxílio de moradia auxílio
de educação ajuda de custo
para transporte e mudança
indenização de transporte
indenização por dias de
compensação de plantão
não usufruídos

Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
que possa ser votado nas duas casas. A
nossa ideia é votar o relatório em plenário
antes do recesso”.
Para destacar a complexidade da
questão, a senadora explica que apesar de
os excessos salariais serem inconstitucionais, muitos estão embasados por normas
e leis. “No caso do auxílio-alimentação,
há uma regulamentação no CNJ sobre
o tema. Já o auxílio-moradia, que teve
efeito cascata no país, baseia-se em uma
liminar do STF, de autoria do ministro
Luiz Fux, pela qual fica estabelecido que
este tipo de benefício é extrateto. Outra
exorbitância constitucional, mas também
embasada pela legislação, é o artigo 5º da
Lei 13.093/2015, que concede gratificação por exercício cumulativo de jurisdição.
Este é o benefício que me parece um dos
mais absurdos. Por ele, se um magistrado
consegue analisar mais processos do que
a meta pré-estabelecida, ele automaticamente recebe uma gratificação. Consultado pela nossa comissão, o ministro

Foto: Pedro França / Agência Senado

reuniões entre os integrantes da comissão,
que tiveram a participação de membros
do Judiciário, o grupo do Senado convocou uma audiência pública, no dia 6 de
dezembro, com a presença de entidades
representativas dos servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário.
Kátia Abreu defende que a questão
seja tratada com responsabilidade pelo
Senado: “Não vamos ficar à espera do
Supremo e nem aguardar a Câmara
votar os projetos de lei que já tramitam
naquela casa. No entanto, o deputado
Rodrigo Maia [presidente da Câmara dos
Deputados] prometeu a indicação de
dois relatores para auxiliar a comissão
na elaboração de um projeto de lei ou

Kátia
Abreu

Gilmar Mendes classificou esta como
uma das mais imprudentes e nocivas leis”,
detalha Abreu.
Reforçando a importância do cumprimento do teto salarial, ela afirma que de
2011 a 2016, apenas com a obediência do

Conheça os
penduricalhos:

teto no Executivo, houve
uma economia de R$ 416 milhões para o país. “Neste momento de crise
econômica, a sociedade espera uma resposta imediata sobre essas questões”, frisa.
Um levantamento da rádio CBN, feito
com base nos rendimentos líquidos dos
magistrados nos oito primeiros meses
deste ano, mostra que o somatório do
valor que excedeu o limite do teto constitucional, pago entre janeiro e agosto,
é de R$ 10,6 milhões. Ainda segundo a
emissora, apenas esse valor excedente
seria o suficiente para o pagamento de
dois meses do Aluguel Social no Rio de
Janeiro.
Procuradas pela TRIBUNA para comentar o assunto, a Corregedoria do
Tribunal de Justiça e a Associação de
Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj)
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não se manifestaram até o fechamento
desta edição. Já a assessoria de imprensa
do TJ afirmou que qualquer informação
neste sentido deveria ser obtida com base
na Lei de Acesso à Informação. Não foi
explicado, no entanto, o motivo de o corte
do teto não ser aplicado aos salários que
ultrapassam este limite, apesar de haver
previsão legal.
Embora não tenha respondido à
TRIBUNA, a Amaerj, assim como o TJ,
manifestou-se publicamente por meio
de nota oficial. Segundo a Amaerj, todos
os benefícios recebidos por magistrados
e servidores são rigorosamente legais.
“É importante esclarecer que os auxílios
são eventuais, condicionados a regras, à
situação específica de cada magistrado e
não integram os salários”, destaca.
O Tribunal de Justiça informou que o
teto remuneratório é estabelecido pela
Constituição Federal e pelas resoluções
editadas pelo CNJ. “Os valores pretensamente percebidos além do teto do
STF correspondem a débitos atrasados e
acumulados pelo estado, obedecendo a
decisões do STF, do STJ e a leis federais e
estaduais”, afirma o texto.
Apesar de estarem em pauta agora,
os supersalários não são assunto novo.
Em 2012, uma equipe do CNJ inspecionou o Tribunal de Justiça do Rio
para analisar o excessivo número de
salários acima do teto constitucional.
Na ocasião, a média salarial de desembargadores era de R$ 57 mil e de juízes
de primeira instância, de R$ 41 mil. O
salário-base dos ministros do STF, na
época, totalizava R$ 27 mil. T

Vantagens
eventuais

gratificações de férias
gratificação hora-aula abono
permanência parcela autônoma
de equivalência pecúnia (férias e
licença especial) décimo terceiro
acumulação auxílio e antecipação
de 50% do décimo terceiro salário
substituição de cargo efetivo e
diferença de entrância

Prerrogativas e
biblioteca jurídica no
aplicativo da OAB/RJ
O aplicativo da OAB/RJ para dispositivos
móveis ganhou nova atualização em dezembro
e traz agora uma ferramenta para denúncias de
violação de prerrogativas ou representações
disciplinares. Também permite visualizar notícias e eventos, com conteúdo replicado do
Portal da OAB/RJ, a localização dos ônibus da
Seccional em tempo real, e, ainda, consultar
uma biblioteca jurídica que disponibiliza o
Vade Mecum e o acervo da editora Fórum.
Lançado no início de junho e atualizado
em setembro, o programa foi baixado 28.708
vezes até o início de dezembro.
Em sua primeira fase, estavam disponíveis
apenas a consulta aos convênios firmados pela
Seccional. Desde setembro, os colegas têm

acesso, também, ao Recorte digital, podendo
visualizar pelo celular as publicações de seu
interesse nos diários oficiais dos estados
escolhidos.
“É mais um passo que damos no sentido de
facilitar o cotidiano dos advogados. A Seccional
continua atenta às demandas da classe e às
novas tecnologias”, diz o presidente da OAB/
RJ, Felipe Santa Cruz. T
Para iOS, baixe aqui

Para Android, baixe aqui

Colegas terão desconto na
contratação de pacote Google
Graças ao convênio entre OAB/RJ e Google, os advogados poderão adquirir o
pacote G Suíte, que inclui os
serviços de email, Hangouts,
Google+, Google Drive, Google Agenda e Google Sites,
com condições especiais.
Além de 10% de desconto
sobre o valor do pacote, a
cobrança será feita trimestralmente pela própria OAB/RJ, através de
boleto bancário. O valor para os colegas é de US$
4,88 por mês e a conversão da moeda para reais
será realizada com base na cotação do dólar PTAX
da data da emissão da fatura que será enviada
para a Seccional. O dólar PTAX é a taxa de câmbio
calculada todos os dias pelo Banco Central com
a média das cotações do dia anterior.
A solicitação para adquirir o pacote pode
ser feita por meio da área restrita do site
da OAB/RJ a partir de 16 de janeiro. Haverá a
emissão de um boleto de cobrança trimestral e,
após dez dias da confirmação de pagamento do
boleto, o serviço estará disponível. A cobrança
será enviada exclusivamente por email e pode

ser paga por cartão de crédito ou
boleto bancário.
O G Suite é o pacote de softwares para escritório do Google.
Inclui o email com domínio @
adv.oabrj.org.br, com um webmail com o padrão do Gmail; o
Hangouts, usado para videoconferências em alta definição, tanto
por aplicativo de celular quanto
no computador; o Google+, uma
rede social que pode ser utilizada para a
comunicação interna do escritório; o Google
Drive, para armazenamento de arquivos na
nuvem; Google Agenda, com possibilidade
de sincronização com a agenda de outros
usuários, facilitando a marcação de reuniões;
e o Google Sites, para a construção de páginas.
O pacote conta com 30 GB de armazenamento, que são compartilhados entre o email
e a nuvem. Os documentos criados no Google
Drive não ocupam espaço. No caso do email,
todas as mensagens e o catálogo de endereços armazenados na atual caixa postal @adv.
oabrj.org.br serão migrados do servidor atual
para a Google. T
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Certificado
digital tem
promoção até
o fim do ano
Em mais uma ação para facilitar
o acesso dos advogados do Rio de
Janeiro ao certificado digital, a certificadora Certisign lançou, no dia 15
de novembro, uma promoção que
irá durar até o fim do ano tanto para
compra quanto para renovação: até o
dia 31 de dezembro, o preço do certificado, para compra, caiu de R$ 130
para R$ 105. Já o valor de renovação
teve redução de R$115 para R$ 95.
O desconto foi acordado entre a
empresa e a OAB/RJ para que mais
colegas consigam adquirir o certificado ou ter condições para renová-lo
neste fim de ano. “Vale ressaltar que
a redução não contempla apenas casos de validade reduzida. O desconto
foi maximizado para que, de fato, os
advogados tenham vantagens na
aquisição em relação à parte financeira”, observa o diretor da Certising
Leonardo Gonçalves.
O desconto só se aplica ao certificado digital, e não ao token. Para
comprá-lo com o preço promocional
é preciso entrar no painel Fique digital, no site da OAB/RJ.

Cadastro de sociedades
unipessoais já tem
identificação correta
A decisão é retroativa a 26 de setembro, prazo determinado em juízo. Dessa
forma, os advogados que fizeram seus
cadastros neste período não terão que
pedir a atualização administrativamente.
Essas Eirelis estão sendo atualizadas
de ofício.
Segundo o conselheiro federal
da OAB/RJ e procurador tributário do
Conselho Federal, Luiz Gustavo Bichara,
responsável por ingressar com a demanda na Justiça Federal, a medida encerra
as pendências acerca das sociedades
unipessoais. T

Luiz
Gustavo
Bichara

Foto: Lula Aparício

Em resposta ao pedido do Conselho Federal da OAB por antecipação
de tutela, a Receita Federal corrigiu
a forma de inscrição das sociedades
unipessoais. De acordo com o ofício da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Coordenação-Geral de Gestão de
Cadastros (Concad) atualizou o sistema
para permitir a inscrição no CNPJ na
natureza jurídica correspondente. Até
então, o cadastro estava sendo feito no
CNPJ com código de Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada (Eireli) e
não de Sociedades Unipessoais.

Foto: Bruno Marins

Seccional sugere melhorias ao
sistema eletrônico da Receita

Maurício
Faro

Passados alguns meses da regulamentação do processo eletrônico para
transmissão e entrega de documentos
digitais em processos administrativos
fiscais, a OAB/RJ, por meio de ofício,
apontou à Receita Federal falhas que,
segundo a Ordem, comprometem o exercício do direito de petição e de defesa
do cidadão.
Assinado pelo presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz, e pelos presidente
e vice-presidente da Comissão Especial
de Assuntos Tributários (Ceat), Maurício
Faro e Gilberto Fraga, respectivamente,
o documento apresenta uma breve lista
com as deficiências e faz sugestões para
o aprimoramento do sistema.
A ausência de comprovação de
protocolo, no momento em que ele é
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realizado, e a impossibilidade de o advogado atuar no processo sem autorização
eletrônica foram alguns dos pontos
listados pela Seccional.
Como sugestão ao aprimoramento
da plataforma eletrônica, Faro aponta:
“Embora a gente reconheça que o programa está na versão inicial, acreditamos
que seja possível a adoção de certas medidas. Para a realização do protocolo são
necessários o acesso ao site da Receita
Federal e a utilização de um programa
instalado no computador do usuário. O
envio de documentos sem outro programa, como ocorre na maioria das
plataformas de processo eletrônico digital, tornaria a realização mais simples,
fácil, rápida e menos sujeita a eventuais
incompatibilidades técnicas”. T

OAB/RJ aponta inconstitucionalidade
em pacote de austeridade do estado

Foto: Lula Aparício

Fábio
Nogueira

A OAB/RJ encaminhou, no dia 16
de novembro, ofício aos deputados da
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que discutiam, naquela data,
o pacote de austeridade apresentado
pelo governo do estado. No documento,
a Seccional apontou a inconstitucionalidade de algumas medidas.
Segundo a Ordem, uma delas é o
Projeto de Lei 2249/2016, que diminui
de 40 para 15 salários mínimos a classificação das requisições de pequeno
valor (RPV). Acima disso, de acordo com
o PL, as dívidas do estado com fornecedores ou pessoas podem ser pagas
em precatórios. Abaixo, o pagamento
é em espécie.

De acordo com o ofício da Seccional, o projeto, ao reduzir o valor das
requisições de pequeno valor, contraria
cláusulas do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) aceitas
pelo Estado do Rio de Janeiro para o
cumprimento do Regime Especial de
Pagamento de Precatórios.
Assinado pelo presidente da OAB/
RJ, Felipe Santa Cruz; pelo procurador-geral, Fábio Nogueira; pelo presidente
da Comissão de Prerrogativas, Luciano
Bandeira; e pelo subprocurador-geral,
Thiago Morani, o texto frisa também
que “ainda que fosse possível superar
as inconstitucionalidades formais apresentadas, a atual proposta do Executivo
padece de flagrante inconstitucionalidade material”.
De acordo com a Seccional, isso se
dá porque, mesmo que o artigo 100,
§ 4o, da Carta outorgue aos estados-membros a possibilidade de diminuírem os valores das RPV’s de acordo com
a sua capacidade econômica, a redução
deve ser razoável e proporcional ao
tamanho do estado. “O valor de 15
salários mínimos proposto pelo Poder
Executivo, em que pese a situação atual
do Estado do Rio de Janeiro, é menor do
que os valores praticados pelos estados
do Amazonas, Goiás, Minas Gerais e
Espírito Santo. Não é possível que o
terceiro maior estado do Brasil em PIB
per capita tenha um valor de RPV tão
insignificante em relação aos outros”,
destaca o documento. T
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A pedido da Ordem, TJ e TRT
dispensam obrigatoriedade
do uso do terno no Verão
Atendendo a um pedido da OAB/RJ, o
Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho decidiram facultar,
novamente, o uso do terno e da gravata
durante o Verão. A medida é válida até
o dia 20 de março de 2017, por conta
das altas temperaturas.
O uso do terno e gravata é dispensável
para o advogado despachar, participar
de audiências e sessões de julgamento,
e também para o trânsito nas dependências dos fóruns. Nestas ocasiões,
deve ser observado o traje social.

TRIBUNA LIVRE

Para os advogados que militam
na Justiça estadual, o ano de
2016 não vai deixar saudades.
Foi preciso enfrentar a crise
orçamentária do estado, além
das greves dos bancos (e
o consequente atraso nos
mandados de pagamento) e dos
serventuários, o que, juntamente
com os feriados, gerou um
calendário de dias úteis bastante
reduzido. Todos esses fatores,
somados, compõem um cenário
de caos para quem trabalha
cotidianamente entre os fóruns e
cartórios, dependendo de prazos e
audiências.
Por isso, a TRIBUNA perguntou
aos advogados:

Qual o problema
mais grave da Justiça
estadual atualmente?

“Acho que a Justiça
estadual é a melhor
das três, mas acredito
que os concursos
públicos para a
magistratura deveriam
ser valorizados.
Existem poucos
juízes e em algumas
serventias, como a da
Infância e Juventude
e a da Violência
contra a Mulher, a
situação é ainda pior.
A carga de processos
é humanamente
impossível de ser
despachada. As provas
para a magistratura
hoje estão fora da
realidade. Faltam
juízes, e ainda por
cima o pagamento do
funcionalismo está
atrasado e houve
greve, prejudicando
ainda mais a
advocacia.”
Henrique Maia,
advogado

“A desorganização
do sistema político
existente gerou a crise
que estamos vivendo.
Ninguém se preocupou,
nunca, se o estado
estava bem ou mal de
finanças. A arrecadação
é muito boa, o problema
é para onde o dinheiro
vai. Os aposentados
estão à míngua, o
estado está caótico. E
aí a Justiça entrou em
estado de calamidade,
acompanhando essa
situação do Rio. São
vários problemas, e os
advogados também são
parte interessada na
solução.”
Telmo Marcílio Piacesi,
advogado
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“Acho que o pior
problema é a questão
da morosidade dos
processos. De maneira
geral, a demora é
grande demais. Outro
ponto muito grave é o
valor das indenizações,
que está muito baixo,
principalmente nos
juizados. Acredito que
houve banalização
dessa forma de
compensação.”
Nelson Pacheco Lima,
advogado

Fotos: Bruno Marins

“São vários problemas.
A banalização do
chamado ‘mero
aborrecimento’ é um
deles. As sentenças
milionárias que juízes
e desembargadores
recebem quando
entram com ações
são outro ponto.
Recentemente, um
magistrado recebeu
R$ 30 mil por um
atraso no casamento.
Um absurdo. Outra
situação bem grave
é o desrespeito aos
advogados no exercício
de sua profissão.”
Marco Aurélio Paiva,
advogado

“O pior problema é a
falta de funcionários.
Há muitas ações e
pouca gente para
trabalhar. Como são
poucos servidores,
acumulam-se
processos. Eu acredito
que, para resolver
essa questão, seria
preciso criar uma
banca para solucionar,
principalmente, o
acúmulo de processos
mais antigos.”
Alberto Peçanha,
advogado

“Com certeza é a
demora dos processos
e no atendimento no
cartório. A morosidade
é o pior. É tudo muito
devagar. Principalmente
este ano, em que só
tivemos praticamente
setes meses de
funcionamento das
serventias do Judiciário.
Foram poucos dias úteis,
por conta dos feriados.”
Pamela de Barros
Viegas, advogada

TRIBUNA DO ADVOGADO - DEZ 2016 / JAN 2017 - PÁGINA 17

“A Justiça estadual tem
uma grande dificuldade
com relação ao seu
próprio efetivo,
seus funcionários.
A ausência de
concursos públicos
não oportuniza a
garantia de um trabalho
estável, principalmente
para os jovens.
Muitos servidores se
aposentam, não há
renovação nem no
quadro de reserva.
O quadro atual já
é daquele grupo
cansado, para não falar
de outras mazelas, e
cheio de vícios.”
Airton Rui de Souza,
advogado

Lei federal dá garantias
a mulheres advogadas
das necessidades dos bebês e prioridade na ordem das sustentações orais e
audiências diárias. A medida, que teve
origem na Câmara dos Deputados, é
uma iniciativa da Comissão Nacional da
Mulher Advogada do Conselho Federal.
Presidente do grupo, Eduarda Mourão disse que a lei atende a advogada
em um momento muito importante,
quando ela tem filho, precisa se dedicar
à sua família, e ao mesmo tempo não
pode prejudicar seu constituinte. “É
o princípio da dignidade. No Ano da
Mulher Advogada, a OAB e o Congresso
beneficiam as profissionais e a sociedade”, pontuou.
A presidente da OAB Mulher da
Seccional, Daniela Gusmão, saudou a
promulgação da lei, lembrando que a
OAB/RJ, além de apoiar a iniciativa da
comissão nacional junto ao Senado,

Eduarda
Mourão

Foto: Lula Aparício

Foi publicada no dia 28 de novembro, no Diário Oficial da União, a Lei
Federal 13.363/2016, que suspende os
prazos processuais para as advogadas
que tiveram filhos ou adotaram. Esta é
uma grande conquista da OAB e foi anunciada durante a II Conferência Nacional
da Mulher Advogada, em Belo Horizonte
(ver página 36).
O projeto altera o Código de Processo Civil e garante que os processos sejam
suspensos por 30 dias, sem prejuízos às
partes. Também há suspensão de oito
dias para os advogados que se tornarem
pais. Além disso, advogadas gestantes ou
lactantes serão desobrigadas de passar
por detectores de metais e aparelhos
de raios X nas entradas dos tribunais, e
terão vagas reservadas nas garagens dos
fóruns dos tribunais; acesso a creches
ou a local adequado para atendimento

pleiteou e conseguiu, antes mesmo da
lei, o direito às prioridades no TRF-2,
no TRE, e no TRT-1. Apenas o Tribunal
de Justiça não atendeu ao pedido. T

Caarj acompanha
situação da Unimed-Rio
A Caixa de Assistência dos Advogados (Caarj) acompanha de perto o acordo
capitaneado pelo Ministério Público do
Estado do Rio para garantir a continuidade do atendimento aos usuários da
Unimed-Rio e afastar a possibilidade
de alienação da carteira da cooperativa.
A informação é do presidente da Caixa,
Marcello Oliveira. Ele destaca que, apesar
de não haver relação direta da entidade
com os planos de saúde dos advogados
desde 2008, existe preocupação com
os desdobramentos desta crise. “Nosso
maior desejo é que sejam preservadas as
vidas de advogados e seus dependentes,
que hoje somam 34 mil clientes na carteira da Unimed-Rio”, afirma.

