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Compromisso com a 
modernidade e a defesa das 
prerrogativas dos advogados

Compromisso as-
sumido por nós duran-
te a campanha para a 
direção da Seccional, 
e que agora se torna 
realidade, a criação do 
aplicativo OAB/RJ é a 

novidade anunciada na capa desta edi-
ção. O programa já está disponível para 
os colegas nos sistemas iOS e Android, 
que atendem a grande maioria dos ce-
lulares e tablets, de modo inteiramente 
gratuito.

Nessa fase inicial, o aplicativo dis-
ponibiliza todos os convênios firmados 
pela Ordem, que asseguram descontos 
em produtos e serviços para a categoria. 
Dividido em setores temáticos, o pro-
grama conta com mecanismo de busca 
por subcategorias e local, o que facilita 
a consulta.  

O próximo passo será o acesso via 
aplicativo ao Recorte digital. Os colegas 
poderão checar, no celular ou no tablet, 
as publicações de seu interesse nos 
diários oficiais dos estados seleciona-
dos. Também a partir desse momento, 
haverá a possibilidade de os advogados 
fazerem denúncias sobre violações de 
prerrogativas diretamente de seu dis-
positivo móvel.

A terceira etapa, programada para o 
fim do ano, incluirá uma série de ferra-
mentas conectadas à área administrativa 
da OAB/RJ, permitindo que os colegas, 
por intermédio do aplicativo, solicitem 
certidões, paguem a anuidade e tratem 
de questões ligadas à certificação digital.

Trata-se de mais uma iniciativa a 
reforçar o compromisso da Seccional 

com a modernidade. E com a agilização 
do dia a dia profissional da classe.

*  *  *

É digno de nota o trabalho que vem 
sendo efetuado por nossa Comissão de 
Prerrogativas. Dentro da diretriz que 
traçamos, de total prioridade ao tema, 
obtivemos recentemente vitórias signi-
ficativas. Uma delas foi a publicação de 
aviso, por parte da Corregedoria-Geral 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
solicitando a servidores e juízes do 
tribunal a observância permanente 
dos direitos de nossa classe. No texto 
publicado em 13 de maio, a corregedora-
-geral, desembargadora Maria Augusta 
Vaz Monteiro de Figueiredo, expressa 
claramente a necessidade de os magis-
trados receberem os advogados.  

Em outra frente, foi inaugurada a 
Sala de Prerrogativas na Casa do Advo-
gado da Rua do Rezende. O novo 
espaço recebeu o nome do saudo-
so Benedito Calheiros Bomfim, 
que infelizmente nos deixou 
poucos dias depois da 
homenagem. Na sala, 
os colegas que atuam 
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na área trabalhista terão mais celeridade 
no atendimento e na defesa do exercício 
profissional. 

A Comissão de Prerrogativas tam-
bém esteve reunida com a Secretaria de 
Administração Penitenciária (Seap) para 
debater os últimos detalhes da reforma 
dos parlatórios – local em que os colegas 
atendem seus clientes nas unidades pri-
sionais. O Presídio Ary Franco, em Água 
Santa, e a cadeia Pública Juíza Patrícia 
Lourival Acioli, em São Gonçalo, serão 
as primeiras unidades a contar com as 
melhorias.

As conquistas nos dão a certeza de 
que estamos trabalhando em conso-
nância com os anseios dos advogados. 
E força para seguimos em frente. Porque 
novos desafios se impõem a cada dia e 
muito há a fazer ainda. 
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OAB/RJ inaugura Sala de Prerrogativas 
na Casa do Advogado da Rua do Rezende
Luana Rosadas: Que bom. Eu precisei umas duas vezes da presença de um delegado da OAB 
no TRT e não tive. É realmente muito importante que possamos trabalhar com o respeito 
merecido e sem temor de decisões arbitrárias.

Seccional presta homenagem 
a Benedito Calheiros Bomfim
Tania Khaled Mustafa: Grande exemplo de ser humano! Que em paz descanse.

OAB Mulher alerta para necessidade 
de prevenção do câncer
Alessandra Santos: Parabéns pela importante e necessária campanha.