Marcello chegou a se reunir com a
coordenadoria de defesa do consumidor
da Defensoria Pública e com a Promotoria de Justiça, que cuidam do caso, para
obter informações sobre o assunto. Além
disso, a Caarj foi designada como parte
interessada no inquérito civil, em situação análoga à de comunicante.
Fora a representatividade da cooperativa, a má experiência com a liquidação
da Unimed paulistana também pesou
para que o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) buscassem juntos alternativas que auxiliassem na recuperação da
empresa e garantissem a continuidade do
atendimento aos consumidores. Em São
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Paulo, um acordo só foi elaborado após a
alienação compulsória da carteira.
Uma das partes que assina o Termo
de Ajustamento de Conduta elaborado
para o caso é a Unimed Seguros. Existe
a expectativa de que, caso as obrigações
não sejam cumpridas, a operação da Unimed Rio seja absorvida pela cooperativa
nacional. Marcello vê com bons olhos a
iniciativa de buscar uma solução menos
traumática. “Estamos monitorando e
manifestamos nosso interesse junto aos
órgãos públicos responsáveis por termos
a preocupação de que o advogado deixe
de receber o atendimento adequado. O
interesse da Caarj é que os colegas sejam
bem atendidos”, conclui.

Comissões lançam cartilhas e
expandem atuação institucional
Cumprindo a proposta apresentada
pelo coordenador-geral das comissões
da OAB/RJ, Fábio Nogueira, no início desta
gestão – a expansão da atuação institucional da Seccional através da produção
de cartilhas temáticas –, três comissões
lançam, entre dezembro e fevereiro,
publicações para trazer informações aos
advogados e demais cidadãos.
A primeira desta leva de cartilhas está
disponível desde o início de dezembro
no site da OAB/RJ. Intitulada Direito à
educação: orientações sob perspectiva
inclusiva, a publicação foi elaborada pela
Comissão OAB Vai à Escola em parceria
com o Ministério Público (MP) estadual a
partir da entrada em vigor da Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei
13.146/15). A lei deixa clara a necessidade
do atendimento educacional especializado (AEE), iniciado após o estudo do caso
de cada aluno, viabilizando a elaboração
de um planejamento pedagógico individualizado.
“Tivemos profundas e significativas
transformações na pauta da educação
inclusiva nos últimos anos e por isso é
importante abastecer os familiares, mas
também a própria escola, seus gestores,
com informações a respeito dessas
mudanças”, explica o presidente da

comissão, Luan Cordeiro.
Além da versão digital, a publicação
também será distribuída pela comissão
e pelo MP a familiares de crianças com
deficiência e em algumas escolas públicas
e privadas, com o apoio da Prefeitura do
Rio de Janeiro.
Posteriormente, a ideia, segundo o
secretário-geral do grupo, Gonzalo Lopez,
é acompanhar, também em parceria com
o MP, o cumprimento das premissas pelas
instituições de ensino, auxiliando as escolas com orientações jurídicas para facilitar
a efetivação da lei.

No início de 2017, livretos sobre
prerrogativas e igualdade racial
Prevista para fevereiro, a cartilha da
Comissão de Prerrogativas da Seccional
será um guia prático para que o advogado
possa consultar rapidamente seus direitos
nos momentos em que precisar.
“Queremos ajudar na divulgação das
prerrogativas da advocacia não só entre
os advogados, mas também para membros do Judiciário, do Ministério Público,
enfim, contribuir para a conscientização.
Prerrogativa é um assunto de que todo
mundo ouve falar, mas nem sempre sabe
direito do que se trata. Por isso achamos
importante fazer um material permanente,
que as pessoas possam consultar de forma
fácil”, explica o presidente da comissão,
Luciano Bandeira.
O procurador da Comissão de Prerrogativas Ramon Teixeira explica que os
assuntos tratados na publicação foram
selecionados a partir das violações mais
comuns relatadas ao grupo. “Como os
temas por si só são extensos e o Estatuto
da Advocacia trata de muitas prerrogativas,
fizemos uma seleção justamente para que
o material ficasse mais objetivo”, explica.
A cartilha de prerrogativas será distribuída para advogados, magistrados e serventuários. O objetivo inicial é que sejam
impressos dez mil exemplares físicos, além
da versão que pode ser baixada no site.
Já a cartilha Direitos Afro-Brasileiros:
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DIREITOS AFRO-BRASILE

IROS
LEIS, DECRETOS, DISPOSIT
IVOS E FATOS
OABRJ
2ª edição
Comissão de
Igualdade Racial

leis, decretos, dispositivos e fatos, também
com previsão de lançamento em janeiro,
é a segunda edição da publicação que a
Comissão de Igualdade Racial elaborou em
2011, incluindo todas as previsões legais
sobre os direitos do povo negro.
Voltado para a sociedade em geral, o
livreto traz atualizações legislativas, além
de orientação para os operadores do
Direito e o cidadão comum sobre a diferença entre racismo e injúria racial e sobre
como proceder em cada caso. “Incluímos
essa explicação específica por conta das
diversas denúncias de equívocos, não
raro com a postura omissiva, comissiva e
condescendente de autoridades, gerando
a impunidade de muitos acusados do
que seria, na verdade, crime de racismo”,
explica o secretário da comissão, Rogério
Gomes.
Disponível também no site da OAB/RJ,
a cartilha incluirá uma homenagem a
Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, o
primeiro presidente da história do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB),
em 1843, e único presidente negro do
instituto até hoje. T

PONTOCONTRAPONTO

Um passo à frente, mas o caminho é longo
O Brasil tem muitos problemas e muitos partidos. Existem
os já criados e outros
que pretendem sê-lo,
quase sempre com
LUIZ CARLOS DOS
SANTOS GONÇALVES* ideologias baças,
genéricas, pouco vocacionadas a receber o apoio efetivo de
segmentos da população que, nas ruas,
buscam alternativas. Outrossim, há partidos
que, embora minoritários, fazem a diferença. São fiscais atentos da conduta de seus
irmãos maiores e, não raro, conseguem
obstar procedimentos questionáveis.
Qualquer reforma no sistema partidário deve, portanto, resolver a tensão
entre, de um lado, liberdade de criação
partidária, proteção a partidos e pontos

de vista minoritários e, de outro, a tarefa
de pôr cobro à proliferação de legendas
meramente formais, desenraizadas de
expectativas sociais.
O caminho da PEC 36 é praticamente
isento de controvérsias quando proíbe
coligações proporcionais. Elas distorcem
o sistema de representação e dão lugar a
arranjos exóticos entre partidos de ideologia distinta (ou sem nenhuma ideologia). A
ideia de que o voto no partido é decisivo
para a eleição de vereadores e deputados
cede diante de coligações em que todos
cabem. Todavia, o adiamento dos efeitos
desta proibição para 2020 não encontra
boa justificação. Desde que respeitada a
anualidade prevista no artigo 16 da Constituição, por que a medida já não pode valer
para as eleições de 2018?

Com relação à cláusula de barreira,
a PEC 36 mostra-se adequada. Recusa
o direito ao funcionamento parlamentar
para greis partidárias que não tenham
atingido 3% do total de votos, distribuídos em ao menos 14 estados, com 2%
dos votos em cada um destes, restrições
que valerão para o pleito de 2022. Para
as eleições de 2018, o percentual de
votos nacionalmente exigido será de 2%.
Cria-se a federação partidária, para partidos que tenham afinidade ideológica e
programática, otimismo que, espera-se, a
realidade venha a confirmar. Como, nesse
caso, a restrição ao funcionamento parlamentar implica que não haverá recursos
do fundo partidário ou acesso ao rádio e
à televisão, o adiamento dos efeitos da
emenda é adequado. Os partidos precisam

Cláusula de barreira
Proposta contornou problemas de 2006
A PEC 36, que
trata de dois temas
de reforma eleitoral
formulada pelos senadores Aécio Neves
(PSDB/MG) e Ricardo
DAVID FLEISCHER*
Ferraço (PSDB/ES),
aborda uma cláusula de barreira e a
proibição de coligações em eleições proporcionais (deputado federal, deputado
estadual e vereador).
A legislação eleitoral aplicou uma
cláusula de barreira de 5% dos votos válidos a nível nacional do pleito de 2006 e
apenas sete dos 21 partidos que elegeram
pelo menos um deputado naquela eleição
ultrapassaram esta barreira – elegendo
395 deputados. Destes, apenas o PMDB
e o PT conseguiram 2% dos votos válidos
em todas as 27 entidades da federação.
Outros oito partidos sequer conseguiram 1% dos votos válidos e elegeram 24
deputados. Em fins de outubro daquele
ano, vários dos outros seis partidos (que

haviam eleito 93 deputados) começaram
a articular fusões e incorporações na
tentativa de alcançar a barreira de 5% ex
post facto. Porém, no início de dezembro, o
STF declarou esta barreira inconstitucional.
Por quê? O problema foi que esta
medida criou “deputados de primeira
classe” e “deputados de segunda classe”.
Os deputados cujos partidos alcançaram
os 5% tomariam posse normalmente. Mas
os outros 118 deputados cujos partidos
não alcançaram os 5% tomariam posse,
porém estes partidos não teriam uma
liderança na Câmara e seus deputados não
poderiam ser indicados para comissões
permanentes. Com razão, o STF declarou
esta regra inconstitucional.
Penso que se esta cláusula de barreira (ou de desempenho) fosse igual à
que foi adotada na República Federal da
Alemanha em 1949 – os partidos que
não alcançassem os 5% não elegeriam
ninguém (não entrariam no cálculo da distribuição das vagas) –, o STF teria aprovado
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o mecanismo como constitucional.
A cláusula de barreira proposta na
PEC 36 contornou este “problema” de
2006, pois todos os deputados tomariam
posse, mas os partidos que não alcançaram os 2% não teriam mais acesso a
propaganda eleitoral gratuita na TV e no
rádio e recursos do fundo partidário. Em
2006, nove partidos não alcançaram a
barreira dos 2%. Esta norma “mataria”
os minipartidos que sobrevivem com os
recursos do fundo partidário e, principalmente, acesso ao horário gratuito. No
caso do acesso à televisão, muitos destes
partidos nanicos negociam o recurso (via
coligações) com partidos maiores. Como
o slogan do Sebrae – “Pequenas empresas, grandes negócios” –, neste caso seria
“Pequenos partidos, grandes negócios”!
A outra parte da PEC 36 proíbe as
coligações nas eleições proporcionais.
Esta “barreira” deixaria apenas uns nove
ou dez partidos em condições de eleger
deputados, pois os outros não têm votos

de tempo para se adequar à nova realidade.
A timidez da PEC 36 se evidencia ao não
criar mecanismos que dificultem a criação de
partidos novos (maior rigor no apoiamento, por
exemplo, ou a exigência de efetiva filiação) e ao
não exigir regras de democracia interna para a
escolha de suas direções e seus candidatos.
Ela poderia também avançar no sentido de
proteção da igualdade da mulher na política.
A verticalidade das coligações, afastada pela
Emenda Constitucional 52, deveria ser repensada: trata-se de favorecer partidos fortes e a
governabilidade deles decorrente. Ou não?
Já fomos contrários a estas regras de
limitação de novos partidos. Evoluímos para
considerá-las uma necessidade.
* Procurador regional
eleitoral de São Paulo

- PEC 36
suficientes para cada um, sozinho, alcançar
o quociente eleitoral em nenhum estado.
Porém, esta PEC abre uma “brecha” na
“federação de partidos”. Ao invés de uma
coligação, esta federação eventualmente
poderia alcançar os 2% e eleger alguns
deputados. A regra na PEC é que os partidos em cada aliança teriam que ficar juntos
(na respectiva federação) por quatro anos
sob pena de seus deputados perderem
seus mandatos.
A PEC 36 vai tramitar na Câmara dos
Deputados em 2017 e, para valer para as
eleições de 2018, teria que ser aprovada e
publicada no Diário Oficial da União antes
de 3 de outubro de 2017. Se for aprovada
como está, o impacto seria de reduzir o
número de partidos representados na Câmara dos Deputados para talvez uns 14 a
18, mas não melhoraria a governabilidade
a partir de 2019.
*Professor emérito de Ciência
Política na Universidade de Brasília
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A OAB/RJ lançou, em novembro, um
pacote de medidas anti-crise, para ajudar
os advogados a enfrentar esse momento
de dificuldade. Um dos pontos centrais foi
a redução da anuidade 2017. Além de
não aplicar o índice inflacionário de 2016
(6,72%, segundo o IPCA divulgado pelo
Banco Central em 25/11), a Seccional
concede um desconto de 5% para os pagamentos que forem efetuados até o dia
10 de janeiro. Dessa forma, os valores até
essa data são: R$ 944,73 (para advogados
inscritos até 2012), R$ 826,16 (inscritos a
partir de 2013) e R$ 589,98 (estagiários).
Com o não repasse da inflação de 2016 e
o abatimento de 5%, aqueles que quitarem
o valor até 10 de janeiro terão uma redução
real de 10,98%. A quitação pode ser feita
com cartão de crédito (pelo site da OAB/
RJ) ou boleto bancário, obtido através da
Central de Atendimento.
Apenas o corte de 5% do valor em
relação a 2016 já implicaria uma boa economia (de R$ 994,45 em janeiro de 2016
para R$ 944,73 em janeiro de 2017). Mas a
medida anti-crise amplia a facilidade: caso
não houvesse o desconto e fosse aplicado
o índice inflacionário de 6,72%, o valor
para quitação em janeiro de 2017 seria de
R$ 1.061,27. Ou seja, o advogado inscrito
até 2012 pagará R$ 116,54 a menos por

conta do pacote anticrise, caso opte por
quitar a anuidade até dia 10 de janeiro.
O valor para os inscritos a partir de
2013, se não houvesse o desconto e fosse
aplicada a inflação, seria de R$ 928,07.
Já para os estagiários, a anuidade ficaria
em R$ 662,76. A iniciativa da Seccional
garante que também esses grupos tenham
redução no total a pagar – em R$ 101,91
e R$ 72,78, respectivamente.
O tesoureiro da OAB/RJ, Luciano
Bandeira, afirma que a ideia inicial era
oferecer um desconto mais substancial.
“Como a inflação ficou muito alta, não
foi possível. Porém, com a estabilização,
a perspectiva de queda da inflação, além
da continuidade do trabalho de contenção
de custos e de uma melhor gestão administrativa, acreditamos que no ano que
vem poderemos diminuir ainda mais. A
meta é a redução contínua da anuidade”,
explica. A medida é fruto de ações como a
otimização de serviços e a renegociação de
contratos com fornecedores, mas sem prejuízo aos serviços prestados pela entidade.
As despesas e contratos da Ordem
são indexados pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou
seja, todos os valores serão reajustados
segundo a inflação do período. Porém, as
receitas não vão acompanhar as despesas,
já que não haverá
reajuste no valor
Em 2016, os advogados
da anuidade. Com
a reforma adminispagaram R$ 994,45.
trativa, será possíCom o índice de inflação
vel compensar essa
deste ano e sem o desconto
diferença sem os
cortes na prestação
de 5%, a anuidade de 2017
dos serviços.
seria de R$ 1.061,27.
Vale lembrar
que, do valor-base
Com o pacote anticrise
arrecadado com as
anuidades, nem
da OAB/RJ, o valor para
tudo fica com a
pagamento até 10 de janeiro
OAB/RJ. Em obede 2017 é de R$ 944,73.
diência aos artigos
56 e 57 do Regulamento Geral do Es-

Foto: Lula Aparício

Anuidade paga até 10 de janeiro
garante economia de mais de R$ 100
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Luciano
Bandeira

tatuto da Advocacia, 10% são repassados
para a OAB Nacional, 20% para a Caarj,
3% para o Fundo Cultural e 2% para o
Fundo de Integração e Desenvolvimento
Assistencial dos Advogados, regulamentado em provimento do Conselho
Federal. Na prática, a Seccional fica com
65% do valor pago pelos colegas e emprega esses recursos em serviços como o
Recorte digital, o transporte gratuito para
advogados, os cursos de peticionamento
eletrônico e de capacitação profissional,
o aplicativo para celular, além de equipar
e manter 202 salas da Ordem em todo
o estado. T

Parcerias
de família

Atualizaçãodasleisnãoacompanhaavelocidadenas
mudançasdasestruturassociais,eumadasnovas
configuraçõesquesurgeméacoparentalidade,
parceria para gerar e criar um filho

o
t
a
ntr

EDUARDO SARMENTO
A evolução das relações humanas e as consequentes mudanças nas estruturas familiares
são uma realidade incontestável. Há tempos
a família patriarcal, tida por séculos como
espinha dorsal da sociedade, vive apenas
na memória de pessoas com mais idade,
ao menos nos grandes centros. O formato
com um pai, uma mãe e os filhos frutos
desta união não é mais único. Em vez
disso, novas configurações desafiam
os padrões e criam novos cenários
para o Direito de Família.
“Atualmente, a parentalidade está cada vez menos atrelada à conjugalidade, e existe,
ainda, uma clara dissociação
de sexo e reprodução. Exatamente por isso surgem novos
modelos, como a coparentalidaTRIBUNA DO ADVOGADO - DEZ 2016 / JAN 2017 - PÁGINA 23

Co

por este tipo de família decidem assinar

Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam),

um contrato de parceria de paternidade

Rodrigo da Cunha. Também conhecida

a fim de determinar de forma detalhada

como parceria de paternidade, a copa-

como será a criação do futuro filho. Para

rentalidade consiste, de forma básica,

o presidente da Comissão de Direito

em dois adultos que, sem possuir vín-

de Família da OAB/RJ, Bernardo Garcia,

culo romântico, decidem gerar e criar

a elaboração do documento pode ser

um filho juntos, tendo coparticipação

útil, mesmo não tendo validade total

na parentalidade sem necessariamente

no caso de judicialização. “Seria inte-

estabelecer laços amorosos.

ressante para mostrar ao juiz a linha

No Brasil, a principal iniciativa neste

seguida no momento do acordo, mas

sentido vem de uma comunidade exis-

vale frisar que as decisões no tribunal

tente no Facebook intitulada ‘Coparen-

deverão ser tomadas sempre no sentido

talidade responsável e planejada’, que

de defender os interesses da criança,

conta com mais de 1.300 participantes.

como já acontece normalmente”, afirma.

Como em outros grupos virtuais, os

Ao ser indagada sobre qual é a

integrantes se apresentam e interagem

principal dúvida dos interessados na

buscando afinidades, mas, em vez de

coparentalidade, Taline não titubeia:

laços afetivos, a procura é pelo pai ou

questões sobre a guarda dos filhos.

pela mãe ideal.

Apesar disso, ela acredita que o fato

Rodrigo
da Cunha

Criadora da comunidade, a jornalista

de se tratar de pessoas que buscam

anos, achei que estava tarde e parei de

gaúcha Taline Schneider, de 33 anos,

formar uma família fora dos padrões

sonhar. Um dia, assistindo a uma novela,

conta que a ideia surgiu ao unir convicções

estabelecidos pela sociedade por si

vi uma personagem que não acreditava

pessoais com a leitura de artigos e sites

só vá gerar poucos problemas. “Reco-

em relacionamentos e optou pela copa-

estrangeiros. “Desde criança quis ter um

mendo sempre que exista um contrato,

rentalidade”, conta.

filho sem casar, mas nunca pensei em pro-

mas como são decisões baseadas no

Roberta e João, que esperam um

dução independente, já que acho injusto

afeto e no amor fraternal, ou seja, na

filho para janeiro, optaram por não

com a criança. Sempre achei atraente a

amizade, a tendência é que as coisas

assinar um contrato e resolver as coi-

ideia de ter um filho sem marido, mas

corram de forma mais suave, ao menos

sas à medida em que os fatos fossem

nunca quis ter um filho sem pai”, explica.

inicialmente”, diz.

acontecendo. Segundo ela, a afinidade

Algumas das pessoas que optam
Taline
Schneider

Foto: Facebook

Foto: Arquivo pessoal

de”, explica o presidente do Instituto

A opinião vai ao encontro do que

necessária para que uma decisão como

pensa a servidora pública Roberta.

essa seja tomada facilita as coisas.

Enquanto Taline ainda busca o parceiro

“Temos visões de mundo e opiniões

ideal, ela não demorou para achar um pai

muito parecidas, nada teve que ser

para seu filho. Moradora do Rio de Janei-

muito negociado. Combinamos guarda

ro, aos 37 anos, e mãe de um menino de

e valores financeiros para colaborar

dez, ela conheceu o também funcionário

com a criação, mas tudo de boca”,

público João logo que entrou no grupo do

revela, acrescentando um detalhe que,

Facebook. Após alguns encontros e muita

segundo ela, colaborou para que o pro-

conversa, decidiram gerar uma criança.

jeto desse certo. “João é homossexual,

Roberta explica que conheceu o conceito

acho que isso pode ter facilitado nossa

de coparentalidade pela televisão e que

aproximação, pois eu sabia que tería-

as coisas aconteceram de forma rápida.

mos uma amizade real, sem interesses

“Sempre quis ter outro filho, mas me

ocultos”.

separei quando o meu primeiro tinha

Segundo Taline, a relação de Rober-

cinco meses. Tive alguns namorados,

ta e João resume bem o perfil de grande

porém nada muito sério. Quando fiz 36

parte dos participantes do grupo. “Mui-
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em um círculo mais próximo, em sua

homossexuais ou assexuais, enquanto

própria cidade. “Encontrei uma pessoa

temos uma boa quantidade de mulhe-

já conhecida e decidimos ter esta crian-

res preocupadas com a idade limite para

ça. Ela já tem um filho e desejava outro,

ter filhos de uma forma segura”, explica.

e eu sou gay e sempre quis um filho

O presidente do Ibdfam confirma

biológico. Hoje, além das afinidades

que a participação de homossexuais em

que já existiam, estamos unidos pela

novos arranjos familiares é significativa,

Maria”, conta.

inclusive na busca por parcerias de pa-

Eles também optaram por não fazer

rentalidade, e ressalta o caráter inovador

nenhuma espécie de contrato. “Não

de algumas medidas. “Fiz um acordo de

tive interesse em formalizar intenções,

duas mulheres que tiveram filho com

já que as coisas sempre podem mudar

dois homens. Esta criança tem, portanto,

e imaginei que nada que tivesse sido

duas mães e dois pais. Elaboramos um

acordado teria validade jurídica. As

contrato de guarda compartilhada entre

escolhas se consolidam no curso da

as quatro pessoas” descreve Cunha.

vida”, considera William.

Foto: Bruno Marins

tos dos homens da comunidade são

Bernardo
Garcia

Para Bernardo Garcia, é funda-

Por ser um tema novo, ainda não há

mental a capacidade de adaptação

registros de casos que tenham desagua-

do Direito de Família a esses novos

do na Justiça. Para Cunha, no entanto, as

o conservadorismo de determinados

formatos. “É uma das áreas que sofre

divergências que vierem a ocorrer não

setores e reafirma a necessidade de

mais modificações por influência da

devem ser, na prática, tão diferentes das

adaptação da matéria. “Nada disso foi

sociedade, o que é muito importante.

atuais. “Creio que serão questões similares

para os tribunais ainda, então tudo é

É preciso ter a noção de que, se é uma

às levadas por casais divorciados, já que a

hipotético. O certo é que vai ser sem-

família, merece a proteção do Estado. Os

base é a mesma. É diferente do padrão pa-

pre analisada a questão do momento

tribunais estão começando a reconhe-

triarcal a que estávamos habituados, mas a

em busca de uma razoabilidade que

cer vários tipos de relação familiar. Uma

vida mudou, a sociedade mudou”, constata.

defenda os interesses da criança. A

criança filha de duas mães não pode ter

Ele pondera, também, que a velocidade de

sociedade não foi feita para cumprir

menos direitos do que uma filha de um

atualização da legislação não é a mesma

o Direito, e sim o Direito foi feito para

casal heterossexual”, afirma.

das modificações nas estruturas sociais,

regulamentar a sociedade. De nada

Também homossexual, William foi

mas que isso não resulta necessariamente

adianta um Direito que não protege

pai há três meses. Ele e Paula, sua amiga

em problemas. “A principal fonte do Direi-

seus cidadãos”, conclui.

de infância, fecharam uma parceria e,

to não é apenas a lei, mas os costumes.

Roberta, João, William, Paula e Ma-

por meio de inseminação em laborató-

Assim, acompanhamos a vida como ela é

ria são nomes fictícios. A pedido dos

rio, geraram Maria. Apesar de também

na realidade, contando com as decisões

entrevistados, suas identidades foram

fazer parte do grupo criado por Taline,

dos tribunais e as jurisprudências”, salienta.

preservadas. T

William encontrou a mãe de sua filha

No mesmo sentido, Garcia critica
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OPINIÃO

Representação feminin
Já com a versão
original deste artigo
praticamente pronta,
dou de cara com matéria veiculada na edição
PAULA HELENO
brasileira digital do peVERGUEIRO*
riódico El País, dia 30
de novembro, acerca do
“papel cada vez mais ativo das mulheres
no Brasil”.
As primeiras linhas do texto
reportam que a população feminina
em nosso país supera 105 milhões
de pessoas e que só no corrente ano
a massa de renda das mulheres deve
atingir R$ 1,584 trilhão, o que equivaleria ao PIB da Suécia ou da Bélgica. A matéria ressalta, ainda, que na última década
a massa de renda das mulheres teve um
aumento da ordem de 83%, enquanto a
dos homens atingira meros 45%.
Diante do tom superlativo adotado,
a conclusão do autor não poderia ser outra: “Estes dados refletem o protagonismo inédito que as mulheres assumiram
no Brasil, do ponto de vista econômico
e social, a ponto de modificar o curso de
decisões políticas. Basta ver como o protesto feminino contra o ministério inicial
de Michel Temer, composto somente
por homens, fez com que ele recuasse,
buscando integrantes do sexo feminino.
Ou o papel do protesto feminino para
elucidar um caso de estupro coletivo no
Rio de Janeiro neste ano”.
A leitura crítica me levou ao primeiro questionamento: esse jornal quer
me fazer crer que, diante de todos os
tormentos suportados por nós durante
os últimos 11 meses, o ano de 2016
foi diferenciado e particularmente
positivo justo na histórica condição de
aviltamento e inferioridade da mulher
no contexto social?
Resolvi voltar ao texto que começara
a escrever dias antes e, guiando-me pela
frase “A raiva é a pólvora, a organização a
faísca”, proferida em uma assembleia de
mulheres na Argentina à época do movimento Ni una menos, em que nossas

irmãs protestaram contra o feminicídio
naquele país – dessa vez tragicamente
ilustrado pelo assassinato da jovem Lucía Pérez, de 16 anos, depois de drogada
e estuprada –, rearrumei algumas das
ideias ora apresentadas.
Tudo começa no princípio constitucional da isonomia. Na obra fundamental
O princípio da isonomia e a igualdade
da mulher no Direito Constitucional, o
professor Carlos Roberto Siqueira Castro
assinala que “em sintonia com a universal preocupação acerca do problema
jurídico da igualdade entre os seres humanos, que de certo modo tem sido uma
vocação humanista do corrente século,
sobretudo após a Segunda Grande Guerra, a quase totalidade das constituições
contemporâneas dedica um ou mais
dispositivos à infindável questão da
isonomia, muitas vezes com espantosa
explicitude no aspecto que ora mais de
perto nos interessa, a ponto de exigir
a igualdade absoluta de direitos entre
homens e mulheres em todos os setores da vida social ou, quando menos,
proibindo solenemente discriminações
legislativas por motivo de sexo. É certo,
todavia, consoante temos assinalado
ao longo deste ensaio, que a ordem
jurídica, mesmo a constitucional, não
tem conseguido eliminar, ou evitar, as
tremendas distorções socioculturais que
tanto prejudicam a efetiva emancipação
da mulher no convívio social”.
A isonomia constitucional somente
atingirá a desejada concretude se for
compreendida e experimentada em
sua integralidade, ou seja, nos planos
formal e material. A letra da garantia do
tratamento igualitário de nada vale se a
prática social não nos poupa de cenas
diárias dos tipos mais cruéis de violação às mulheres e a seus direitos. Essa
isonomia manca não nos serve.
Os números grandiosos reproduzidos no início, a meu ver, falam a essa
isonomia capenga, falam à forma e não
à substância. Comemorar que somos
mais em um ou outro espaço, ou até
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mesmo em todos, traduz-se em tolice
diante da perpetuação da multiforme
discriminação imposta a nós ao longo
de todos os tempos. Trata-se de um
feminismo ingênuo que, mesmo bem-intencionado, é descuidado quanto à
necessidade de modificar a estrutura
social na qual, ainda hoje, há lugar para
preconceitos sexistas.
Esse feminismo ingênuo, ao mesmo
tempo em que nos conforta diante de
números que atribuem às mulheres um
grau de autonomia que em verdade
não possuímos, por outro lado parece
nos colocar forçosamente em constante
posição de confronto com os homens
(e o resultado desse choque todas nós
sabemos). Tudo isso nos afasta do principal: há diferentes níveis de frequência
e de intensidade nos comportamentos
que podem ser encontrados nos dois
sexos. O meio histórico-social é que determinará o grau de opressão à mulher.
Nossa sociedade, em moldes capitalistas e altamente competitiva, estruturalmente recalca a mulher. Ao contrário,
em um contexto favorável à cooperação, a mulher seria valorizada.

n a na política do Brasil
Assim, ao invés de nos seduzirmos
diante de meras ilusões trazidas pelas
estatísticas e até mesmo pelos casos em
que mulheres, ao transigir com valores
machistas, deixam-se derrotar como
mulheres, para poder “vencer” e ocupar cargos de destaque na política, nas
esferas executiva, legislativa e judiciária,
penso que podemos direcionar nossa
inesgotável energia em ações que, diante da realidade socioeconômica e sob

uma perspectiva libertária mais ampla,
rompam efetivamente com esse quadro
secular de rebaixamento injustificável
das mulheres.
Essas ações já ganham vida em
algumas partes e o exemplo mais recente e notável foi a greve de mulheres
promovida na Polônia e na Argentina
durante o último outubro. Na Polônia,
mulheres decretaram greve geral para
protestar contra um projeto de lei que
limitaria as possibilidades de aborto legalmente permitidas. Na Argentina, o Ni
una menos convocou a greve de mulheres, que deveriam parar seus trabalhos
nas fábricas, empresas, bancos, casas,
para protestar contra a morte violenta
de Lucía Pérez e mais três jovens.
Nesses países, fica evidente que as
mulheres não ficaram satisfeitas em meramente contemplar os dados de nossa
superioridade numérica quanto à força
produtiva, mas os utilizaram de maneira
eficiente e transformadora, o que se deduz de
um único cartaz exibido nas
ruas de Buenos
Aires

com os dizeres: “Se a minha vida não
vale que produzam sem mim”.
No campo legislativo, ações até
mesmo mais eficientes para garantir
a igualdade material de mulheres e
homens do que as leis que buscam
nossa maior representação numérica
em cargos do Executivo, do Judiciário
e, sobretudo, do Legislativo, já contam
com exemplos no Brasil. São os casos
(i) da Lei Complementar 150/2015,
sancionada com o fim de regulamentar
a EC 72/2013, que alterou a redação do
artigo 7º da Constituição para garantir
igualdade de direitos a trabalhadores
domésticos e os demais trabalhadores
urbanos e rurais – ora, sabe-se que a
enorme maioria dos trabalhos domésticos é exercida por mulheres, muitas das
quais sustentam sozinhas suas famílias –;
e (ii) da Lei 11.977/09, que dispõe sobre
o Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV) e a regularização fundiária
de assentamentos em áreas urbanas. O
art. 35 já determinava que os contratos
e registros efetivados no âmbito do
PMCMV deveriam ser formalizados, preferencialmente, em nome da mulher. Tal
iniciativa, inclusive, teve inspiração nos
títulos de posse que eram concedidos a
mulheres no programa de regularização
fundiária adotado durante governos de
Leonel Brizola no Rio de Janeiro.
Em conclusão, menciono meu
ponto de convergência com
a matéria citada no início,
que se relaciona com o
caso de estupro coletivo
ocorrido este ano no Rio
de Janeiro, elucidado pela
destemida delegada de Polícia
Cristiana Bento, a quem presto
uma singela homenagem ao
dedicar-lhe este artigo, o que faço
também à jovem Lucía Pérez.
*Conselheira da OAB/RJ, diretora
de Eventos e membro das
comissões OAB Mulher e de
Direito Constitucional
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Seccional faz ato de desagravo

Foto: Bruno Marins

Luciano
Bandeira e
Rui Farias
de Melo

R

eparando uma injustiça que já
perdurava há 16 anos, a OAB/RJ
realizou, na abertura da sessão do
Conselho Pleno do dia 24 de novembro,
um ato de desagravo ao colega Rui Farias
de Melo – cujo nome fora indevidamente
incluído em uma lista de advogados
investigados por envolvimento em atividades ligadas ao tráfico de drogas no Rio.
Na ocasião, o tesoureiro e presidente da
Comissão de Prerrogativas da Seccional,
Luciano Bandeira, entregou também uma
placa ao desagravado, com um pedido
formal de desculpas da entidade.
Em seu pronunciamento, o advogado
relatou alguns dos constrangimentos a
que foi submetido em função do erro.
“Reconheço a sensibilidade desta gestão

no tratamento do meu caso, diferentemente daquele grupo que então dirigia a
Ordem, que nunca me tratou como advogado. Nas vezes em que aqui compareci,
me despi da condição de advogado, e
por pouco não cheguei às vias de fato
com um funcionário que me chamou de
‘pombo-correio’ dentro desta casa. Fui
impedido de subir no elevador porque
o então presidente [Octavio Gomes]
estava dentro. Já fui impedido de sair à
rua, porque os funcionários fecharam a
passagem para o presidente na época
poder sair com seu Ômega preto”, relatou
Farias, listando ainda outros fatos constrangedores fora da Ordem, em ambientes de trabalho e privados. O advogado
também foi destratado quando comTRIBUNA DO ADVOGADO - DEZ 2016 / JAN 2017 - PÁGINA 28

pareceu à sede da Seccional
para tratar da situação. “Não
esperei a OAB/RJ me chamar,
aqui estive espontaneamente.
Fui até a sala do corregedor,
tentei explicar a situação, mas
ele sequer levantou a cabeça
para me cumprimentar. Não
me mandou sentar, apenas
disse que eu deveria responder a todos os processos”,
lamentou. À TRIBUNA, Farias
declarou que acreditava ter
superado o caso, mas que na
verdade o ocorrido ainda o incomoda. “Se não fosse minha
advogada, teria desistido da
profissão. Hoje, celebramos
com a Ordem um acordo,
mas a pecúnia não era o mais
importante para mim. Eu gostaria de ver o caso divulgado,
como foi. Em parte, o dissabor
que vivi foi compensado”,
disse ele.
Orador do desagravo, Luciano Bandeira fez um relato
do acontecido e manifestou
a solidariedade irrestrita da
entidade ao colega. “A OAB/
RJ espera trazer de volta o
advogado para a sua casa,
reestabelecendo a relação
entre a instituição e o seu inscrito, desgastada pelo infeliz
equívoco da inclusão do seu nome naquela lista, posteriormente vazada pela
imprensa em circunstâncias misteriosas,
bem como pelo tratamento indigno
dispensado ao advogado, sobretudo por
antigos funcionários da casa, que por
diversas vezes se referiram a ele como
‘pombo- correio’. Perante o Conselho
Seccional desta casa e perante a advocacia do Rio de Janeiro, a Ordem vem se
desculpar, através desse desagravo. O
erro maior foi que as direções anteriores
não reconheceram a injustiça”, criticou.
O presidente da Comissão de Prerrogativas entregou ao desagravado uma
placa alusiva ao pedido de desculpas,
“reconhecendo a idoneidade moral”
de Rui Farias de Melo e “desculpando-

ao advogado Rui Farias de Melo
Rui”, agradeceu a advogada. “Não desisti
nunca, meu objetivo era ver o Rui ser tratado com a dignidade que ele deveria ter
sido tratado desde aquela época, e com a
qual foi tratado hoje”.

Foto: Bruno Marins

Histórico do caso

Efigênia
Henriques
Moutinho

-se formalmente pelos lastimáveis erros
cometidos pela instituição”.
Luciano quebrou o protocolo e franqueou a palavra também aos conselheiros
e à advogada Efigênia Henriques Moutinho,
representante do desagravado. Ela afirmou
que o erro faz parte da natureza humana,
mas é preciso reconhecer quando isso
ocorre. “O maior problema é não admitir
a injustiça. Para nossa felicidade, esse erro
foi reconhecido, lamentavelmente 16 anos
depois. Gostaria de fazer um agradecimento especial a esta gestão da Seccional, em
especial à Procuradoria, que foi responsável pela possibilidade desse acordo. O
procurador-geral, Fábio Nogueira, ao saber
do caso, fez questão de dizer que, antes de
qualquer coisa, queria pedir desculpas ao

No final do ano 2000, a OAB/RJ instaurou comissão para apurar o envolvimento
de advogados em atividades ligadas ao
tráfico de drogas no Rio de Janeiro, no
que se convencionou chamar de esquema
“pombo-correio” – advogados que patrocinavam interesses dos grandes traficantes
de drogas da cidade, e que se encontravam
presos no Complexo Penitenciário de Bangu, atuando como meio de comunicação
dos criminosos com as respectivas quadrilhas. Após apuração preliminar, a Comissão
Especial da OAB apresentou relatório parcial opinando pela suspensão preventiva
dos advogados constantes do rol, no qual
foi indevidamente incluído o nome de Rui
Farias de Mello, até o julgamento definitivo
pelo Tribunal de Ética e Disciplina.
No entanto, apesar da orientação de que
a investigação fosse realizada respeitando
o sigilo profissional, houve vazamento das
informações sigilosas, de forma que no mesmo
mês os jornais O Globo, Extra, O Dia e Jornal
do Commercio divulgaram matéria tornando
público o relatório parcial da comissão.
Farias tomou conhecimento da inclusão
do seu nome nas investigações através da
imprensa e por telefonemas de pessoas
conhecidas, o que lhe acarretou profunda
angústia e perplexidade, sobretudo porque o desencadeamento da penosa luta

para demonstrar sua inocência se deu às
vésperas do Natal daquele ano, fazendo
com que todos os familiares e amigos sofressem junto. O colega passou a enfrentar
graves transtornos na sua vida profissional
e pessoal, tendo inclusive se submetido a
tratamento médico por causa de depressão.
Apenas com a apresentação do relatório final da comissão, datado de julho de
2001, se reconheceu o erro material na
inclusão do advogado naquela lista, tendo
o então presidente da Seccional, Octavio
Gomes, determinado a exclusão do nome
do colega. Diante disso, o advogado moveu
a ação, distribuída à Justiça Federal, com
pedidos de indenização por danos morais,
materiais e publicação da decisão que julgou procedentes os pedidos nos mesmos
jornais em que houve a publicidade do
nome do autor.
A Sexta Turma Especializada do TRF-2
acatou o pedido, condenando a OAB/RJ
a publicar nos referidos jornais O Globo,
Extra, O Dia e Jornal do Commercio matérias
constando o inteiro teor do acórdão, esclarecendo à opinião pública que o autor somente fora incluído no relatório preliminar
nos autos do processo administrativo por
erro material daquela Comissão Especial e
ainda ao pagamento de indenização por
danos morais e danos materiais.
Em setembro de 2016, as partes entabularam acordo, mediante o qual a OAB/RJ
reconheceu a gravidade do erro cometido
pela então diretoria da Seccional ao promover a inclusão indevida do nome de Rui
Farias na lista de investigados por atuação
com o tráfico de drogas. T

ESPAÇO ABERTO

Se Vossa
Excelência
me permite...