Em aviso, corregedora do TJ 
pede que juízes recebam advogados
Renata Padrão: Agradeço o empenho da OAB nessa batalha recorrente. Os gabinetes de 
vários juízes (como, por exemplo, o do JEC da Barra, que está sempre substituindo em 
outras varas também) fica sempre trancado, mesmo com os secretários ali no local (...).

Estupro coletivo: OAB/RJ repudia ato de barbárie
Marcio Geraldo: Como integrante ao corpo dos advogados do Brasil, comungo juntamente 
de meus colegas do mesmo sentimento de repúdio a tamanha violência. Meu desejo é 
que haja uma reforma nas leis deste país para que criminosos como esses não sejam 
contemplados pela frouxidão e morosidade que hoje gozam. Meus sinceros e profundos 
sentimentos  à jovem vítima, bem como a todos os familiares. 

Seminário da OAB Mulher aborda 
construção dos padrões de gênero
Vanessa Faria: Evento ímpar que veio engrandecer o nosso empoderamento. Nossa luta 
segue para apoiar as causas que foram pautadas, só não pude ficar até o final (precisava 
pegar os filhos na escola). 

Travestis e transexuais podem 
usar nome social na carteira da Ordem
Alana Minozzi: Eu sou transexual, ainda não me operei e tenho nome de batismo no docu-
mento. Acho isso muito válido para evitar constrangimento ao apresentar o documento.
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ENTREVISTA

‘É imperioso que o STF 
seja, mais do que nunca, 
transparente em sua agenda’

Eloísa Machado de Almeida - Coordenadora do pr ojeto Supremo em pauta

Coordenadora do projeto Supremo em pauta e 
professora da FGV Direito SP, Eloísa Machado 
de Almeida analisa, nesta entrevista, o 
protagonismo da mais alta corte do país em 
face da crise de representatividade no sistema 
político, e possíveis desdobramentos da 
decisão pelo afastamento de Eduardo Cunha 
da presidência da Câmara dos Deputados e 
do exercício parlamentar. Para Eloísa, ainda 
faltam explicações do tribunal sobre ter 
criado “uma nova hipótese de suspensão do 
mandato” e quanto ao lapso temporal entre 
o recebimento da denúncia contra Cunha, 
em dezembro de 2015, e o julgamento que 
o afastou, em 5 de maio, após conduzir 
a votação pela abertura de processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff. 
O protagonismo judicial, segundo a 
pesquisadora, “é especialmente complicado 
porque, no caso do Supremo, não há controles 
democráticos sobre essas decisões que criam 
novas regras”. “Ser um poder político sem 
nenhum tipo de controle democrático é um 
problema para qualquer democracia”, observa 
Eloísa, para quem a corte deveria ser mais 
transparente na formação de sua pauta de 
julgamentos.

PATRÍCIA NOLASCO

A decisão do STF de afastar Eduardo Cunha da presidência 
da Câmara e do exercício do mandato pode trazer questiona-
mentos jurídicos por parte dos demais parlamentares acusados 
de crimes?

Eloísa Machado de Almeida – A decisão do ministro Teori 
Zavascki, referendada de forma unânime pelo pleno do tribunal, 
pode vir a trazer questionamentos para os demais parlamentares 
que estejam sobre investigação criminal. Isso porque o argumento 
central usado na decisão é o de que o mandato eleitoral estava 
sendo usado para favorecer ou permitir o cometimento de crimes, 
bem como atrapalhar investigações. Diante dessa constatação, o 
STF aplicou medida cautelar em substituição à prisão provisória 
para garantir o regular curso da persecução criminal.

Dessa forma, qualquer parlamentar que esteja sob investi-
gação e que tenha acusações de prática criminosa envolvendo 
de alguma forma o seu mandato pode vir a sofrer as mesmas 
consequências, quer pela suspeita da continuidade da prática 
criminosa (se favorecida pelo exercício do mandado) ou por 
interferir nas investigações, incluídos aqui eventuais obstáculos 
criados para as investigações internas em comissões de ética das 
casas legislativas.

Ainda que o tribunal tenha afirmado, por muitas vezes, se 
tratar de uma decisão excepcional, há expectativas, bastante 
razoáveis, de que as decisões da corte sejam coerentes e de que 
haja tratamento igualitário entre aqueles que estão sujeitos à sua 
ação jurisdicional. Decisões de ocasião são um grande problema 
para a concepção de Estado de Direito na qual a igualdade é um 
valor fundamental.