Não é do óbvio que
vamos tratar aqui. Todos
sabemos que atrás do
que parece o simples zelo
com o nó da gravata de
um advogado existe, na
JOÃO MAURÍCIO
MARTINS DE ABREU* maioria das vezes, uma
mensagem linguística de
distinção social; a mesma mensagem
que povoa, silenciosamente, o uso de
expressões latinas, que só os iniciados
compreendem (ou não); a mesma que
determina os mais diversos padrões de
comportamento. O mínimo de observação permite reconhecer o óbvio: que
os signos mais marcantes da linguagem
jurídica inclinam-se para a reprodução
de hierarquias, internas e externas ao
campo jurídico: traços aristocráticos de
velada aversão ao mais raso valor do
republicanismo, a isonomia.
É preciso lutar pela conquista
de todos os espaços que, teimosamente, continuam
habitados por esses
valores aristocráticos. E os signos
da linguagem
jurídica merecem a fixação
de uma trincheira. Pois no
discurso aparentemente
republicano de
juízes que exijam ser chamados
de “Excelências”,
por exemplo, a única
verdade social que
grita é a do pronome
de tratamento.
Existe uma
imagem de alegria, cultivada no
ideário
dos estudantes de
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Direito desde o início da faculdade, que
alimenta o desejo de distinção social:
primeiro, distinção da massa trabalhadora – papel que a vestimenta típica,
os salões frequentados, o vocabulário
hermético e os assuntos bacharelescos
passam aos poucos a desempenhar com
eficiência; posteriormente, distinção dentro do próprio campo jurídico, cujo motor
Pierre Bourdieu, sociólogo francês, indica
como sendo a luta silenciosa pela última
palavra sobre o Direito, o certo e o errado,
que se reflete nos signos linguísticos.
Basta, contudo, uma geração fazer
diferente. Definitivamente diferente,
melhor dizendo, porque o caminho já
está em parte facilitado: o aumento
exponencial do número de bacharéis em
Direito, que tem aspectos negativos, ao
menos vem tornando menos estanques
os padrões de comportamento e os desejos dos que habitam o campo jurídico.
Mas quantos de nós ainda se alegram
com a imagem de algo que nos distinga,
de antemão, dos demais!
Seguem algumas propostas para
reflexão e desenvolvimento.
Para combater o desejo de distinção
em relação aos não bacharéis, principalmente em relação à massa trabalhadora,
haverá uma verdadeira mudança de rota:
1 – quando buscarmos, majoritariamente,
escrever e falar de forma inteligível a
qualquer pessoa minimamente instruída: o esforço sincero em fazer-se
compreender é uma demonstração de
respeito e uma forma de implicação
dos verdadeiros sujeitos de direito (os
cidadãos) nos processos de luta por seus
próprios direitos e de reconhecimento
de seus deveres; 2 – quando soubermos,
majoritariamente, ouvir com atenção,
olhar nos olhos e ponderar as razões
não técnicas, o sofrimento e as angústias de quem discute questões jurídicas
conosco; de quem nos contrata como
advogados ou de nossos adversários; de
quem depõe em audiência que presidimos como juízes; de quem noticia um

crime à nossa frente como delegados
ou promotores etc: o esforço sincero em
buscar compreender razões, sofrimento
e angústias dos cidadãos, mesmo que
seja para posteriormente discordar ou
denegar o que pretendem, deveria ser
simples reflexo do caráter de serviço
próprio de qualquer atividade jurídica;
3 – quando oferecermos a todos o mesmo respeito que exigimos que tenham
conosco: esforço de reconhecimento da
impessoalidade do valor básico igual de
todos os seres humanos; 4 – quando nada
além de nos vestirmos com sobriedade
for considerado importante em termos
de aparência; 5 – quando, principalmente, cuidarmos de nossa formação
técnica e humana não só para sermos
bem-sucedidos profissionalmente, mas
em especial pelo reconhecimento da gravidade social do trabalho que prestamos,
equivalente à de médicos, psicólogos,
professores primários, engenheiros etc:
uma causa mal defendida, um cliente
enganado, uma prisão precipitada, uma
acusação sem indícios de crime, uma
sentença feita de qualquer jeito, uma
notícia-crime, de violência doméstica por
exemplo, ignorada... Tudo isso repercute
contundentemente e de forma direta na
vida das pessoas atingidas e também, por
acúmulo e repetição, no descrédito que a
sociedade aos poucos vai atribuindo aos
profissionais e às instituições.
Para combater o desejo de distinção
entre os próprios bacharéis, ou seja, o
desejo de distinção interna ao campo
jurídico, que se reflete na nossa linguagem, teremos dado um grande passo: 1
– quando majoritariamente praticarmos
e aceitarmos, como tratamento comum
dado aos profissionais ou bacharéis, ser
chamados simplesmente de doutor(a)
ou senhor(a), sem distinção ligada a
uma ocupação ou profissão eventual:
excelência e excelentíssimo, ilustre e
ilustríssimo, eminente e eminentíssimo
– assim como, por razões correlatas,
egrégio, colendo e excelso tribunal;
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respeitável sentença e venerando
acórdão etc. – tudo isso são palavras
sem valor quando vulgarizadas e, o que
é pior, palavras barrocas mal empregadas, que desviam o olhar do que é
realmente importante: a comunicação
com respeito, verdade e eficiência; 2 –
quando, mais especificamente, todos
os juízes forem apenas juízes, e não
ministros e desembargadores: afinal, a
função de todos é judicante, não mais
do que judicante; 3 – e, principalmente,
quando não nos deixarmos levar por
causas externas, normalmente ligadas
ao desejo de reconhecimento alheio,
para decidir que rumos e atividades
seguir na militância do Direito: todas
as opções têm alguma contribuição a
oferecer e o mais importante é que haja
mais alegria do que tristeza no caminho
que abraçamos; só assim estaremos
seguros de fazer bem a nós mesmos e
aos outros; só assim subverteremos essa
irracional competição por triunfo, ou por
uma imagem preestabelecida do que é
triunfar, que desconsidera o fato social
de que ninguém profundamente infeliz
e frustrado pode servir e atuar bem na
esfera pública da vida.
É certo que, assim como acontece
quando nascemos e encontramos uma
língua com gramática e usos consolidados, o bacharel em Direito também
encontra tradições, práticas, valores e
hierarquias estabelecidos quando se
forma. No entanto, a própria mobilidade
da língua materna e, mais genericamente, da história, da qual participamos
todos os dias, ensina que nada é para
sempre. Basta uma geração fazer diferente, definitivamente diferente. Não é
trabalho para heróis solitários; é trabalho
coletivo para aqueles que sabem gozar a
alegria serena da isonomia. E ainda será
muito pouco.
*Advogado, mestre em
Sociologia e Direito pela UFF;
doutorando em Direito na PUC-Rio

Advocacia

artificial

usando inteligência artificial, e bots são um
jeito perfeito de fazer isso. É desapontador
que, no momento, ele seja usado principalmente em transações comerciais para pedir
flores e pizza”, afirmou Browder.
A avalanche de novidades na área não é
de todo bem vista pelos advogados estrangeiros, que ainda se mostram resistentes à
computação e à adoção de novas tecnologias. Assim como na Revolução Industrial,
na qual os trabalhadores se voltaram contra
as máquinas, a inteligência artificial usada
efetivamente nos escritórios se mostra
uma ameaça para o mercado na visão de
alguns profissionais. A constatação é
de pesquisa realizada este ano pela
firma Altman Weil com os “líderes” de
bancas americanas, na qual 35% dos
entrevistados disseram acreditar que
o trabalho dos advogados em início de
carreira será feito por robôs no futuro.
E o debate não está tão distante quanto
pode parecer: a robótica na advocacia é
uma realidade também no Brasil, onde vem
sendo cada vez mais debatida em congressos
e eventos acadêmicos. Paralelamente ao
processo de adaptação de muitos ao processo eletrônico, escritórios maiores já estão
investindo pesado na automação.
Um dos exemplos é um escritório paulista, que, como mostrou reportagem da ConJur,
em um ano cortou pela metade o número
de profissionais da banca e, ainda assim,
aumentou a quantidade de processos. Com
linhas de produção e inteligência artificial,
420 advogados dão conta atualmente de
360 mil processos.
A banca tem softwares, ou seja, robôs
tocando partes dos processos no lugar de

Uso crescente de robôs na área jurídica abre um
novo debate. Seriam eles um avanço para a
prática advocatícia ou uma ameaça ao mercado?
CÁSSIA BITTAR
A apreensão do homem em relação ao
poder das máquinas é antiga – podemos
dizer que ela acompanha o avanço da tecnologia ao longo de muitos anos. Em 1927,
o cinema já expunha isso com o clássico
Metrópolis, de Fritz Lang. Em 1968, Stanley
Kubrick deixa ainda mais patente essa sensação com 2001 – Uma odisseia no espaço,
em uma projeção do então ainda distante
Século 21. As referências e a presença de
robôs em obras audiovisuais e literárias são
muitas, o que demonstra que, apesar do
medo do desconhecido, as possibilidades
infinitas da tecnologia fazem do desenvolvimento da robótica um assunto de interesse
da sociedade.
Agora, imagine um robô como seu colega
de escritório. Não se trata de ficção científica:
em maio, foi divulgada a notícia de que o primeiro “robô-advogado” do mundo acabara
de ser “contratado” por uma grande banca de
advocacia americana. Trata-se da inteligência
artificial Ross, que usa o supercomputador
Watson, da IBM, para operar como fonte
inesgotável de informações para os 50 advogados da divisão de falências da banca.
O Ross tem a mesma capacidade do
Watson, que pode processar, em apenas um
segundo, 500 gigabytes, o equivalente a um
milhão de livros, de acordo com a Wikipédia.
No escritório, ele trabalhará, basicamente,
como um colega ao qual os advogados podem fazer perguntas como fariam a outros
companheiros de ofício. A vantagem é que
Ross pode arquivar toda a legislação do país,

jurisprudências, precedentes, citações e
qualquer outra fonte de informação jurídica.
Além disso, pode atualizar seu conteúdo
24 horas por dia, todos os dias, e alertar os
advogados sobre qualquer informação nova
que afete um caso em que estão trabalhando.
“Como um ser humano, o Ross está
passando por um período de experiência em
um escritório de advocacia, está aprendendo
e ficando melhor a cada dia”, disse ao jornal
The Globe and Mail o cofundador do robô,
Andrew Arruda.
Além do Ross, outro tipo de tecnologia
utilizada para fins jurídicos e popularizada
como “advogado virtual” pela imprensa deu
o que falar na internet nos últimos tempos:
o site DoNotPay, um chatbot (robô em forma
de aplicativo de chat que usa inteligência
artificial para interagir com humanos) criado
pelo jovem programador Joshua Browder e
que, nas duas áreas em que está ativo, Reino
Unido e Nova York, já conseguiu reverter mais
de 160 mil multas de trânsito desde 2015,
segundo informações do site Venture Beat
divulgadas em maio.
Segundo Browder, a ideia é auxiliar pessoas para que não sejam exploradas como
“fonte de receita” para o governo local. Ele
explicou que o sistema funciona a partir de
uma conversa com os motoristas a respeito
dos tíquetes de infrações de trânsito. Com
as informações dadas pelas pessoas, o site
orienta sobre se a sinalização procede ou não
e o que se deve fazer.
“Sinto como se houvesse uma mina de
ouro de oportunidades porque muitos serviços e informações podem ser automatizados
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humanos. O advogado só entra para tomar
decisões estritamente jurídicas, não mais
para atuar na rotina burocrática. Cabe aos
softwares – hoje funcionam 35 procedimentos automatizados no escritório – fazer
o recebimento e o cadastro de novas ações,
juntar petições aos processos, elaborar as
guias para pagamento de custas e enviá-las
aos clientes, além de conferir se o pagamento foi feito.
Segundo declaração de um dos sócios,
Renato Mandalitti, à revista eletrônica, essas
tarefas não têm nada de jurídicas: “Hoje em
dia, 70% do trabalho que um advogado faz
não é privativo da advocacia”.
O especialista em Direito Digital Gustavo
D´Andrea reforça a constatação de Mandalitti: “Há tempos se consolidou a tradição

de que o estagiário e o advogado iniciante
são, na maioria das vezes, pequenas peças
na grande engrenagem da advocacia de
massa, seja ela particular ou desempenhada
por procuradorias e defensorias públicas. As
novas criações de automação de atividades
de escritórios jurídicos vêm apenas trazer à
tona a triste realidade dos jovens juristas,
que ingressam numa estrutura burocrática e
passam a trilhar um árduo caminho até que,
talvez, um dia possam se tornar advogados
na acepção plena da palavra”.
Segundo D’Andrea, o cenário é uma
oportunidade para se pensar na utilidade
dessa tecnologia. “Os escritórios particulares e instituições públicas podem e devem
usar os instrumentos que estiverem ao seu
alcance para automatizar tudo aquilo que
não seja propriamente a atividade intelectual
essencial da advocacia. Não podemos fazer
de conta que a advocacia pode continuar
sendo uma atividade artesanal, sem cunho
mercadológico”.
Diretora de Inclusão Digital da OAB/
RJ e presidente da Comissão de Direito e
Tecnologia da Informação da entidade, Ana
Amelia Menna Barreto afirma que o uso cada
vez maior da tecnologia é uma realidade e
concorda que há, hoje, o que chama de uma
“mão de obra escrava” na advocacia. “Isso vai
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ter que terminar. Essas pessoas se formam
hoje para quê? Para serem operadores de
sistema de processo eletrônico. Este é um
momento de quebra de paradigma”.
O esvaziamento da função do paralegal, bacharel em Direito sem aprovação no
Exame de Ordem, seria mais um benefício
da automatização para Ana Amelia, que
também é secretária-adjunta da Ordem. A
profissão depende da aprovação do Projeto
de Lei 5.7492/13, parado há cerca de dois
anos na Câmara dos Deputados, para ser
regulamentada no país. Mas já é exercida
informalmente, apesar do posicionamento
contrário da Ordem.
Membro da Comissão Especial de Direito da Tecnologia do Conselho Federal e
pesquisador do tema, Márcio Dumas explica
que a experiência brasileira com a robótica
na advocacia ainda é incipiente, mas vê
um cenário aberto a seu desenvolvimento.
“Atualmente surgiram as primeiras experiências nacionais para utilização de robôs em
tarefas repetitivas, substituindo a atuação
humana, enquanto nos Estados Unidos e na
Europa começam a aparecer as primeiras
experiências de inteligência artificial aplicadas à advocacia no aspecto qualitativo de
tratamento da informação, como o caso do
Ross. A complexidade do sistema judiciário
brasileiro complica um pouco sua utilização,
porém, muitos estudos estão sendo feitos e
em pouco tempo teremos aplicações nos
moldes do robô Ross adaptadas à legislação
brasileira”.
Diretor do Instituto de Tecnologia e
Sociedade (ITS) e membro da Comissão de
Direito Autoral, Direitos Imateriais e Entrete-
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nimento da Seccional, Carlos Affonso Pereira
de Souza considera-se otimista quanto ao
cenário futuro. “Acredito que todos concordam que a evolução da inteligência artificial
vai afetar de forma inequívoca o Direito.
As pessoas podem discordar apenas sobre
a velocidade desse impacto e sobre se os
resultados serão mais positivos ou mais
negativos”, avalia. Segundo ele, a velocidade da transformação deverá, entretanto,
ser mais rápida do que grande parte das
pessoas imagina: “A questão não afetará só
a próxima geração. O uso intensivo de inteligência artificial para transformar a prática
da advocacia e de atividades jurídicas como
um todo será uma revolução presenciada na
atual geração”.
Carlos Affonso afirma que, para além
de atividades de controle e gestão da informação, há um campo vasto para avanço
da inteligência artificial na compreensão da
forma pela qual juízes decidem sobre os mais
variados temas. “Estamos chegando cada
vez mais próximos de um passo adicional
na evolução da pesquisa jurisprudencial. Da
simples busca por palavras-chave, por exemplo, robôs já conseguem fazer a pesquisa e
buscar dentro da linguagem da decisão um

tação suficiente: “O que falta é vontade de
fiscalizar”, frisa. Para ele, quando softwares
são usados dentro dos escritórios com a
finalidade de otimizar o trabalho interno, o
assunto deve ser considerado como privado
e livre. “O problema aparece quando são usados como forma de captar clientes, oferecendo uma espécie de advocacia automatizada
na forma de serviço. É o que acontece, por
exemplo, com websites que intermedeiam
serviços de advogados previamente cadastrados, canalizando consultas jurídicas solicitadas por visitantes e distribuindo os casos
entre os membros. Muitas vezes, esses sites
são de propriedade de empreendedores
que nem formação jurídica têm. Nesse caso,
a tecnologia está sendo usada criativamente,
mas de forma contrária à ética”.
Em campo, o que não faltam são dúvidas e discussões. Por enquanto, vale se
acostumar com o fato de que os robôs das
projeções futurísticas chegaram para ficar. E
eles podem ser menos assustadores do que
o cinema fazia crer. T
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entendimento sobre quem venceu a ação,
quais argumentos foram utilizados, e dessa
forma a inteligência artificial passa a entregar
para o seu usuário um conhecimento muito
mais aprofundado do que simplesmente a
informação buscada por uma palavra-chave
qualquer. Transformar informação em conhecimento é algo que as máquinas começam
a desempenhar com maior habilidade”,
explica, resumindo: “O mais curioso disso
tudo é que a ascensão dos robôs na prática
jurídica terá como efeito justamente tornar as
atividades advocatícias menos mecânicas”.
Porém, Márcio Dumas pondera que,
apesar dos benefícios, o momento deve ser
de profunda reflexão: “Percebe-se que, ao
mesmo tempo em que essas ferramentas
tecnológicas vêm para auxiliar o advogado,
também devem ser objeto de muita análise,
levando em consideração o impacto causado pelas mesmas junto ao mercado jurídico
e ao próprio Judiciário”.
Conselheiro e ouvidor do Conselho
Nacional de Justiça, Luiz Cláudio Allemand
concorda que a robotização é um processo
irreversível, parte da evolução da tecnologia aplicada à advocacia que vem sendo
acompanhada por ele nos últimos anos. “Os
robôs são só uma parte. Temos aí vários outros elementos, tecnologias, que trarão um
pouco de dor de cabeça para aqueles que
tentarem enfrentá-la. Ou os profissionais
aderem à tecnologia ou ficarão para trás no
mercado”, afirma.
Como toda novidade, os robôs ainda são
privilégio de grandes bancas pelo alto custo,
mas, na opinião de Allemand, o barateamento
com o passar dos anos será natural. “O que
precisamos é discutir, como classe, a aplicabilidade. Deve-se considerar as consequências
da tecnologia para idosos, deficientes visuais
e até mesmo para jovens advogados, cujas
dificuldades acompanhamos no processo
eletrônico”, salienta.
Atualmente, apesar de não tratado diretamente pela legislação brasileira, o uso
de robôs e inteligência artificial é aplicável
a previsões existentes, explica Dumas. Ele
cita o artigo 266 do Código Penal, que prevê
a perturbação e/ou interrupção de serviço
público de informática. “A incidência de
crime costuma ocorrer na prática quando
empresas e escritórios fazem uso de robôs
para buscar informações processuais em
grande quantidade e acabam por tornar
sistemas de processo eletrônico lentos ou
até mesmo indisponíveis”, explica.
D´Andrea concorda que há regulamen-

Márcio
Dumas

PANORAMA

Para marcar o Dia Nacional de Combate à Pirataria, celebrado em 3 de dezembro, a comissão da OAB/RJ destinada
ao tema organizou o seminário A propriedade industrial e os
desafios ao combate à pirataria – como estamos e para onde
vamos? Realizado no dia 2, na Seccional, o evento reuniu
especialistas na área, como o secretário de Economia da
Cultura (Ministério da Cultura), Cláudio Lins de Vasconcelos; o
diretor executivo do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), Mauro Maia; e a presidente da Associação Brasileira
da Propriedade Intelectual (ABPI), Maria Carmen de Souza Brito.
Na ocasião, foi lançada uma nova edição da Cartilha da Propriedade Industrial.
Para Maria Carmen, uma das grandes dificuldades no combate à pirataria é a mudança do entendimento social de que se
trata de um crime menor. “A sociedade, infelizmente, não tem
noção do impacto negativo da pirataria em termos de arrecadação de impostos e diminuição na geração de empregos legais e
formais, além da falta de percepção de que a pirataria por si só
já é um crime doloso que traz outros, como o tráfico de armas
e de drogas. É extremamente importante debater o assunto
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Seminário discute
propriedade industrial
e combate à pirataria
Evento na Seccional
reuniu especialistas

em eventos como o de hoje”, defendeu a presidente da ABPI.
O presidente da Comissão de Propriedade Industrial e
Pirataria (CPIP) da OAB/RJ, Paulo Parente, destacou algumas
das iniciativas do grupo para fomentar o debate e enriquecer
o regramento atual. Eventos em parceria com a Comissão de Direito Autoral, reuniões no INPI, carta conjunta com a ABPI, numa
tentativa de repensar resoluções, debates sobre a importância
da mediação no INPI e participação em consulta pública sobre
o manual de marcas foram algumas das medidas citadas.
O seminário ainda tratou de temas como a pirataria em
meios digitais e a proteção da criatividade. A abertura contou
também com a participação do presidente da Comissão de
Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB/
RJ, Sydney Sanches, e do assessor de propriedade intelectual
do Consulado-Geral dos Estados Unidos, Daniel Ackerman. T

Debate desenvolve questões
da previdência complementar
As comissões de Previdência Social
(CPS) e de Previdência Complementar
(CPC) da OAB/RJ promoveram, no dia
2 de dezembro, o I Seminário de Previdência Complementar do IDS,
realizado pelo
Instituto Latino-americano de
Direito Social.
O evento
contou com a
p re s e n ç a d o
vice-presidente
Suzani
da Seccional,
Ferraro
Ronaldo Cramer, que proferiu palestra
sobre as reper-

cussões do novo Código de Processo Civil na previdência complementar. Além
dele, participaram da mesa de abertura
a presidente da CPS, Suzani Ferraro,
e o vice-presidente da
CPC, Rodrigo
Carvalho.
“Aqui
na OAB/RJ
temos duas
c o m i ss õ e s
sobre previdência,
mas pensamos que é
Lygia
importante
Avena
trabalharmos juntos,
TRIBUNA DO ADVOGADO - DEZ 2016 / JAN 2017 - PÁGINA 35

principalmente porque a previdência
social está mudando e a previdência
complementar é hoje a pauta de massa
no Brasil por conta da proposta de reforma”, explicou Ferraro. Ronaldo
Cramer
Advogada e coordenadora
do IDS, Lygia
Avena frisou
que o seminário se
propôs a oferecer um espaço amplo
para o debate de temas
atuais. T

A OAB Mulher concedeu a medalha
Myrtes Campos à delegada de Polícia
Civil Cristiana Bento, por sua atuação
na defesa dos direitos humanos. Na
cerimônia, dia 24 de novembro, a presidente da comissão, Daniela Gusmão,
destacou a homenagem a “uma mulher
que não é advogada, mas fez muita
diferença no debate sobre os direitos
das mulheres”.
A delegada foi decisiva em três casos
graves ocorridos este ano: o estupro
coletivo de uma adolescente moradora
da Praça Seca, uma quadrilha envolvida
com prostituição de menores na Barra

Daniela
Gusmão e
Cristiana
Bento

da Tijuca e, ainda, a prisão do
coronel da Polícia Militar que
cometeu estupro de vulnerável. “Sinto-me muito feliz em
dar a medalha Myrtes Campos para essa
grande lutadora dos direitos humanos no
Rio de Janeiro. O trabalho conjunto das
instituições é muito importante”, disse
Daniela na abertura do evento.
A delegada agradeceu a condecoração. “Esta medalha é o reconhecimento
de que não luto sozinha. É preciso
inquietar-se com a injustiça, e acredito
que essa inquietude foi também um
dos motores que impulsionaram Myrtes

Seccional marca presença na II
Conferência da Mulher Advogada
Foto: Eugenio Novaes

Com uma comitiO presidente da OAB Federal, Cláudio
va composta por mais
Lamachia, e as participantes do evento
de cem advogadas, a
OAB/RJ marcou presença na II Conferência Nacional da Mulher Advogada (foto),
realizada nos dias 28
e 29 de novembro,
em Belo Horizonte
(MG). Participaram do
grupo a presidente e
a vice-presidente da
Comissão OAB Mulher, Daniela Gusmão
da participação das advogadas nas discuse Marisa Gaudio, respectivamente; a presisões que interessam à advocacia brasileira e
dente da Comissão de Defesa dos Direitos
para a implementação do Plano de Valorizada Criança e do Adolescente, Silvana do
ção da Mulher Advogada em cada Seccional.
Monte Moreira, conselheiras seccionais e
“A causa das advogadas é a causa da mulher
integrantes da OAB Mulher da Seccional e
brasileira. Além disso, num momento em que
das subseções.
são várias as tentativas de enfraquecimento
Para a Daniela Gusmão, o sucesso da conda advocacia, é fundamental mostrar a nossa
ferência é fundamental para a consolidação
união e os nossos objetivos”, destacou. T
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Campos. As mulheres no Século 19 eram
mal vistas apenas por estudar. É nessa
mulher insatisfeita que me inspiro. A
luta é grande, temos muito a caminhar”,
concluiu Cristiana Bento.
Myrtes Campos foi a primeira mulher advogada do país. Nascida em Macaé, lutou por anos para poder exercer
a profissão e tornou-se um marco na
luta por igualdade de direitos para as
advogadas. T

Congresso di s
Eleitoral e C o
Realizado pelas comissões de Direito Constitucional (Cdcon) e de Direito Eleitoral (CDE) da
OAB/RJ, o congresso Desafios contemporâneos
do Direito Constitucional Eleitoral encerrou sua
programação no dia 25 de novembro, na sede
da OAB/RJ, desenvolvendo temas como o desafio da legitimidade para os partidos políticos,
o financiamento de campanhas e as perspectivas atuais na representação das mulheres na
política, entre
outros.
Vânia
Na abertu- Aieta
ra do segundo
dia de congresso, que começou dia 24, na
sede da Escola
Superior de Direito Eleitoral
(Esdel), o advogado Marcelo Masô falou

Foto: Lula Aparício

Comissão OAB Mulher
entrega medalha
Myrtes Campos
a delegada

Foto: Bruno Marins
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Lycia
(centro):
efeitos
piores no
Brasil

Crise no setor aduaneiro
pauta palestras na OAB/RJ
Uma ampla discussão sobre as questões relacionadas ao regime aduaneiro
especial de admissão temporária, que
permite a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo
fixado, com suspensão total ou parcial

Foto: Bruno Marins

sobre a importância do evento em tempos de
iminente aprovação da PEC 36/2016, que altera
o art. 17 da Constituição Federal, autorizando
distinções entre partidos políticos, para fins de
funcionamento parlamentar, com base no seu
desempenho eleitoral. A mesa contou também
com a presidente da Cdcon, Vânia Aieta, e com
o presidente da CDE, Eduardo Damian.
Expondo um ponto de vista a partir do
D i re i t o Co n s titucional, a
Marcelo
Masô
vice-presidente
da Cdcon, Ana
Paula Barcellos,
abordou o financiamento
de campanhas
ou movimentos
políticos através
do financiamento coletivo, ou
crowdfunding.

MPs, OAB/RJ e entidades
debatem política de segurança
Polícia democrática e direito à segurança foi o
tema do debate organizado pela Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal
em parceria com a OAB/RJ, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz de São Paulo
e o Núcleo de Estudos de Violência da Universidade
de São Paulo (USP). O evento, intitulado Diálogos
públicos: Ministério Público e sociedade, foi realizado
nos dias 1º e 2 de dezembro na sede do Ministério
Público estadual.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, Marcelo Chalréo, mediou a mesa
Transformações na segurança pública, que tratou,
entre outras pautas, da ideia de desmilitarização
da Polícia.
“Os relatórios finais das comissões estaduais e
Nacional da Verdade indicam um processo crônico
de violência cometida pelo Estado brasileiro. Isso,
obviamente, é algo presente nas políticas de segurança pública em todo o Brasil. Nosso objetivo com
esse diálogo é encontrar saídas, alternativas para a
superação desse problema”, disse Chalréo. T
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scute Direito
onstituição

de tributos, foi realizada no dia 5 de
dezembro, na sede da OAB/RJ.
No seminário, organizado pela
Comissão de Direito Aduaneiro (Cdad)
da Seccional, alternativas e problemas
relacionados à crise no setor petrolífero

foram expostas pelos especialistas, entre
eles representantes da Receita Federal,
da Diretoria de Portos e Costas (DPC) e
membros da comissão.
“Sabemos que o momento pelo qual
passamos não é o melhor, pelo contrário,
estamos vivendo uma crise muito severa
no setor aduaneiro. Não é uma crise só
no Brasil, o mundo inteiro sentiu a queda
do preço do barril do petróleo e aqui nós
sentimos os efeitos piores por conta da
Operação Lava-jato, de tudo ligado ao
setor offshore”, afirmou a presidente da
Cdad, Lycia Braz Moreira.
Segundo o vice-presidente do grupo,
Eduardo Kiralyhegy, a queda do preço
do barril provocou a inviabilidade da
exploração de petróleo em muitos países. “A diminuição drástica da demanda
não assola só o Brasil, mas também o
Golfo do México, o Mar do Norte... Há
embarcações paradas no mundo inteiro”,
disse ele.
O seminário também abordou a
cobrança retroativa de tributos proporcionais e a exigência de juros de mora
nas prorrogações e nacionalizações. T

Marcelo
Chalréo

Entidades e movimentos sociais
em defesa dos advogados
Movimentos sociais e entidades do
mundo jurídico se reuniram dia 29 de novembro, na sede da OAB/RJ, para discutir
a criminalização da profissão do advogado,
tema da mesa Os advogados no banco dos
réus – a defesa da luta pelos direitos.
Em conjunto com o juiz João Batista
Damasceno, representante da Associação
Juízes para a Democracia (AJD), o tesoureiro
da Ordem e presidente da Comissão de
Prerrogativas, Luciano Bandeira, conduziu
os trabalhos. “O advogado é a voz constitucional do cidadão, do oprimido naquele
momento em que ele mais precisa, quando

o peso do Estado ultrapassa os limites do
que entendemos por razoável. Somos, por
exemplo, um país de presos provisórios.
Precisamos de direitos respeitados, não de
soluções fáceis. O advogado hoje é colocado como um empecilho ao sistema, e isso
não é justiça”, criticou Luciano, na abertura
do encontro.
O secretário-geral da Seccional,
Marcus Vinícius Cordeiro, lembrou que a
Ordem tem compromisso com a cidadania. “A entidade faz da advocacia uma das
barreiras contra o arbítrio, a truculência e
o fascismo. Aqui é a casa não apenas dos

Processualize-se promove
mais duas palestras
A Comissão de Estudos em Processo Civil (Ceproc) da
OAB/RJ promoveu, dia 21 de novembro, a palestra Novo
CPC nos tribunais superiores, mais uma etapa do projeto
Processualize-se, da OAB/RJ, que apresenta um ciclo de
conferências sobre o novo Código de Processo Civil (CPC).
Alexandre Freire, ex-assessor no Supremo Tribunal
Federal (STF), foi o palestrante do evento. “Tive a oportunidade de acompanhar os primeiros movimentos do
Supremo com relação ao novo Código de Processo Civil, e
também o silêncio eloquente dos tribunais, notadamente
do próprio STF, quanto ao não acompanhamento de todo
o processo legislativo que culminou no novo CPC. Não
houve acompanhamento na atualização do regimento
interno da magistratura”, afirmou ele na ocasião.
No dia 7 de novembro, o Processualize-se abordou
Aspectos polêmicos sobre recursos, com os professores
Eduardo Arruda Alvim e Daniel Granado, da PUC de São
Paulo. T

advogados, mas de todos os cidadãos,
traduzindo para o homem comum o
emaranhado de leis que muitas vezes o
afasta do seu Direito”, disse.
O evento foi uma parceria da Seccional com a AJD, além do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, da
Associação Brasileira de Advogados do
Povo, da Rede Nacional de Advogadas e
Advogados Populares, dos grupos Tortura
Nunca Mais e Policiais Antifacismo, do
Núcleo de Estudos das Violências do
Direito e do Instituto dos Defensores de
Direitos Humanos. T

Workshop aborda aspectos
legais da geração de energia
A Comissão Especial de Energia Elétrica (Ceele) da OAB/RJ
promoveu, no dia 18 de novembro, seu VI Workshop. No primeiro
painel, o secretário da Ceele, Marvin Menezes, e o representante no
Brasil da empresa norte-americana Greenskies Renewable Energy
LLC, Antonio Pires, trataram do tema Microgeração e minigeração
distribuída - Aspectos jurídicos e desafios comerciais e regulatórios.
“O fator mais importante da última década foi o surgimento da
energia eólica. Em 2015, ela chegou a atingir um crescimento de 63
vezes relativo aos últimos nove anos”, afirmou Pires. “Um cenário
otimista aponta que, até 2050, deve haver introdução de novas
fontes, principalmente de energia solar e eólica”, completou ele.
O tema do segundo painel foi Portabilidade - Impactos legais
e regulatórios no fornecimento e nas demandas dos consumidores,
tendo como palestrantes o presidente da Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Nelson Fonseca
Leite; o vice-presidente jurídico da Brookfield Energia, Gustavo
Andrioli; e o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
Luis Barroso. T
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Na Seccional, criminalização
da profissão em pauta

PANORAMA

O
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Advocacia na era
digital: congresso
teve palestras e
estandes de serviços

Em debate , a atuação
individual dos conselheiros
de administração
Organizada pela Comissão de Mercado de Capitais
(CMC) da OAB/RJ, a palestra Atuação individual dos conselheiros de administração reuniu, dia 16 de novembro, especialistas para debater diversas questões relativas à área.
O presidente da CMC e membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Companhias Abertas
(Abrasca), Igor Muniz, destacou o tema da governança.
“O assunto precisa ser mais bem estudado, porque é
extremamente relevante para o mercado”, afirmou, na
abertura da atividade.
O ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e coordenador do Capítulo RJ do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), João Laudo de
Camargo, foi o primeiro palestrante. “Temos aqui a visão
acadêmica, a visão do regulador, a do ex-regulador, ou
seja, pontos de vista ricos e que nos auxiliam a refletir
sobre o tema buscando a efetividade das normas e boas
regras de governança corporativa”, resumiu. T

OAB/RJ assina pacto em defesa
dos animais comunitários
A Comissão de Proteção e Defesa dos
Animais (CPDA) da OAB/RJ assinou o Pacto
carioca em defesa dos animais comunitários,
tema do seminário realizado no dia 30 de
novembro. O documento, proposto pela
Secretaria Especial de Promoção e Defesa
dos Animais (Sepda) da Prefeitura do Rio
de Janeiro, também foi firmado por representantes do Poder Judiciário, ONGs de
proteção animal, ativistas e simpatizantes
da causa animal.
Os signatários se comprometeram a
trabalhar de forma colaborativa e integrada entre si e com o setor produtivo
da economia e as comunidades, locais ou
não, para assegurar o desenvolvimento
de uma nova mentalidade focada na
conquista de resultados concretos para
promover a proteção e o bem-estar dos

TRIBUNA DO ADVOGADO - DEZ 2016 / JAN 2017 - PÁGINA 39

Vinicius
Cordeiro e
Reynaldo
Velloso
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Luiz Cláudio,
Felipe e Ana
Amelia

processo judicial eletrônico está presente em grande parte
do dia a dia de trabalho dos advogados brasileiros. Apesar
da praticidade de peticionar eletronicamente, os colegas
ainda enfrentam muitos entraves para adequar aos novos tempos.
Pensando em todas essas dificuldades, a Diretoria de Inclusão Digital e a Comissão de Direito e Tecnologia da Informação (CDTI) da
OAB/RJ promoveram, nos dias 22 e 23 de novembro, o congresso
Advocacia na era digital.
Na abertura, o presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz,
abordou o trabalho que a entidade vem realizando em relação
à inclusão digital da classe. “Temos 220 salas com centrais de
peticionamento eletrônico em todo o estado, além da Escola de
Inclusão Digital na Seccional. Há todo um histórico de trabalho
gratuito de formação que a OAB/RJ realiza nessa área da discussão
dos novos paradigmas da advocacia à luz do processo eletrônico”.
O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Luiz Cláudio Chaves, lamentou que a Ordem não tenha sido ouvida na
implantação do processo eletrônico no país. “O ideal seria que
pudéssemos optar entre o processo de papel e o eletrônico, de
forma gradual, como foi feito com as declarações de imposto de
renda, por exemplo”.
Segundo a diretora de Inclusão Digital, presidente da CDTI e
secretária-adjunta da Ordem, Ana Amelia Menna Barreto, o evento
foi organizado tendo em vista as necessidades dos advogados.
“A experiência veio da Caravana Fique Digital, que percorre as
subseções do estado”, explicou.
O presidente da Comissão Especial de Direito e TI do Conselho
Federal, Frederico Preuss Duarte, fez um histórico da atuação da
Ordem em relação ao processo eletrônico.
Além das palestras, nos dois dias do congresso foram montados estandes divulgando produtos e serviços com vantagens
exclusivas para os colegas. T

animais da cidade.
O secretário da Sepda, Vinicius Cordeiro,
afirmou que o pacto é um compromisso
“para que não haja retrocesso na questão da
proteção animal no Rio e, ao mesmo tempo,
simboliza um avanço entre a sociedade civil,
o governo e ONGs.”
O presidente da CPDA, Reynaldo Velloso, destacou que o evento foi uma parceria
inédita entre a CPDA e a Sepda. T
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A Comissão de Previdência Social da
OAB/RJ divulgou, dia 18 de novembro,
durante o I Simpósio Brasileiro de Prática
Previdenciária, a adesão da Seccional à
Campanha de Valorização da Advocacia
Previdenciária, lançada pela OAB Nacional.
O anúncio foi feito pela presidente da
comissão, Suzani Ferraro, durante o evento
realizado na Ordem pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e o Instituto
Latino-Americano de Direito Social (IDS),
e que teve o apoio do grupo da OAB/RJ.
“Já trabalhamos nessa campanha com
a OAB Federal e as outras seccionais há al-

gum tempo e decidimos lançar,
em âmbito estadual, a campanha aqui, hoje, pela importância
deste evento”, anunciou Ferraro,
na abertura do encontro que
reuniu nomes de prestígio para
debater temas atuais da área.
A campanha contará com uma fanpage
no Facebook, reunindo ações de todas as
seccionais. Presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB, Chico
Couto explicou os trabalhos que considera
essenciais na programação da campanha,
entre eles a inclusão da matéria Direito
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Combate à
corrupção no
Brasil e na Itália

Roberto Delmanto, Bruno
Barata e Emiliano Guanella

Muitos juristas comparam as operações
Lava-jato (Brasil) e Mãos limpas (Itália) – o
próprio juiz Sérgio Moro já fez publicamente
essa correlação através de redes sociais. Os
aspectos técnicos de ambas foram o tema
da palestra Lava-jato x Mãos limpas: paralelo
entre Brasil e Itália no combate à corrupção,
promovida pela Comissão de Relações
Internacionais (CRI) da OAB/RJ no dia 8 de
novembro.
O presidente da CRI, Bruno Barata,
lembrou que a Lava-jato tem inspirações na
operação italiana e reiterou a importância
de discussão do tema. “Esse debate sobre

o combate à corrupção é fundamental
para a OAB/RJ. É uma questão também de
educação, mas para resultado a muito longo
prazo, décadas. O ponto fundamental são as
próximas gerações”, afirmou, na abertura.
O advogado criminalista e conselheiro
da OAB/SP Roberto Delmanto Junior considerou que há semelhanças consistentes entre as iniciativas. “A Lava-jato está presente
em diversas instâncias do Judiciário e tem
uma comunicação com a mídia muito forte.
Vai atingir os maiores, como na Itália? Aí é
outra história. Por enquanto, está atingindo
os menores. Hoje, aposto minhas fichas, se a
coisa continuar como está, que nós teremos
a cassação da chapa Dilma-Temer, e uma
eleição indireta no ano que vem”, declarou.
O jornalista italiano Emiliano Guanella,
que entrevistou os principais personagens
envolvidos nas investigações em seu país,
fez um resumo da operação. “Foram 25.400
intimações, 4.525 pessoas presas, 1.300
condenados, sendo que 43 pessoas cometeram suicídio, seja na cadeia ou mesmo
antes de serem investigadas”, relatou.
A operação Mani pulite (Mãos limpas)
é considerada uma das maiores iniciativas
anticorrupção da Europa. Liderada pelo
procurador da República Antonio Di Pietro e
pelo juiz Giovanni Falcone (morto em atentado, em 1992), determinou o fim da chamada
Primeira República italiana (1948-1994). T
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Campanha
nacional terá
fanpage no
Facebook