O STF, na visão de alguns juristas, poderia ter determinado 
o afastamento cautelar de Cunha em dezembro de 2015, ao 
receber a denúncia criminal contra ele. Ao afastá-lo – na con-
dição de réu a quem foi permitido presidir a votação do pedido 
de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff – e fundamentando sua decisão na excepcionalidade, 
a corte assumiu uma decisão política?

Eloísa Machado – Os fundamentos de fato utilizados para a 
adoção da medida de cautela para assegurar as investigações são, 
em sua maior parte, anteriores ao recebimento da denúncia contra 
Cunha pelo STF em dezembro do ano passado. Assim, é possível 
argumentar que o Supremo já teria condições, em dezembro 
de 2015, de aplicar alguma medida cautelar quando analisou a 
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Eloísa Machado de Almeida - Coordenadora do pr ojeto Supremo em pauta
denúncia. Porém, entre aquela data e abril 
de 2016, quando foi efetivamente julgada 
a medida cautelar, cinco novos inquéritos 
foram apresentados pelo procurador-geral 
da República e novos fatos foram imputados 
a Cunha, especialmente relativos ao manejo 
de obstruções às atividades da Comissão de 
Ética da Câmara dos Deputados. Ainda assim, 
não é possível depreender da decisão que 
teriam sido novos fatos que ensejaram a 
aplicação da medida cautelar.

Isso é um problema porque o tempo le-
vado para o STF decidir sobre Cunha coincide 
com suas atividades enquanto presidente da 
Câmara responsável pelos atos pertinentes 
ao pedido de impeachment. É evidente que 
a decisão que o afasta coloca uma névoa de 
suspeição sobre os procedimentos enca-
beçados por Cunha. Entretanto, a alegação 
de que Cunha teria agido com desvio de 
finalidade e abuso de poder na condução 
do impeachment foi rejeitada pelo STF no 
mandado de segurança proposto pela AGU 
em defesa de Dilma Rousseff.

Acredito que, independentemen-
te do recurso, ainda faltam expli-
cações, por parte do Supremo, 
sobre este lapso temporal 
decisório decisivo para o 
desenrolar do impeach-
ment. Isso porque im-
porta não só o teor das 
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decisões, mas também o momento em que 
são tomadas. Esse é um problema sistêmico 
do tribunal: não há nenhum tipo de controle 
sobre a pauta, sua agenda ou o critério usado 
para julgar alguns casos em detrimento de 
outros. O STF deveria ser mais transparente 
quanto à formação de sua pauta de julga-
mentos; afinal, tão importante quanto o que 
é julgado é também o que não é julgado.

Qual o possível impacto dessa decisão, 
e seus desdobramentos, nas relações do STF 
com o Legislativo, uma vez que não faltaram 
críticas dos que consideraram ter havido 
avanço de competência institucional?

Eloísa Machado – Há muito que se analisa 
o protagonismo do Supremo Tribunal Federal 
frente ao Executivo e ao Legislativo, sobre-
tudo frente à regulação do sistema político: 
podemos nos lembrar muito facilmente dos 
casos de verticalização, de limite do número 
de vereadores nas câmaras municipais, da 
fidelidade partidária, cláusulas de barreira e 
até mesmo de financiamento de campanhas 

por empresas. Todas essas decisões 
foram tomadas pelo STF à 

revelia ou contrariamente 
à vontade do sistema 

político.
Essa  dec i -

são que afasta 
Cunha e que, 

ao mesmo 

tempo, cria uma nova hipótese de suspen-
são de mandato, também favorece as críticas, 
não só quanto ao fato de ter sido uma inter-
pretação bastante criativa, sem autorização 
constitucional expressa, mas também pelo 
afastamento, na prática, do papel do Legis-
lativo da decisão sobre a continuidade do 
mandato de um parlamentar. A Constituição 
é muito clara em determinar que, na hipótese 
de prisão em flagrante de um parlamentar, 
a respectiva casa do Congresso Nacional 
deve deliberar sobre a decisão do STF, se a 
mantém ou não. Se a decisão do Supremo foi 
usar uma medida cautelar em substituição à 
prisão e se essa decisão impactou o exercício 
do mandato – como de fato o fez –, deveria 
também seguir a mesma lógica prevista para 
a Constituição no caso de prisão. Entretanto, 
a decisão cautelar de Teori, corroborada 
pelo plenário, não traz nada a esse respeito. 
Porém, já há uma ação direta de inconstitu-
cionalidade levada pelo PP que questiona 
justamente esse ponto (ADI 5526, relatoria 
ministro Fachin). 