Previdenciário no Exame de Ordem.
Participaram também da abertura
a presidente do Instituto Brasileiro de
Direito Previdenciário, Jane Berwanger; o
presidente do IDS, Fábio Souza; e o presidente da Associação dos Juízes Federais
do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Wilson
José Witzel. T

Encontro
discute efeitos
do novo CPC
nas sociedades
limitadas
Organizado pela Comissão de Direito
Empresarial (Code), o seminário A sociedade limitada e o atual Código de Processo
Civil reuniu especialistas da área no dia
16 de novembro, na sede da OAB/RJ, para
explorar as novas configurações para as
sociedades limitadas a partir da entrada
em vigor do novo CPC.
“O novo código trouxe uma série de
mudanças. Muitas foram para o bem,
melhoraram a prática jurídica. Outras
causaram mais dúvidas ainda. E entre as
questões que afetaram mais os advogados
que atuam na área empresarial está a das
sociedades limitadas”, apontou o presidente da comissão, Pedro Freitas Teixeira,
que mediou o evento.
O professor Alexandre Ferreira de Assumpção Alves palestrou sobre as causas
de resolução da sociedade limitada em
relação a um sócio e seus efeitos na ação
de dissolução parcial. T
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Comissão apoia Campanha
de Valorização da
Advocacia Previdenciária

A Comissão de
Direito da Moda
(CDMD) da OAB/RJ
reuniu nos dias 8
e 9 de novembro,
professores e emDeborah
presários do setor
assinalou
para debater quescrescimento
tões relacionadas à
do setor
indústria da moda.
Na abertura do
evento, a presidente
da CDMD, Deborah Portilho, destacou a importância de aprofundar
o tema. “Nos últimos dez anos a indústria da moda cresceu 287%
no Brasil. É o maior crescimento do mundo nessa área”, disse.
Segundo Deborah, dentre todos as áreas que o Direito da moda
engloba, a propriedade intelectual é a mais importante e também
a que gera mais demandas. “É impossível falar de moda sem falar
de criação e, portanto, de proteção dessa criação”, explicou.
O procurador-geral da Seccional e coordenador das comissões
temáticas, Fábio Nogueira, também participou da abertura do evento.
Criadora do Fashion Law Institute, primeiro centro acadêmico
dedicado ao estudo do Direito da Moda, a advogada norte americana Susan Scafidi fez a primeira palestra do seminário. T

Palestras itinerantes no
ciclo sobre mediação
Seguindo a programação de palestras que a Comissão
de Mediação de Conflitos (CMC) da OAB/RJ promoveu com
diversos parceiros, foram realizados, no fim de novembro, mais
dois encontros do ciclo de palestras sobre a mediação no novo
Código de Processo Civil (CPC), projeto conjunto do grupo com
a Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem do Rio de Janeiro (CCMA).
Na edição do dia 23 de novembro,
a programação incluiu temas como
os princípios procedimentais da
mediação e a mediação nas ações de
família. O evento reuniu, entre outros
especialistas, a diretora fundadora da
instituição de prevenção e transformação de conflitos ISA-ADRS, Célia
Passos, e a membro da CMC Marcela
Samantha
Figueiredo.
Pelajo
Já no dia 28, o evento abordou
a conciliação e os litígios coletivos,
tendo a participação do presidente e vice-presidente da CCMA,
Durval Hale e Durval Igreja Vale, respectivamente, além do
membro da CMC Eduardo Bacal.
Organizadora dos eventos, a presidente da comissão,
Samantha Pelajo comemorou as parcerias responsáveis pela
promoção dos eventos que, segundo ela, contribuem para a
disseminação da cultura da mediação no Estado do Rio. T
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Seccional sedia o
I Seminário Internacional
de Direito da Moda

SUBSEÇÕES
SUBSEÇÕES

Colégio de Presidentes

Crise e gestão transparente
são destaques no último
Colégio de Presidentes
de Subseção de 2016
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O Colégio de Presidentes de Subseção foi o palco escolhido para a divulgação de duas novidades. O presidente
da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, revelou a
intenção de criar um conselho para tratar da crise da categoria e o presidente da
Comissão de Prerrogativas e tesoureiro
da Seccional, Luciano Bandeira, anunciou,
para o início de 2017, o lançamento do
Portal da Transparência da entidade.
O encontro aconteceu, entre os dias
1º e 4 de dezembro, em Cantagalo, Região
Serrana do Rio, e contou com a participação do presidente eleito do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região para
o biênio 2017/2018, desembargador
Fernando Zorzenon, e do ouvidor-geral
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
Luiz Cláudio Allemand.

“Tivemos um ano muito difícil. Os
sacrifícios serão terríveis, mas temos que
dar o exemplo, e cobraremos o mesmo
do Judiciário. Peço a reflexão de todos,
é preciso entender que novos tempos
precisam de novas respostas”, sublinhou
Felipe, ao divulgar que vai convidar
presidentes de sindicatos e associações
ligadas à advocacia, representantes do
Conselho Seccional e da Caarj, e ex-presidentes da Ordem para tratar dos
rumos da categoria.
Já o Portal da Transparência divulgado por Luciano (leia matéria completa
na página 44) permitirá aos advogados
saber detalhadamente como é investido
o dinheiro arrecadado com as anuidades.
Entre os temas discutidos pelos
presidentes de subseção e pela diretoria
da Seccional, estiveram ainda a relação
corrupta entre empresas e governo e a

necessidade de uma reforma política,
especialmente diante da crise de representatividade pela qual passa o país.
No campo institucional, mereceram
destaque a representatividade feminina
na advocacia, assuntos referentes à digitalização das atividades da profissão e o
relacionamento da classe com o Poder
Judiciário, ponto que inclui o fundamental reforço na defesa das prerrogativas
dos advogados.
Para o diretor do Departamento de
Apoio às Subseções (DAS) da Secccional,
Carlos André Pedrazzi, foi uma oportunidade de demonstrar união e resolver
problemas que afligem a maioria dos
colegas. “Nosso trabalho é conjunto,
ninguém faz nada sozinho. Temos que
minorar as dificuldades que encontramos
atualmente na relação com o Judiciário
e tratar das demandas dos advogados”,
afirmou. T
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Felipe: É preciso
entender que novos
tempos precisam de
novas respostas
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OAB/RJ anuncia
criação de Portal
da Transparência

Colégio de Presidentes

O presidente da Comissão de Prerrogativas e tesoureiro da Seccional, Luciano
Bandeira, anunciou a criação de um site
que concentrará informações abertas
aos advogados sobre todos os gastos da
Ordem fluminense. A previsão é de que
o Portal da Transparência da OAB/RJ seja
lançado na primeira sessão do Conselho
Pleno de 2017, que deve acontecer no
fim de janeiro.
A notícia foi divulgada no dia 2 de
dezembro, durante o Colégio de Presidentes de Subseção, que aconteceu em
Cantagalo. “É um projeto muito importante
e que vai balizar o futuro da Seccional,
das subseções e da advocacia do estado.
Considero uma obrigação nossa tomar esta
atitude, já que transparência é o que mais
exigimos do Poder Judiciário e das instituições públicas em geral”, explicou Luciano.
O portal será acessado por meio do
site da OAB/RJ e contará com um mapa
nos moldes do utilizados pela ferramenta
Google Maps, com marcações apontando
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Luciano
Bandeira

todo local em que existir uma sala ou
sede da Ordem no estado. Ao clicar em
cada ponto, o advogado terá informações
sobre a instalação, como endereço e
equipamentos disponíveis, além de todas as despesas daquela localidade. Estarão acessíveis, inclusive em relação ao
edifício sede da Seccional, informações
detalhadas, todos os contratos, número
de funcionários, salários, valores gastos
com luz, telefone e quanto se gasta em
qualquer coisa na qual seja utilizado o
dinheiro da anuidade.
Luciano disse que a adoção de medidas que facilitassem o acesso à informação
partiu do presidente da Seccional, Felipe
Santa Cruz. “Ele me pediu para trabalhar
em um modelo de transparência, mas
fez a ressalva de que não adiantava um
balancete do tipo que as pessoas olham
e não entendem nada. Precisamos de algo
efetivo e que dê, não só para a sociedade,
mas para cada colega, o poder de fiscalizar
e saber efetivamente como é gerida a OrTRIBUNA DO ADVOGADO - DEZ 2016 / JAN 2017 - PÁGINA 44

dem e para onde vai o dinheiro arrecadado
com a anuidade. O trabalho está na reta
final”, informou.
Luciano esclareceu que a iniciativa
não vai interferir na autonomia das subseções quanto à gestão financeira. “Cada
presidente continuará tendo o direito de
decidir como gasta a verba repassada
pela Seccional. Não haverá qualquer tipo
de intervenção nesse sentido. Vislumbro
o ano de 2017 sendo muito difícil para a
advocacia, teremos a obrigação de agir
com austeridade. É o momento de, unidos,
conseguirmos otimizar o dinheiro que
temos. Vamos priorizar a continuidade do
projeto OAB Século 21, a construção de
sedes para as subseções que precisam
e a ampliação dos serviços. Temos que
gastar com o essencial, e o essencial é o
advogado”, concluiu.
Após a exposição de Luciano, Felipe
fez um balanço do ano e algumas projeções para 2017. Logo no início, elogios
ao portal que será lançado e o anúncio da
devolução, por parte da OAB/RJ, dos carros
oficiais utilizados pela diretoria da entidade. “Sempre defendemos a transparência,
mas o momento pede mais. Temos que ter
uma mudança de cultura. O presidente da
Ordem sempre teve direito ao uso de automóvel oficial, e não vejo nisso imoralidade
alguma. Mas os tempos são outros, é isso
que temos frisado. Para acompanharmos
as mudanças na sociedade, é preciso
compreender que a frota da OAB tem que
ser uma frota de trabalho. Não faz sentido
replicarmos um comportamento que criticamos em outras instituições. Em caso de
viagem, o motorista da Seccional dirigirá
o meu carro particular até o destino. A
diretoria da Ordem será a primeira a mudar
simbólica e culturalmente o que estava
estabelecido”, sublinhou. T

Para Allemand, profissionalização
da gestão do Judiciário é urgente
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Luiz
Cláudio
Allemand

“O Poder Judiciário ainda não
atentou para o fato de que é urgente
a profissionalização de sua gestão a
fim de aumentar a confiança da sociedade na Justiça”. A constatação é
de Luiz Cláudio Allemand, conselheiro
e ouvidor do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Ele ministrou a palestra
O Poder Judiciário e a sociedade participativa na era da informação, no dia
1º de dezembro, durante o Colégio
de Presidentes de Subseção, que foi
realizado em Cantagalo.
Allemand se baseou em dados do
relatório Justiça em números, publicado anualmente pelo CNJ. “O acúmulo
no Judiciário é enorme. Se o fluxo de
processos fosse interrompido hoje e a
produtividade dos magistrados se mantivesse, demoraria três anos para que o
acervo processual fosse zerado”, explicou, antes de citar pesquisa (da FGV/
Direto SP 2016) apontando que apenas
29% dos brasileiros confiam no Poder
Judiciário, enquanto 45% acreditam que
seus membros são corruptos.
Allemand argumentou que, apesar

Presidente eleito do
TRT promete diálogo
aberto com a Ordem
Mesmo antes de tomar posse oficialmente na presidência do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região, o desembargador
Fernando Zorzenon, eleito em 10 de novembro, se
comprometeu perante o Colégio de Presidentes
de Subseção, realizado em Cantagalo, a manter um
diálogo aberto com a OAB/RJ. “Podem ter certeza de
que irei dizer com franqueza se as reivindicações são
ou não possíveis, por isso peço que me encaminhem
suas demandas. O tribunal está à disposição dos
advogados e queremos trabalhar lado a lado com
a advocacia trabalhista”, disse, na manhã do dia 2
de dezembro.
A união entre a advocacia e a magistratura foi

de antiga, a questão pede um olhar
contemporâneo. Ele explicou que as inovações tecnológicas geraram mudanças
sociais ainda não completamente compreendidas. “Sociedade participativa é a
que não se conforma apenas em votar,
quer participar ativamente. Não apenas
por meio de audiências públicas, mas
especialmente com mobilizações organizadas por redes sociais. É aí que ela
se junta à geração da informação, que
cria riquezas por meio da tecnologia e
também quer fazer parte do processo
decisório”, esclareceu.
Finalizando, Allemand reafirmou a
necessidade de profissionalização da
gestão do Judiciário, sob pena de uma
crise social sem precedentes. “Vivemos
em uma rede criada para que prevaleça
sempre sua vontade, seja como for, inclusive sem responsabilidade. A advocacia
está cansando, e quem vai passar a
fazer essa cobrança é a sociedade participativa na era da informação, assunto
abordado por nós hoje. Ou abrimos um
diálogo, ou a situação vai piorar muito”,
concluiu. T

definida por Zorzenon como fundamental. “Nosso caminho é o mesmo, por isso devemos caminhar juntos. Os advogados defendendo os
interesses dos jurisdicionados e o tribunal aplicando a Justiça. Neste
momento em que a Justiça do Trabalho sofre ataques de todos os
lados é imprescindível que os advogados sejam nossos parceiros. Um
Judiciário forte é garantia para a sociedade”, afirmou.
O presidente da Subseção de Campo Grande, Mauro Pereira,
defendeu que a criação de um posto avançado na região beneficiaria
os dois milhões de habitantes e mais de sete mil advogados que ali
residem. O pedido foi endossado por presidentes
de várias subseções.
Fernando
Zorzenon
Zorzenon explicou que a criação de postos
avançados da Justiça do Trabalho está entre seus
principais projetos. “Faremos um estudo de cada
região para avaliar as necessidades. Além de Campo
Grande, bairros como Madureira, Santa Cruz e Méier
podem ganhar um posto avançado”. Ele lembrou,
porém, que a criação dos postos não depende exclusivamente da presidência e precisa ser aprovada
pelo Órgão Especial do tribunal. T
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Ana Amelia fala sobre inclusão
digital e recebe homenagem
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Ana
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Barreto

Nacionalmente reconhecida pelo
trabalho de capacitação dos colegas
no processo eletrônico, a presidente
da Comissão de Direito e Tecnologia da
Informação (CDTI) e secretária-adjunta
da Seccional, Ana Amelia Menna Barreto, falou sobre a rede de atendimento

remoto de inclusão digital da OAB/RJ,
em 2 de dezembro, durante o Colégio
de Presidentes de Subseção.
A rede inclui o painel Fique digital no site da Seccional, o email
fiquedigital@oabrj.org.br, que recebe
dúvidas e questionamentos relacionados
ao processo eletrônico, e a página que a
Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB/RJ mantém no Facebook.
“Todos os advogados devem acompanhar
esses canais semanalmente e os presidentes de subseção precisam lembrar
isso aos colegas de suas comarcas. Os
canais são atualizados constantemente
com as notícias relacionadas ao processo
eletrônico, incluindo indisponibilidade do
sistema, decisões dos tribunais, além dos
cursos de capacitação”, disse.
Ana Amelia destacou a importância
do trabalho feito em conjunto com a
Comissão de Prerrogativas e com a Procuradoria da Ordem. “Uma coordenação

atuará nos casos específicos de violação
de prerrogativas relacionadas ao processo eletrônico. Os problemas que não
forem resolvidos junto aos tribunais,
nós levaremos ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ)”, explicou.

Homenagem
Na ocasião, o presidente da Seccional,
Felipe Santa Cruz, entregou uma placa de
agradecimento à Ana Amelia pelo trabalho
desenvolvido à frente da CDTI nas subseções e em prol da advocacia fluminense.
Felipe lembrou que a Caravana Fique
digital, capitaneada por Ana Amelia, percorreu as unidades da Ordem espalhadas
por todo o estado, capacitando os colegas.
“Essa homenagem nada mais é do que a
justiça sendo feita. O trabalho realizado
pela Diretoria de Inclusão Digital é fundamental para que a advocacia continue
a exercer a profissão de forma digna”,
afirmou Felipe. T

Além de debater questões institucionais, o Colégio de Presidentes de
Subseção abriu espaço para o debate
de temas nacionais. A crise política e a
corrupção foram os tópicos discutidos
no dia 3, em Cantagalo. O antropólogo e
professor da UFF Marcos Otávio Bezerra
falou sobre a relação entre corrupção,
orçamento público e representação política. “A corrupção é um tema que pauta
a política nacional há muitos anos”, disse.
Para explicar como funciona a relação corrupta entre empresas e orçamento público, Bezerra utilizou como
exemplo documentos da empreiteira
Odebrecht, apreendidos em 1992 pela
CPI do Orçamento. Segundo ele, a aprovação do orçamento público passa por
três fases. A primeira, no Ministério do
Planejamento, de onde sai a proposta
que será encaminhada para o Congresso,

que, na segunda fase, inclui emendas
parlamentares e vota o orçamento. Por
último, o orçamento volta para o Ministério do Planejamento, responsável por
sua aplicação. “Os documentos mostraram que a empresa
atuava em todas as
fases do orçamento
público. A corrupção
se faz através dos
mecanismos do Estado, não por fora”,
salientou.
Segundo Bezerra,
eram três as frentes de atuação da
empresa: busca de
apoio político para
obras de interesse,
equipes atuando no
acompanhamento de
Foto: Lula Aparício

Colégio de Presidentes

Colégio debate corrupção entre empresas e governo
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processos e distribuição de brindes para
os agentes públicos. “Essas empresas não
atuam como um poder paralelo ao Estado. É uma atividade institucionalizada.
Um conjunto de relações bastante complexas e que se fazem,
sobretudo, através de
Marcos
Otávio
formas muito cotidiaBezerra
nas de funcionamento
da própria empresa.
A visão de que a corrupção se trata de um
desvio individual é
equivocada. Práticas
de corrupção se referem a relações que ao
mesmo tempo podem
envolver dinheiro, amizade, favores, votos,
alianças políticas e até
violência”, afirmou. T

Marisa: É
fundamental
a participação
dos homens em
uma sociedade
igualitária
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Presidentes discutem
crise e propostas para
uma reforma política

Representatividade
feminina na advocacia
é tema de palestra
O debate sobre as diretrizes
do Conselho Federal da OAB para
a advocacia feminina iniciou o último dia do Colégio de Presidentes
de Subseção, em 4 de dezembro.
À frente da discussão estavam a
vice-presidente da OAB Mulher e
secretária-adjunta da Caarj, Marisa
Gaudio, e a presidente da subseção
da Leopoldina, Talita Menezes.
Também compuseram a mesa a
secretária-adjunta da Seccional,
Ana Amelia Menna Barreto, e os
representantes do DAS do Sul
Fluminense, Denise de Paula, e da
Capital, Ricardo Menezes.
Marisa lembrou da campanha
He for she, da ONU Mulheres, da
qual a Seccional é signatária, e
que convida os homens para a
construção da igualdade de gênero
no mundo. “Os problemas que as
mulheres enfrentam não são exclusivos, são problemas da sociedade.
Por isso é fundamental a participação dos homens na construção de
uma sociedade igualitária”, afirmou.
Pleito da OAB/RJ, a promulgação da Lei Federal 13.363/2016,
que suspende os prazos processuais para as advogadas que tiveram
ou adotaram filhos, foi lembrada e
comemorada pelas palestrantes.
Antes da aprovação da lei, a Seccio-

nal já havia encaminhado ofícios
aos tribunais pedindo a prioridade
para essas advogadas. “As mulheres têm necessidades diferentes
dos homens e, por isso, é preciso
defender prerrogativas próprias
para elas”, destacou Marisa.
Segundo Talita, as mulheres
precisam lutar para conquistar
espaço na sociedade. “O processo de participação feminina na
advocacia e na sociedade não é
natural. A nossa tendência é a de
perpetuar a cultura patriarcal e
temos que lutar contra isso. Precisamos ocupar os espaços, tanto
nas diretorias quanto nas mesas
de discussão, porque temos competência para isso”, defendeu.
Durante o debate, vários presidentes das subseções sugeriram que o assunto deveria ser
discutido em todos os colégios
de presidentes. Segundo o diretor
do Departamento de Apoio às
Subseções, Carlos André Pedrazzi,
esse é o dever da Ordem. “Nós
defendemos a Constituição e o
Estado democrático de Direito, por
isso defendemos a igualdade entre
os gêneros. Esse tema será incluído nas discussões dos próximos
colégios e nas próximas zonais”,
prometeu. T

“Vamos supor que vocês encontraram uma pessoa que acordou
hoje depois de passar os últimos quatro anos dormindo. Como vocês
explicariam todos os eventos excepcionais que aconteceram na política brasileira durante esse tempo?”. Com essa provocação, o cientista
político e professor da UFRJ Jairo Nicolau iniciou sua palestra, em 3
de dezembro, no Colégio de Presidentes de Subseção.
Ele classificou o período que o país enfrenta como uma sucessão
de pequenos terremotos: “Nunca sabemos quando virá o próximo.
Quando um ex-governador, um deputado ou um empresário será
preso. Vivemos um período de completa instabilidade política e
uma gravíssima crise econômica. A política que era feita até então,
e que parecia ter uma certa estabilidade, ruiu e a economia não dá
sinais de retomada”.
Segundo Nicolau, as eleições municipais deste ano demonstraram que a relação dos cidadãos com a política chegou ao “fundo
do poço”. Para ele, a insatisfação dos brasileiros com seus representantes ficou explícita na alta taxa de votos brancos e nulos nas
grandes cidades.
O fim do financiamento privado de campanhas políticas foi considerado uma vitória pelo cientista político. “Não há como voltarmos
para a situação anterior”, disse Nicolau. Ele defendeu a necessidade
de se indicar um teto para o valor que o próprio candidato pode
investir em sua campanha. “Do jeito em que está, acaba-se incentivando grandes empresários a entrar para a política”, destacou. Outra
medida defendida por ele foi a limitação do valor que cada pessoa
física poderia doar, além de formas de fiscalização do cumprimento
dessas regras.
“Me preocupa essa total rejeição à política, porque ela não se
traduz em um Congresso Nacional de mais qualidade, por mais que
seja por isso que a gente torça. Essa insatisfação vai desaguar em
um aumento do número de votos em branco e nulos. Com essa
formação atual do Congresso, completamente fragmentada, é
preciso que os políticos foquem em realizar coisas simples, como
aprimorar o financiamento de campanhas e procurar diminuir essa
fragmentação”, finalizou.