Ante a crise de representatividade 
no sistema político, e a judicialização de 
questões importantes para o país, pode-se 
dizer que o Supremo tem hoje protago-
nismo entre os poderes, com o risco de 
desequilíbrio?

Eloísa Machado – A desconfiança para 
com o Legislativo tende a permanecer alta, 
sobretudo diante de tantos e repetidos ca-
sos de corrupção, favorecimento pessoal e 
promiscuidade com os setores empresariais. 
Essa crise, que afetou muito diretamente o 
Executivo, não parece deixar um legado de 
avanço institucional. Persistem as suspeitas 
de favorecimento, de influência em investi-
gações e de corporativismo.

O STF tem ocupado um espaço central 
nesse debate e também tem sido questiona-
do sobre sua imparcialidade e independên-
cia. É imperioso que o tribunal seja, mais do 
que nunca, transparente em sua agenda. Se 
isso, por um lado, ressalta a importância do 
tribunal em nossa arquitetura constitucional, 
por outro denota as fragilidades de nosso 
sistema político.

Esse protagonismo é especialmente 
complicado porque, no caso do Supremo, 
não há controles democráticos sobre 
essas decisões que criam novas regras. 
Ser um poder político sem nenhum tipo 
de controle democrático é um problema 
para qualquer democracia.  T
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EDUARDO SARMENTO

Em 2015, dados divulgados pelo 
Google dão conta de que, pela primeira 
vez, o número de acessos à internet 
via dispositivos móveis superou o 
de usuários que navegam utilizando 
computadores pessoais. E os números 
mostram que essa diferença tende a 
aumentar. Atenta às novas demandas 
tecnológicas e aos benefícios que es-
sas inovações trazem ao cotidiano dos 
colegas, a Seccional lançou, no início 
de junho, um aplicativo para celulares 
e tablets. O programa é gratuito e está 
disponível para aparelhos com sistemas 
iOS e Android. “Sempre apostamos na 
criação de serviços inovadores para 
os advogados e tenho certeza de que, 
como das outras vezes, teremos um 
bom retorno da classe”, afirma o pre-
sidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz.

Desenvolvido em parceria com o 
Clube Azul, que desde 2013 oferece 
uma série de vantagens aos inscritos 
na Ordem, o aplicativo terá três fases 
de lançamento até a liberação de todas 
as funcionalidades. Neste primeiro 
momento, estão disponíveis para con-
sulta todos os convênios firmados pela 
Seccional no Estado do Rio. O menu 
apresenta as opções de busca entre 
Bares e restaurantes, Bem-estar, Arte e 
cultura, Educação, Serviços, Turismo e la-
zer e Clube Azul, todos os itens divididos 
em subcategorias.

A maior vantagem desta nova 
interface de consulta é a facilidade 
de acesso, segundo o diretor do Clu-
be Azul e um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento do aplicativo, Hen-

Na palma da mão: 
Seccional lança aplicativo 
de serviços para colegas

rique Thoni. “O advogado passa a ter 
na palma da mão todos os benefícios 
disponibilizados pela OAB/RJ ao longo 
dos últimos anos, podendo utilizá-los 
onde quer que esteja”, explica. Para 

ele, o uso do aplicativo pode resultar, 
também, em um melhor aproveita-
mento das parcerias. Segundo Thoni, 
ao fazer o recadastramento dos es-
tabelecimentos conveniados para a 

Felipe 
Santa 
Cruz
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inclusão no aplicativo, muitos deles 
afirmaram receber poucos clientes 
demandando os descontos para ins-
critos nos quadros da Ordem. “Creio 
que um dos principais motivos seja a 
distância entre o site e o dia a dia na 
rua. Quando você vai a um shopping, 
por exemplo, não tem previamente a 
certeza do que vai precisar. Acredito 
que ter a lista de convênios no celular 
vá aumentar consideravelmente este 
consumo direcionado”, considera. 