Jairo
Nicolau
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Colégio de Presidentes

A carta elaborada ao fim do Colégio de Presidentes de Subseção destaca as principais
questões debatidas durante as reuniões, assim como defende a criminalização da
violação de prerrogativas e o aprofundamento das investigações contra a corrupção no
país, sublinhando a necessidade de preservação das garantias constitucionais e do pleno
direito de defesa, pilares do Estado democrático de Direito contra o autoritarismo e o
abuso de poder. Leia a íntegra da carta.
O 41º Colégio de Presidentes de Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro, reunido de
1º a 4 de dezembro de 2016 no município de Cantagalo, para
abordar e deliberar sobre a atual conjuntura política, econômica
e institucional, compreendendo seu papel histórico na formatação
de uma sociedade mais justa e, sobretudo, democrática, decide:
1. Destacar a importância da implementação imediata do Plano
Estadual de Valorização da Mulher Advogada, com ações efetivas
em todas as subseções;
2. Manifestar absoluto apoio as iniciativas institucionais da
OAB/RJ no tocante à defesa intransigente das prerrogativas e a
valorização da advocacia;
3. Reafirmar a posição adotada pela Seccional da OAB/RJ na
histórica manifestação do dia 21/11/2016 contra o colapso do TJ/
RJ, sendo este o marco inicial para ações institucionais;
4. Defender o prosseguimento e o aprofundamento das investigações contra a corrupção, observadas as garantias constitucionais
e a plenitude do direito de defesa, mecanismos fundamentais no
Estado democrático de Direito contra o autoritarismo e o abuso
de poder;
5. Destacar que a advocacia é indispensável à construção
equilibrada da administração da justiça e que a OAB historicamente sempre se posicionou ao lado dos interesses da sociedade,
repudiando qualquer tentativa de afastamento do advogado da
solução de conflitos;
6. Registrar a preocupação com a atual crise financeira do
Estado do Rio de Janeiro, que contribui para o enfraquecimento
das instituições, o aumento dos conflitos e, principalmente, atenta
contra a dignidade da sociedade fluminense, pugnando por ações
relativas a educação, saúde, segurança, dentre outros;

7. Encampar o movimento do Conselho Federal chamado Mero
aborrecimento tem valor, como forma de garantir o equilíbrio nas
relações de consumo em defesa da sociedade, que sofre com a
má prestação de serviços;
8. Declarar apoio irrestrito à criminalização das violações de
prerrogativas e ao abuso de autoridade, como instrumento de
garantia da sociedade, a fim de fortelecer o Estado democrático
de Direito.
9. Agradecer a presença do presidente eleito do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região, Fernando Antonio Zorzenon
da Silva, reforçando o posicionamento da OAB/RJ de manter os
constantes diálogos com o Poder Judiciário;
10. Reconhecer o esforço da administração da OAB/RJ, que
mesmo diante da grave crise financeira implementou medidas de
austeridade, sem deixar de realizar os investimentos necessários
e a manutenção dos serviços essenciais nas subseções;
11. Reafirmar a importância da unidade e independência da
advocacia e seu engajamento em defesa da classe e da sociedade;
12. Declarar a indignação da advocacia em relação aos excessivos valores das custas judiciais, sua forma fracionada de cobrança,
bem como a existência da taxa judiciária no TJ/RJ, que compromete
o exercício do direito de acesso à Justiça e a duração razoável do
processo, apoiando as medidas judiciais junto ao STF;
13. Desagravar o presidente Felipe Santa Cruz quanto aos
injustos ataques sofridos na defesa intransigente dos interesses
da advocacia e da sociedade.
14. Externar as homenagens póstumas aos colegas Humberto
Cairo, Modesto da Silveira e Benedito Calheiros Bonfim, grandes
baluartes da advocacia fluminense;
Cantagalo, 4 de dezembro de 2016
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Advogados têm
nova casa em Piraí

Auditório da
nova sede
Abreu,
Luciano e
Pedrazzi

Localizada em frente ao fórum da cidade, a nova Casa do Advogado de Piraí,
no Sul Fluminense, foi inaugurada em 8
de dezembro. Segundo o presidente da
subseção local, Gustavo Abreu, levar a
sede para perto do fórum era um sonho
antigo. “A Casa do Advogado é, também,
dos colegas das subseções vizinhas
que militam aqui em Piraí”, afirmou.
Ele lembrou que a data da inauguração
coincidiu com a celebração do Dia da
Justiça. “Infelizmente convivemos com
uma Justiça que é precária na primeira
instância e extremamente injusta. Precisamos de melhorias e a OAB/RJ vem
combatendo esta situação de colapso
em que o Judiciário fluminense se
encontra”, afirmou.
O ex-presidente da subseção Alzemiro dos Santos Dias falou em nome de
todos os antigos dirigentes. “Temos uma
das justiças mais caras do mundo e ela
se mostra ineficiente. A população clama
por mais agilidade”, afirmou. Representando os dirigentes das subseções, o
presidente da OAB/Três Rios, Sérgio de
Souza, destacou a luta constante por

melhorias para a advocacia que é o
trabalho à frente da Ordem. “Temos
que comemorar. Os colegas de Piraí
agora têm um local digno para o
exercício da profissão. Em cada ponto do
estado em que o advogado vai, a OAB/RJ
está presente e tem um espaço para que
a nossa profissão possa ser exercida com
dignidade”, disse.
Também destacando a importância
de equipar as subseções com os itens
necessários para o exercício da advocacia, o diretor do Departamento de Apoio
às Subseções (DAS), Carlos André Pedrazzi, classificou a nova sede como um
avanço. “Hoje é um dia para lutarmos
contra a crônica situação da Justiça. E a
união da advocacia é fundamental para
conseguirmos um Judiciário realmente
justo. A OAB/RJ precisa ser forte e estar
preparada”, defendeu.
O presidente da Comissão de Prerrogativas e tesoureiro da Seccional,
Luciano Bandeira, representou a diretoria da OAB/RJ na inauguração. “As
subseções são a força da advocacia. Os
presidentes estão na ponta, ouvindo os
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problemas dos nossos colegas todos os
dias, por isso precisam ser valorizados
e reconhecidos”, afirmou. Ele também
lembrou o papel da Ordem de prover
condições de trabalho para a categoria.
“O advogado tem que ter computador
para peticionar, tem que ter uma sede
confortável, precisa dos escritórios
compartilhados”, salientou. A nova sede
conta, ainda, com auditório e uma central de peticionamento eletrônico com
dois computadores novos.
Também participaram da inauguração os coordenadores do DAS na Capital,
Ricardo Menezes, e no Sul-Fluminense,
Denise de Paula, e os presidentes das
subseções de Nova Iguaçu, José Rosemberg; São Gonçalo, Eliano Enzo; Bangu,
Ronaldo Barros; Campo Grande, Mauro
Pereira; Paraíba do Sul, Eduardo Langoni;
Mendes, Paulo Afonso Loyola; Itaguaí,
Arthur Oggioni; Valença, Fabio dos Anjos;
Santa Cruz, Paulo dos Santos; e Seropédica, Jucimar de Almeida. T

Inaugurada
primeira sede
da Subseção de
Casimiro de Abreu

C

riada em fevereiro deste ano, a
OAB/Casimiro de Abreu inaugurou sua primeira sede no dia 9 de
dezembro, com a presença da advocacia
do município e de autoridades locais.
O imóvel está localizado no centro da
cidade e tem escritório compartilhado,
central de peticionamento eletrônico
com dois computadores de última geração e impressora multifuncional, além
de auditório com capacidade para 20
pessoas.
Na cerimônia, o presidente da subseção, Naildo Borges, colocou a nova casa à
disposição dos cidadãos do município. “A
nossa instituição irá trabalhar e participar
de todo o processo político e legal em
busca do respeito ao Direito, à Justiça e à
verdade. Da mesma forma, a subseção não
abrirá mão das prerrogativas, de combater
o bom combate em defesa
do Estado de
Direito”, disse.
O presidente da Seccional, Felipe
Santa Cruz,
falou sobre o
simbolismo
Naildo
de a Ordem
colocou a
continuar amnova casa à
pliando servidisposição
ços ainda que
da população
o estado se

encontre em crise
política e econômica. “A inauguração
dessa sede mesmo
em meio à difícil situação que vivemos
mostra que mesmo
com crise nós, da
OAB/RJ, estamos trabalhando”, afirmou.
O procurador-geral da Seccional,
Fábio Nogueira, falou sobre o esforço de
levar igualdade a todas as unidades da
Ordem no estado. “Independentemente
do tamanho ou localização, as subseções
têm a mesma importância e estão sendo
valorizadas na mesma medida”, salientou.
À frente do Departamento de Apoio
às Subseções (DAS), Carlos André Pedrazzi agradeceu aos ex-presidentes da
Subseção de Rio das Ostras, que durante
muito tempo respondeu pela advocacia
de Casimiro de Abreu. “Por vários anos
os colegas daqui foram bem cuidados
pelos vizinhos, mas com uma diretoria
local é certo que teremos muitos avanços”, disse.
O vereador Rafael Jardim, representando a Câmara Municipal de Casimiro
de Abreu, entregou ao presidente
Naildo Borges uma
moção de aplausos
por ser o primeiro
presidente da subseção local. Felipe e
Pedrazzi receberam,
das mãos de Borges, uma placa de
agradecimento pela
realização do sonho
da construção da
sede de Casimiro. O
agradecimento foi
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estendido à atual presidente da subseção de Rio das Ostras, Norma Teresa, e
ao ex-presidente Alan Macabu.
Estiveram presentes à inauguração
os coordenadores do DAS na Capital,
Ricardo Menezes, e na Região dos Lagos, Samuel Mendes, e os presidentes
das subseções de Saquarema, Miguel
Saraiva; de São Gonçalo, Eliano Enzo; de
Iguaba Grande, Margoth Cardoso; de Araruama, Rosana Jardim; de Búzios, Márcio
Teixeira; e de Macaé, Fabiano Paschoal. T

OAB/RJ lamenta
o falecimento de
Humberto Cairo
A advocacia perdeu
no dia 13 de
n ove m b ro o
presidente da
Subseção do
Méier, Humberto Cairo, devido
a complicações
de um câncer.
Seu corpo foi
velado na sede da Seccional e sepultado no
Cemitério São João Batista.
Cairo estava no seu quarto mandato
à frente da 55ª Subseção. Ele também foi
diretor da então subsede do Méier por duas
gestões. Para o presidente da OAB/RJ, Felipe
Santa Cruz, Humberto Cairo deixa um legado
importante para todos os advogados: “Que
possamos honrá-lo com nossa luta diária na
construção de uma advocacia forte, humana
e respeitada”. T

SUBSEÇÕES
SUBSEÇÕES

OAB/Friburgo
ganha sala
modernizada

Fotos: Lula Aparício

Nova sede da
OAB/Queimados
ficou lotada na
inauguração

OAB/RJ abre nova sede da
Subseção de Queimados
A advocacia de Queimados conta,
desde o dia 17 de dezembro, com
uma casa com auditório para 50
pessoas, escritório compartilhado e
central de peticionamento com dois
novos computadores. O presidente da
Seccional, Felipe Santa Cruz, destacou
a necessidade de compreensão das
necessidades dos advogados. “São eles
que estão na ponta, no dia a dia do
Judiciário. As sedes são instrumentos
para dignificar o trabalho dos colegas”,
ressaltou.
Para o diretor do Departamento de
Apoio às Subseções (DAS) da OAB/RJ,
Carlos André Pedrazzi, a nova casa tem
todo o aparato tecnológico necessário
para que os colegas exerçam a profissão de forma digna. “Além disso, estará
de portas abertas para a sociedade de
Queimados”, completou, durante a
inauguração.
No começo deste ano, após assumir
a direção do DAS, Pedrazzi começou
a visitar as unidades da Ordem para
levantar as principais necessidades
da advocacia no interior do estado. Ao

chegar em Queimados, encontrou
uma pequena sala no fórum onde
funcionava a subseção, sem espaço
para reuniões, cursos ou palestras.
A situação incomodou e, em uma
volta no quarteirão com o presidente
da Ordem local, José Bôfim, eles encontraram o espaço que se tornaria a
primeira sede da subseção. O retorno
da anuidade em serviços foi lembrado pelo presidente da Comissão de
Prerrogativas e tesoureiro da OAB/RJ,
Luciano Bandeira. A sala dos advogados
no fórum local continuará funcionando.
Participaram da inauguração
os presidentes das subseções da
Leopoldina, Talita Menezes; de São
João de Meriti, Júlia Vera; da Pavuna,
Antônio Carlos Faria; de Seropédica,
Jucimar de Almeida; de Belford Roxo,
Abelardo Tenório; de São Gonçalo,
Eliano Enzo; de Santa Cruz, Paulo
dos Santos Freitas; o coordenador
regional do DAS na Capital, Ricardo
Menezes, e da Costa Verde, Fábio
Ferreira, e o vice-presidente da Caarj,
Fred Mendes. T
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Dando início à nova fase do projeto OAB Século 21, que há nove anos moderniza as salas do
advogado e sedes de subseção em todo estado,
a Seccional entregou, no dia 3 de novembro, as
novas instalações da sala do advogado do Fórum
de Nova Friburgo.
O espaço foi completamente reformado,
com o objetivo de otimizar o espaço. Além da
substituição dos quatro computadores antigos
por máquinas de última geração, a reestruturação da unidade permitiu que fossem instalados
mais dois outros computadores. Os móveis
foram feitos na marcenaria da OAB/RJ, o que
diminui os custos da reforma. “Nosso plano
é entregar 500 computadores até 2018. Mais
computadores significam mais conforto para os
advogados”, destacou o tesoureiro e presidente
da Comissão de Prerrogativas da Seccional,
Luciano Bandeira.
Também participaram do evento o diretor do
Departamento de Apoio às Subseções (DAS), Carlos André Pedrazzi; os presidentes das subseções
de Nova Friburgo, Mônica Bonin; de Cantagalo,
Pedro Rogerio da Silva Alves; de Magé, Renato
Silva de Siqueira; de Cordeiro, Wilson Vieitas;
de Cachoeiras de Macacu, Marcelo Araujo; e coordenador do DAS na Capital, Ricardo Menezes.

Mônica,
Luciano,
Pedrazzi
e Ricardo

Com quatro novos computadores, a
sala dos advogados na Vara do Trabalho
de Araruama, na Região dos Lagos, foi
reinaugurada em 23 de novembro. Segundo a presidente da subseção local,
Rosana Jardim, o espaço foi ampliado
para acomodar melhor os advogados.
“As novas instalações oferecem acesso total à informatização. Além dos
computadores, que agora são quatro, a
sala também tem uma impressora multifuncional, facilitando o trabalho com
o processo eletrônico, tanto em sua
distribuição quanto visualização”, disse.

Foto: Lula Aparício

Reinaugurada
sala na Vara
do Trabalho
de Araruama

Sala em Araruama
ganhou quatro
novos computadores

Rosana lembrou que o pleito para
a ampliação da sala junto ao Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) é antigo. “Em
2013 a subseção enviou um ofício ao
TRT com esse pedido”, disse.
A reforma foi feita nos moldes do
projeto OAB Século 21, que moderniza
as salas da Ordem em todo o estado. Os
móveis são feitos pela marcenaria própria da Seccional, reduzindo os custos
de fabricação. Segundo o presidente da
Comissão de Prerrogativas e tesoureiro
da OAB/RJ, Luciano Bandeira, este é o
foco do projeto nos próximos anos. “O

nosso investimento será concentrado na
reforma e construção de sedes próprias
e salas com centrais de peticionamento
eletrônico e escritórios compartilhados.
Vamos substituir os computadores
antigos, que já não atendem mais às
necessidades do advogado, por novos,
adequados ao processo eletrônico”,
afirmou.
Também participaram da inauguração o diretor do Departamento de Apoio
às Subseções, Carlos André Pedrazzi, e o
presidente da subseção de Saquarema,
Miguel Saraiva. T

Zonal do Sul Fluminense debate
acúmulo de processos no Judiciário
No dia 11 de novembro, os presidentes das subseções do Sul
Fluminense se reuniram em Três Rios para debater os principais
problemas da advocacia na região. O presidente da Comissão de
Prerrogativas e tesoureiro da Seccional, Luciano Bandeira, destacou
a importância do diálogo com o Judiciário e disse acreditar em uma
boa relação com o Tribunal Regional do Trabalho após a posse do
novo presidente da corte, desembargador Fernando Zorzenon, em
janeiro de 2017.
O diretor do Departamento de Apoio às Subseções (DAS), Carlos
André Pedrazzi, ressaltou a importância das questões levantadas
nas reuniões zonais para a resolução dos problemas de cada região.

Antônio Ricardo,
Pedrazzi, Souza,
Denise e Ricardo

Iniciando as discussões, o presidente da OAB/Resende, Samuel
Carreiro, classificou o acúmulo de processos como muito sério. Outra
comarca com problemas similares é a de Barra Mansa, que, segundo
o presidente da subseção local, Noé Garcez, herdou o acervo que
estava nas varas de Volta Redonda.
Na Vara do Trabalho de Barra do Piraí, que abrange vários municípios da região, as audiências iniciais estão sendo marcadas para
daqui a quatro meses, conforme reclamação do presidente da OAB
local, Christopher Taranto.
De acordo com o presidente da OAB/Três Rios, Sergio de Souza,
a estrutura física da vara do trabalho da comarca também é bastante
precária.
Também participaram da reunião os presidentes das subseções
de Volta Redonda, Alex Martins; de Rio Claro, Adriana Moreira; de
Miguel Pereira, David de Mello Bentes; de Piraí, Gustavo de Abreu;
de Mendes, Paulo Afonso Loyola; de Paraíba do Sul, Eduardo Langoni; de Vassouras, Vivian Machado; de Valença, Fabio dos Anjos; o
coordenador do DAS na Capital, Ricardo Menezes; a coordenadora da
região Sul Fluminense, Denise de Paula; secretária adjunta da Caarj,
Marisa Gaudio; e o corregedor do Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/RJ, Antônio Ricardo Corrêa. T
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SUBSEÇÕES
SUBSEÇÕES

Mendes,
Sérgio
Ricardo,
Pedrazzi,
Varanda e
Ricardo

falou sobre uma pesquisa feita para
conhecer as principais demandas dos
advogados.