Implantação gradual
A primeira fase de implantação 

liberou apenas os dados para consulta 
dos conveniados. Ao iniciar o aplicativo, 
o colega acessa diretamente o menu 
dividido em categorias. Após fazer 
uma seleção e indicar a cidade onde 
se encontra, uma lista com todos os 
estabelecimentos é exibida.

Para a segunda fase está programa-
da a consulta ao Recorte digital, serviço 
oferecido gratuitamente aos inscritos 
na OAB/RJ. Com isso, os colegas pode-
rão acessar diretamente pelo celular 
as publicações de seu interesse nos 

diários oficiais dos estados brasileiros 
escolhidos. Vale lembrar que, para ter 
acesso ao serviço do Recorte digital, o 
advogado precisa estar com a inscrição 
ativa e com todos os débitos relaciona-
dos à Seccional quitados.

Ainda nesta etapa, os colegas terão 
a possibilidade de fazer denúncias 
relativas a violações de prerrogativas 
por meio de seus dispositivos móveis. 
Disponível no portal da Seccional 
desde abril, a funcionalidade 
permite que o advogado faça 
as reclamações sem sair do 
escritório. Com o aplicati-
vo, ele poderá solicitar a 
ajuda da Comissão de 
Prerrogativas ain-
da no local em 
que a violação 
ocorrer. As-
sim como 
n o  s i t e , 
serão qua-
tro opções – Envio de 
violação, Cpap, Alvará prejudicado e 
Extrato de pena.

A terceira fase de implantação 
contará com uma série de ferramentas 
conectadas à área administrativa da 
Seccional. Será possível solicitar certi-
dões, pagar a anuidade e tratar dos trâ-
mites referentes à certificação digital. 

Cada fase deve demorar entre 40 e 
60 dias para entrar em operação, uma 
após a outra. O último estágio requer 
uma integração mais complexa, com 
vários sistemas diferentes, inclusive 
com a Certisign, empresa responsável 
pela certificação digital.

Uma das exigências da Seccional 
durante a elaboração do novo aplica-
tivo foi a simplicidade de uso. “Não 
queremos criar uma barreira tecnológi-
ca, mas, ao contrário, possibilitar mais 
agilidade e melhorar a vida profissional 
dos colegas”, conclui Felipe.

Para baixar o aplicativo basta acessar 
as lojas virtuais Google play ou Apple 
store e buscar por ‘OAB/RJ’. Também é 
possível fazer o download diretamente 
pelos links goo.gl/XMulpe (para modelos 
que utilizam Android) ou goo.gl/8Xpweh 
(para aparelhos com iOS).  T

Para Android, baixe aqui

Para iOS, baixe aqui
1ª fase - junho

 consulta a convênios 
da OAB/RJ

2ª fase - até o 
fim de agosto

 acesso ao Recorte digital
 denúncias de violações 

de prerrogativas

3º fase - até o 
fim de outubro

 pagamento de anuidades
 solicitações de certidões
 certificação digital
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Aviso da Corregedoria do TJ: 
juízes devem receber advogados

A intensificação da defesa das prer-
rogativas dos advogados promovida pela 
OAB/RJ vem obtendo avanços significati-
vos. Bom exemplo é a publicação de aviso, 
por parte da corregedora-geral de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, desembar-
gadora Maria Augusta Vaz Monteiro de 
Figueiredo, solicitando a servidores e juí-
zes do tribunal mais atenção aos direitos 

OAB/RJ alerta colegas sobre risco de golpe contra escritórios
Após denúncia da advogada Valéria Desidério, a Comissão 

de Prerrogativas da OAB/RJ lançou um alerta aos advogados 
sobre o chamado golpe da ação coletiva. De acordo com a 
advogada, no dia 2 de maio seu escritório foi procurado por 
uma pessoa que se identificou como José de Oliveira, ex-
-funcionário da empreiteira Odebrecht, afirmando ter atuado 
em obras para as Olimpíadas no Rio. De acordo com o relato, o 
suposto ex-funcionário e 400 operários haviam sido dispen-
sados sem o recebimento da rescisão, e retornaram para a 
cidade de origem, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. 
A proposta era contratar um escritório para ingressar com uma 
ação coletiva na Justiça do Trabalho.

Argumentando que se tratava de pessoas humildes, o ho-
mem solicitou que o escritório fosse até aquela cidade e arcas-
se com os custos do encontro, como a locação de um salão para 
a reunião. Sendo um procedimento considerado rotineiro para 
uma ação desse porte, Valéria contou ter aceitado a proposta.

Uma conta foi repassada à advogada para o depósi-
to de R$ 400, valor de aluguel do espaço escolhido por 
José para a reunião. No entanto, entre as informações 
não constava o número do CPF do titular, motivo pelo 
qual a transferência não pôde ser concluída. Após várias 
tentativas de obter o número, a advogada desconfiou e 
pesquisou a agência bancária, descobrindo que se tratava 
de uma unidade da CEF no Paraná, e não no Espírito Santo. 
Diante do fato, Valéria procurou a Subseção de Bangu para 
relatar o ocorrido.

A Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ avisa aos colegas 
para que redobrem a atenção a este tipo de abordagem. 
Apesar de fazer parte da prática profissional, quando há 
necessidade de investimento por parte dos advogados, todas 
as informações sobre os possíveis clientes devem ser muito 
bem checadas. Tentativas de golpes semelhantes foram 
registradas em outros estados. T

da classe. Ela destaca, no texto publicado 
no dia 13 de maio, a necessidade de os 
magistrados receberem os advogados.

 Para o presidente da Comissão 
de Prerrogativas da Seccional, Luciano 
Bandeira, a iniciativa da corregedora é 
reflexo do diálogo entre as entidades. 
“Desde o início do triênio, a OAB/RJ vem 
construindo uma relação de trabalho 

com a corregedoria, que enviou juízes 
representantes para as reuniões zonais e 
o Colégio de Presidentes de Subseções. A 
necessidade de valorização da advocacia 
sempre foi uma das principais bandeiras 
da gestão”, afirma. No dia 31, o presi-
dente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, foi 
ao tribunal agradecer a medida tomada 
pela desembargadora.  T
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Diretoria da OAB/RJ 
foi ao TJ agradecer 
iniciativa da 
corregedora Maria 
Augusta Vaz

PRERROGATIVAS
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Advogados 
ganham Sala de 

Prerrogativas 
junto ao TRT

Os advogados que militam na área 
trabalhista ganharam, no dia 5 de maio, a 
Sala de Prerrogativas Benedito Calheiros 
Bomfim, inaugurada pela Seccional na 
Casa do Advogado Paulo Saboya, na Rua 
do Rezende. Com o novo espaço – que 
recebeu o nome em homenagem ao 
advogado falecido recentemente e que 
completaria 100 anos em 2016 –, os cole-
gas terão mais celeridade no atendimento 
e na defesa do exercício profissional. 
A sala fica no terceiro andar do prédio, 
localizado próximo ao Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT).

 “A OAB/RJ não perde o norte de servir 
ao advogado um dia sequer. Se existem as 
agendas da Ordem em relação ao país, às 
questões políticas, aos direitos humanos, 

existe também esse atendi-
mento diário ao advogado. 
Estamos ligados ao dia a dia 
dos colegas, e por isso as 
prerrogativas são a nossa prioridade ab-
soluta”, afirmou o presidente da Seccional, 
Felipe Santa Cruz. Segundo ele, “Calheiros 
Bonfim, o homenageado, não foi apenas 
exemplo de profissional, foi referência de 
valores de humanidade, simplicidade, do 
resgate de qual é o papel da advocacia e 
do ser humano em face do outro”.

Para o tesoureiro da OAB/RJ, Luciano 
Bandeira, o novo espaço também corrige 
um erro, já que não havia uma sala espe-
cífica de prerrogativas da Justiça do Traba-
lho. “A sala representa a nossa unidade, a 
ideia de que a Comissão de Prerrogativas 

tem que atuar na ponta, onde está o tra-
balho do advogado”, defendeu.

“A advocacia trabalhista agradece a 
iniciativa. O advogado dessa área trabalha 
muito, e terá todo o apoio com esse espaço 
e todos os delegados e responsáveis que 
atuarão aqui”, completou o presidente da 
Comissão da Justiça do Trabalho (CJT) e 
secretário-geral da Ordem, Marcus Vinícius 
Cordeiro.