Subseções da capital
pedem criação de postos
avançados do TRT
A criação de postos avançados da
Justiça do Trabalho foi o principal tema
tratado na reunião zonal das subseções
da capital, realizada em 25 de novembro,
na sede da OAB/Ilha do Governador.
“Conversamos com o desembargador Fernando Zorzenon, presidente
eleito do TRT [Tribunal Regional do
Trabalho], que vê com bons olhos a
criação de postos avançados”, afirmou
o diretor do Departamento de Apoio às
Subseções (DAS), Carlos André Pedrazzi.

Fotos: Lula Aparício

Justiça estadual e prerrogativas

Sobre o tema, falaram o coordenador
do DAS na capital, Ricardo Menezes, e o
presidente da Subseção de Campo Grande,
Mauro Pereira. Eles abordaram a dificuldade
enfrentada pelos advogados da Zona Oeste
no deslocamento até o Centro.
Os presidentes das subseções da
Ilha do Governador, Luiz Carlos Varanda,
e da Barra da Tijuca, Claudio Carneiro,
sugeriram a criação de protocolos conveniados do TRT como forma de facilitar
a vida dos colegas. Cláudio também

Em Búzios, dificuldade na prestação
jurisdicional pauta reunião zonal
Morosidade, lentidão, demora na marcação de audiências, custas
altas. Esses foram os principais problemas levantados pelos presidentes das subseções da Região dos Lagos na reunião zonal realizada em
Búzios no dia 18 de novembro.
O presidente da OAB local, Márcio José Teixeira, destacou que a
cidade já tem quantidade de processos suficiente para a instalação de
uma vara do trabalho. Atualmente, as ações do município vão para as
duas varas de trabalho de Cabo Frio.
Após uma reunião com os advogados da comarca, a presidente da
Subseção de Iguaba Grande, Margoth Cardoso, destacou os problemas
de processamento lento e de relacionamento com a juíza da vara única
como os que mais atingem os colegas da região.
O processamento lento na Vara de Família e na 1ª Vara Cível de
Araruama, além da falta de assiduidade de alguns juízes, também foram

Na Leopoldina, a presidente da
subseção, Talita Menezes, também
organizou uma pesquisa a fim de constatar a real situação dos juizados locais.
Segundo ela, as principais insatisfações
são relativas a problemas no acesso aos
magistrados e à juntada de petições em
processos físicos.
Remi Martins, que comanda a Subseção de Madureira/Jacarepaguá, foi
outro que discorreu sobre problemas no
funcionamento dos cartórios durante a
greve dos serventuários.
O presidente da Comissão de Prerrogativas e tesoureiro da Seccional, Luciano Bandeira, afirmou que os problemas
com o Tribunal de Justiça continuarão
sendo enfrentados de frente.
Compareceram ao encontro, também, o coordenador das subseções da
Baixada Fluminense, Sérgio Ricardo da
Silva; os presidentes das subseções de
Bangu, Ronaldo Barros; Pavuna, Antonio
Carlos Faria; Campos, Humberto Nobre;
Santa Cruz, Paulo dos Santos; São João de
Meriti, Julia Vera Santos; Mangaratiba, Ilson
Ribeiro; o vice-presidente da OAB/Méier,
Jorge Rodrigues; e o vice-presidente e a
secretária-adjunta da Caarj, respectivamente Fred Mendes e Marisa Gaudio. T

Ricardo,
Pedrazzi,
Teixeira e
Mendes

os problemas levantados pela presidente da Subseção, Rosana Jardim.
Em Rio das Ostras, que teve a sede da subseção inaugurada em
agosto, a presidente Norma Teresa pediu a instalação de um equipamento de som no auditório.
Também participaram da zonal o coordenador do DAS na Capital,
Ricardo Menezes; da Região dos Lagos, Samuel Mendes, e a secretária-adjunta da Caarj, Marisa Gaudio.
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Luciano e Nobre
conversam com
advogados

Curtas

A expansão do processo eletrônico
para todo o estado exigiu que a OAB/RJ se
mobilizasse para oferecer computadores
nas salas e sedes de subseção, buscando
garantir condições mínimas de trabalho
para os colegas. Em Campos, a sala da
Vara do Trabalho da comarca ganhou, no
dia 7 de dezembro, seis novas máquinas,
dando continuidade à nova fase do projeto OAB Século 21.
Na inauguração, o presidente da

Concurso fotográfico
em Campos
Estão abertas até o dia 9 de fevereiro
as inscrições para o concurso fotográfico promovido pela OAB/Campos. Serão
selecionadas 20 fotografias de cada
uma das duas categorias: história e vivências dos advogados. Mais informações e inscrições na própria subseção
ou no link:
https://goo.gl/GWu2VM.

Foto: Lula Aparício

Sala da JT de Campos
tem novos computadores
subseção local, Humberto Nobre,
destacou que a sala tinha apenas três
computadores, número insuficiente
para a quantidade de advogados. “Isso
ficou evidente depois da criação de
mais uma vara trabalhista na comarca.
Além disso, os computadores também
eram muito antigos”, afirmou.
Representando a diretoria da
Ordem, o presidente da Comissão de
Prerrogativas e tesoureiro da Seccional,
Luciano Bandeira, destacou a grande
vitória que foi dobrar o número de
computadores, mas considerou que
ainda não é o suficiente para atender
plenamente os colegas de Campos.
“Nosso sonho é ampliar essa sala e instalar dez computadores aqui. Estamos
em parceria com o Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) para tornar isso possível.
Atuamos para facilitar a vida do advogado trabalhista, que já sofre muito com o
PJe”, disse. T

OAB/Nova Iguaçu
participa de reunião de
conselho comunitário
Em novembro, a reunião mensal do
Conselho Comunitário de Segurança de
Nova Iguaçu foi realizada no auditório
da subseção local. O presidente da
Comissão de Segurança Pública da OAB/
Nova Iguaçu, Lavoier Pina, e o secretário-adjunto da subseção, Orides Junior,
representaram a Ordem no encontro.
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Boa gestão
rende prêmio
para OAB/Barra
da Tijuca

O presidente
da Acibarra,
Ney Suassuna,
e Cláudio
Carneiro

O presidente da OAB/Barra da Tijuca,
Claudio Carneiro, recebeu, na noite de 7
de dezembro, o Troféu Líder Empresarial-Empreendedor 2016 pelo trabalho
realizado à frente da subseção. O prêmio
é oferecido pela Associação Comercial
e Industrial da Barra da Tijuca (Acibarra)
e foi entregue no hotel Grand Mercure,
localizado no Riocentro.
Para Claudio, a homenagem é fruto
do compromisso existente com o papel
institucional da Ordem. “Esta premiação
é o reconhecimento pela aproximação
e parceria que a subseção tem com a
sociedade civil da Barra da Tijuca. É um
trabalho que temos aprimorado desde o
início da gestão”, afirmou.

Serviços para os advogados

Recorte digital
Os advogados adimplentes do Rio de Janeiro
contam com o serviço Recorte digital para receber
gratuitamente, por e-mail, publicações de diários
oficiais de todos os estados brasileiros escolhidos.
Com o Recorte digital escritório, é possível ainda
agrupar as suas publicações com as de colegas,
parceiros ou sócios.
Saiba mais em www.oabrj.org.br
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Assista a um vídeo
sobre esse serviço
diretamente do
seu smartphone

CULTURA

Aurora Piano Quartet no
Música no museu e no CCJF

Comemorando 19 anos de atividades ininterruptas, o projeto Música
no museu encerra a temporada 2016 com uma apresentação do Aurora
Piano Quartet, que acontecerá no dia 28 de dezembro, às 12h30, no
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).
Criado em 2015, o grupo é formado pelo argentino Tomás Alegre
(piano), pela polonesa Amia Janicki (violino), pelo brasileiro Natanael
Ferreira (viola) e pelo norte-americano Gabriel Esteban (cello) – todos
com idades entre 18 e 23 anos. Radicado na cidade suíça de Genebra,
o Aurora Piano Quartet surgiu a partir da confluênciade vários projetos
de música de câmara.
O grupo se apresenta também no teatro do Centro Cultural da
Justiça Federal (CCJF) nos dias 28 e 29 de dezembro, às 20h.

CCJF tem
programação
com obras de
artistas plásticos
Três exposições ocupam as galerias do Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF) este mês. A sereia e o sapo,
da artista visual Amanda Seiler, apresenta um acervo de
fotomontagens, que cria uma sequência de narrativas
com personagens que remetem às fábulas infantis, mas
carregam forte carga dramática em seus enredos. Impressões fotográficas, projeções e instalação sonora formam
um ambiente inusitado na Galeria Cela. A curadoria é de
Marco Antonio Teobaldo. A mostra, que vai até dia 22 de

Dia 28 – quarta-feira – 12h30
Centro Cultural Banco do Brasil (Rua 1º de Março, 66 - 4º andar - sala 26, Centro)
Aurora Piano Quartet
Programa: Fauré, J. Turina, Martinu, Brahms, Mozart, Schumann
Capacidade: 100 lugares
Entrada franca
Dias 28 e 29 – quarta e quinta-feira – 20h
Teatro do Centro Cultural da Justiça Federal (Av. Rio Branco, 241 - Centro)
Aurora Piano Quartet
Programa: Brahms, B. Martinu, J. Turina, Mozart, Schumann, Mendelssohn
e Gabriel Fauré. Entrada franca: senhas retiradas 1 hora antes T

janeiro, está aberta de terça a domingo, das 12h às 19h,
na galeria do térreo.
Primeira exposição individual de Juana Amorim no CCJF,
Bailado no tempo, é uma caixa de música em escala humana.
O participante é convidado a percorrer este ambiente, intervindo nos dispositivos que ali se encontram. Na segunda
sala, três projeções exibem fragmentos audiovisuais que
exibem a rotina, o processo criativo e algumas memórias
pessoais da artista. Até 29 de janeiro, em duas galerias do 1º
andar, a mostra está aberta ao público de terça a domingo,
das 12h às 19h.
A cor é o tema da exposição Ao tapete vermelho, idealizada pelo artista plástico Umberto França para marcar a
presença da técnica da têmpera/pigmento em razão de sua
rara difusão no panorama da arte contemporânea brasileira.
Um tapete vermelho, executado em carpete pintado em
têmpera, foi criado para fazer as honrarias aos visitantes
do CCJF, em comemoração aos seus 15 anos de atividade.
A curadoria é de Marcus Lontra. A mostra, instalada no 1º
andar, está aberta de terça a domingo, das 12h às 19h, até
dia 23 de fevereiro. T
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Ebooks

ESTANTE

Aspectos jurídicos
em saúde
O livro trata da ascensão
da participação do
Judiciário no segmento
da saúde e o consequente
aumento da relevância
dos aspectos jurídicos na
gestão das organizações
e no dia a dia de seus

Depois da lama

profissionais. De Aline

Coordenado pelos professores Joaquim Falcão, Antônio José Maristrello
Porto e Paulo Augusto Franco de Alcântara, Depois da lama – Mariana
e as consequências de um desastre construído destrincha as razões e
os desdobramentos jurídicos e institucionais da tragédia ambiental que
atingiu a cidade mineira e outras em novembro de 2015. Na análise dos
coordenadores, o país continua despreparado para desastres. Da FGV
Direito Rio. Mais informações no site: http://editora.fgv.br.

Caraciki Morucci Machado,
Elizabeth Teixeira Martins,
Marcos Cesar De Souza Lima e Nayra Assad Pinto,
a obra traz questões como a abordagem da saúde
na Constituição Federal, os
direitos do consumidor de
saúde e a responsabilidade
social no setor, entre outros.
Da editora FGV. Mais
informações e vendas pelo
link: https://goo.gl/9ZkvIB

Resumo de Direito
Previdenciário de
servidores públicos
Voltado principalmente
para os profissionais
que se preparam para
concursos públicos
na área jurídica ou de
seguridade social e não
encontram bibliografia
específica para iniciar

Curso completo do
novo Processo Civil
Na 3ª edição desta obra em formato de curso, o juiz federal e professor
Rodolfo Kronemberg Hartmann manteve o capítulo relativo às questões
extraídas de concursos públicos, contribuindo para uma melhor formação
do raciocínio jurídico ao comparar a teoria com situações práticas. Foram
incluídas citações bibliográficas atualizadas, de acordo com novas obras já
produzidas sobre o novo CPC. Da editora Impetus. Mais informações no site:
www.impetus.com.br.

seus estudos sobre o
tema, o livro de Dânae
Dal Bianco aborda a
previdência dos servidores
públicos, desenvolvendo
seus aspectos jurídicos. Da
editora LTr. Mais informações
e vendas pelo link:
https://goo.gl/MDgiO5
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A partir de uma pesquisa em decisões
do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) sobre a
incidência, ou não, da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos
a título de participação nos lucros ou
resultados, os advogados tributaristas
Janssen Murayama, Caius Henriques
Lisboa e Igor Daher elaboraram esta
obra, que traz dicas para evitar que as
empresas sejam autuadas em caso
de fiscalização da Receita Federal.
Os autores abordam também as
exigências que, se não cumpridas,
podem levar a autuações. Da editora
Lumen Juris. Mais informações no site
www.lumenjuris.com.br.

Livro decabeceira

O plano de
PLR à luz dos
precedentes
do Carf

Job
Gomes*

O povo brasileiro –
A formação e o
sentido do Brasil
O hábito da leitura é a atividade humana
mais enriquecedora e libertária que existe. A
compreensão deste mundo em que vivemos
não tem como prescindir da literatura. Juristas,
como somos, temos o dever de buscar o saber
jurídico nas mais diversas fontes que estão
disponíveis, sem, contudo, deixar que este dever
neutralize a necessidade de busca dos demais
conhecimentos que nos desafiam como seres
humanos. O livro que jamais sairá da minha
cabeceira é um precioso documento histórico,
fruto da abnegada obsessão do saudoso Darcy
Ribeiro, O povo brasileiro – A formação e o sentido
do Brasil. O autor, que dispensa apresentações,
nos deixou um legado sem precedentes na
história do país. De fato, a principal questão
apresentada pela excepcional obra permanece
ainda hoje em aberto. Quem, afinal, somos nós,
os brasileiros?
E viva o povo brasileiro!
*Conselheiro da OAB/RJ

Comentários
ao Código de
Processo Civil

A descentralização
da seguridade social

Escrito por José Rogério Cruz e Tucci e
publicado pela Editora Saraiva, o livro
desenvolve análise sobre os artigos
318 até o 368 do novo CPC, tratando
de temas como procedimento comum,
petição inicial, improcedência liminar
do pedido e outros. A obra faz parte de
uma coleção de 21 volumes, que aborda
os 1.072 artigos do CPC de 2015, sob
a coordenação de José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli
e João Francisco N. da Fonseca.
Mais informações no site www.
editorasaraiva.com.br.

A obra de Arleide Braga delimita o caráter
social que a Constituição Federal de 1988
atribuiu à Assistência Social para o amparo
aos pobres e necessitados, demonstrando
que a municipalização dos benefícios e sua
desvinculação do Sistema de Seguridade
Social demonstra-se viável através do
texto constitucional. Da editora LTr. Mais
informações no site www.ltreditora.com.br.
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DIGITAL

Órgão de
divulgação da

Toda segunda, a OAB/RJ envia por
email a Tribuna Digital, boletim
eletrônico com o resumo das notícias
mais importantes do dia a dia na área
jurídica. Fique informado também
sobre os serviços, projetos e ações
em andamento.

Acesse www.oabrj.org.br/tribuna_online.html e receba o boletim.
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Sonia Regina Dias Martins
Sydney Limeira Sanches

Thaisa Xavier Chaves
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Vinicius Neves Bomfim
Wilson Fernandes Pimentel
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Carlos Roberto de Siqueira Castro
Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara
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Nilo Batista
Sergio Zveiter
Octavio Gomes
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PRESIDENTES DE SUBSEÇÕES
Nova Iguaçu - Jorge Jose Feitosa
Rosenberg
Duque De Caxias - Vagner Sant’
Ana da Cunha
Petrópolis – Marcelo Gouvea
Schaefer
Barra Mansa - Noe Nascimento
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Volta Redonda - Alex Martins
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Barra Do Piraí - Christopher
Almada Guimaraes Taranto
Valença - Fabio dos Anjos Souza
Batista
São Gonçalo - Eliano Enzo da Silva
Nova Friburgo - Monica Thereza
Bonin Leal
Miracema - Hanry Felix El-Khouri
Itaperuna - Zilmar Jose Pires Junior
Campos - Humberto Samyn Nobre
Oliveira
Teresópolis - Rodrigo Ferreira da
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Três Rios - Sergio de Souza
Macaé - Fabiano Lima Paschoal
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Barbosa da Silva
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Magé - Renato Silva de Siqueira
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Nilópolis - Celso Gonçalves
Itaboraí - Jocivaldo Lopes da Silva
Cantagalo - Pedro Rogerio da
Silva Alves
Vassouras - Vivian Machado da
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Araruama - Rosana da Conceição
Jardim Pinaud
Campo Grande - Mauro Pereira
dos Santos
Santa Cruz - Paulo dos Santos
Freitas
Bangu - Ronaldo Bittencourt
Barros
Madureira/Jacarepaguá - Remi
Martins Ribeiro
Ilha do Governador - Luiz Carlos
Varanda dos Santos
São Fidélis - Rodrigo Stellet Gentil
Rio Bonito - César Gomes de Sá
Paraíba do Sul - Eduardo Langoni
de Oliveira
Santo Antônio De Pádua - Adauto
Furlani Soares
Maricá - Amilar Jose Dutra da Silva
Paracambi - Marcelo Hiroshi
Kossuga
Paraty - Marco Antonio Costa França
Miguel Pereira - Pedro Paulo Sad
Coelho
Piraí - Gustavo de Abreu Santos
Rio Claro - Adriana Aparecida
Martins Moreira
Itaocara - Fernando Jose Marron
da Rocha
Cordeiro - Wilson Vieitas Braga
Cambuci - Alex Correa Lopes
Bitencourt
Mendes - Paulo Afonso Loyola
Costa
São Pedro Da Aldeia - Júlio Cesar
dos Santos Pereira
Cachoeiras de Macacu - Marcelo
Araujo
Mangaratiba - Ilson de Carvalho
Ribeiro
Saquarema - Miguel Saraiva de
Souza
Rio das Ostras - Norma Teresa Pinto
de Sá Ferreira
Belford Roxo - Abelardo Medeiros
Tenorio
Queimados - José Bôfim Lourenço
Alves
Méier - Humberto Cairo
Porciúncula - Fernando dos Santos
Volpato
Barra Da Tijuca - Claudio Carneiro
Bezerra Pinto Coelho
Leopoldina - Talita Menezes do
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VIDA PRIVADA

Livro: Dom Casmurro, de
Machado de Assis
Lugar: Parque Lage, com meus
filhos
Filme: O poderoso chefão, de
Francis Ford Coppola
Time: Flamengo
Cantor/Cantora: Chris Martin e
Marisa Monte
Ator/Atriz: Robert De Niro e
Cate Blanchet
Mito: Winston Churchill e
Nelson Mandela
Esporte: Futebol
Hobby: Cinema
Prato favorito: Risoto de frutos
do mar
Programa de TV: House of cards
Música: Clocks, da banda
Coldplay
Fato da História: Iluminismo
Frase/Citação: “O pessimista
vê dificuldade em cada
oportunidade; o otimista
vê oportunidade em cada
dificuldade”, de Winston
Churchill

Foto: Bruno Marins

Diogo Tebet, presidente da
Comissão de Direito Penal da
OAB/RJ e conselheiro seccional

Parque
Lage
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