A família de Calheiros Bomfim tam-
bém estava presente e Bianca Neves 
Bonfim, neta do homenageado, discursou 
em agradecimento.

 

Atenção à revista igualitária
O Tribunal de Justiça (TJ) aprovou, no dia 9 de maio, me-
dida que regulamenta a revista com detectores de metais 
por todos que frequentem os prédios do Judiciário no 
estado, incluindo os magistrados. A decisão unânime do 
Órgão Especial do TJ atende a um antigo pedido da OAB/
RJ, capitaneado pela Comissão de Prerrogativas. “Por mais 
que já se falasse nessa igualdade, agora ela está unificada 
por meio de ato formal. Ou seja, onde existir, a revista 
deverá ser feita em todos. Caso isso não seja respeitado, 
nós temos, agora, meios legais para exigir o cumprimento 
da medida”, destacou Luciano Bandeira, ao convocar os 
delegados para a vigilância da aplicação da norma.
“Conseguimos que fosse respeitado nosso Estatuto da Ad-
vocacia, segundo o qual não existe relação de subordina-
ção entre os advogados e os demais atores do Judiciário. 
Se existe uma regra para a entrada de qualquer cidadão 
nos prédios do TJ, ela deve ser aplicada a todos. E estare-
mos cada vez mais atentos a isto”, ponderou Luciano.

Em cerimônia realizada no dia 10 de maio, na sede da OAB/RJ, a Comissão 
de Prerrogativas entregou a todos os seus delegados carteiras de 

identificação. O documento é semelhante ao documento profissional dos 
advogados, mas contém os dados na cor preta, assim como a indicação de 
membro da comissão. A medida é uma solicitação antiga dos delegados, 

que encontravam dificuldades no momento de defesa dos colegas por 
não utilizarem uma identificação formal.
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Luiz 
Gustavo 
Bichara

A reforma dos parlatórios, local em 
que os advogados atendem seus clientes 
em unidades prisionais, está cada vez 
mais perto de sair do papel. Em reunião no 
dia 19 de maio, uma comitiva da OAB/RJ 
liderada pelo tesoureiro e presidente 
da Comissão de Prerrogativas, Luciano 
Bandeira, acertou os últimos detalhes 
com a Secretaria de Administração Pe-
nitenciária (Seap) para o início das obras.

O Presídio Ary Franco, em Água 
Santa, e a Cadeia Pública Juíza Patrícia 
Lourival Acioli, em São Gonçalo, serão 
as primeiras unidades a receber as me-
lhorias. No início de maio, funcionários 
da OAB/RJ e a equipe de engenharia da 
Seap estiveram nos locais levantando a 
lista de material necessário para a refor-
ma. Pelo convênio, firmado em agosto de 
2015 entre a Seccional e a secretaria, o 
financiamento das obras ficará a cargo 
da Ordem, responsável por fornecer o 
material e os equipamentos, e a mão de 
obra será dos internos, seguindo acor-
do com a Fundação Santa Cabrini, que 
promove o trabalho remunerado para 
os apenados do sistema penitenciário, 
dando também o direito à remição – a 
cada três dias trabalhados, a pena é 
reduzida em um dia. 

O contrato prevê a construção ou 
reforma dos parlatórios com a criação 
de um local para sentar, bancada, boa 
iluminação, aparelhos de ventilação ou 
climatizadores e isolamento acústico in-
terno e externo, sendo o contato auditivo 
realizado por equipamentos eletrônicos 
cuja manutenção será feita pela própria 
Seccional.

O acordo também estabelece que 
cada unidade disponha de uma Sala do 
Advogado, além do espaço de entrevista, 
no qual os colegas poderão utilizar me-
sas, cadeiras, computador e impressora, 
com acesso aos bancos de dados do 
Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional 
Federal e das cortes superiores, para que 
possam redigir e imprimir documentos a 
serem entregues à direção da unidade 

Reforma dos parlatórios: 
Ordem ajusta detalhes com Seap

ou ao Poder Judiciário. Essa sala poderá 
ser compartilhada com a Defensoria 
Pública ou com outros órgãos que de-
senvolvam atividade de defesa.

A ideia da Seccional é iniciar as re-
formas pelas unidades que funcionam 
como porta de entrada do sistema peni-
tenciário do Rio de Janeiro, por concen-
trarem maior circulação de advogados. 

De acordo com o tesoureiro da Sec-
cional, a Ordem já tem tudo preparado 
para pôr em prática o convênio: “Este é 
um acordo assinado no ano passado e que 
será benéfico para os advogados e para o 
sistema prisional, sem gerar nenhum custo 
para o governo estadual, que passa por uma 
séria crise. A OAB/RJ está disponível, os 
recursos também, precisamos tirar o 
projeto do papel. Agradecemos muito 
a sensibilidade da Seap de entender a 
importância da reforma e da criação de 
salas para os advogados. Temos certeza 
de que este projeto servirá de exemplo 
para outros estados”, disse.  

Luciano explicou que a coordenação 
do convênio será feita pelos presidentes 
das comissões de Segurança Pública, 
Breno Melaragno, e de Política Crimi-

nal e Penitenciária, José Pinto Soares 
de Andrade. Os dois participaram do 
encontro.

Para Andrade, a dignidade dos 
advogados criminalistas não é res-
peitada nas condições atuais. “Nossa 
espera é ao relento, no meio das 
demais visitas, e nosso atendimento 
é precário, pelas condições dos parla-
tórios. Criar salas para os advogados 
e melhorar as condições de conversa 
dos advogados com seus clientes é 
fundamental”, defendeu. 

Breno destacou como a medida pode 
ser benéfica, também, para a sociedade. 
“As pessoas têm uma falsa ideia de que 
investir no sistema é ajudar quem não 
merece. A questão não é essa. No Brasil, 
não existe pena de morte nem prisão per-
pétua, um dia o preso voltará ao convívio 
social. Um sistema penitenciário que fun-
cione e melhore pessoas é interessante 
para toda a sociedade”, observou. 

Também participaram da reunião o 
procurador da Comissão de Prerrogativas 
Luan Fernandes Cordeiro e o integrante 
da Comissão de Política Criminal e Peni-
tenciária César Spezin.
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OAB Mulher se engaja 
na campanha Justiça 
pela paz em casa

Pela primeira vez, a OAB/RJ, por 
intermédio da Comissão OAB Mulher, irá 
participar da campanha Justiça pela paz 
em casa, coordenada pela ministra do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen 
Lúcia. A iniciativa foi tema da reunião 
ampliada da comissão no dia 30 de maio. 
Promovida nacionalmente, a campanha 
visa a dar celeridade aos processos que 
têm como objeto a violência de gênero, 
priorizando audiências, júris, sentenças 
e despachos em que as vítimas são 
mulheres.

Com o convite feito pelo STF à OAB 
Nacional, a Seccional se engajará na 
campanha através da distribuição de 
questionários às advogadas, para um 
mapeamento desse tipo de violência. 

Seccional acompanha caso de estupro coletivo de adolescente
A OAB/RJ foi chamada pela Polícia Civil para acompanhar, 

como observadora, o caso do estupro coletivo de uma adoles-
cente, ocorrido na Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Na opinião da 
delegada agora responsável pelo inquérito, há provas robustas 
de que houve crime. O desafio é individualizar a conduta, ou 
seja, determinar quem fez o quê. Cabe à polícia investigar 
todas as circunstâncias, que serão levadas em conta em um 
eventual processo judicial”, declarou o presidente da Comissão 
de Segurança Pública da Seccional, Breno Melaragno.

As presidentes das comissões OAB Mulher, Daniela 
Gusmão, e dos Direitos da Criança e do Adolescente, Silvana 

Os resultados tabulados serão envia-
dos ao Conselho, que remeterá o conte-
údo ao STF. “Vamos trazer experiências 
da realidade, levantar quais os trabalhos 
acadêmicos que tratam do tema, para 
realizar um estudo mais profundo. 
Buscaremos também aproximação com 
a Delegacia da Mulher, com os meca-
nismos que já existem, para reunir os 
dados”, disse a presidente da Comissão 
OAB Mulher, Daniela Gusmão. “Quando 
a ministra Cármen Lúcia convidou a 
Ordem, ela transformou o modo como 
a entidade participava desses espaços 
junto ao Judiciário. Agora somos parte 
da campanha, somos instrumentaliza-
doras, acrescentou Daniela, ressaltando 
que “é importante utilizar as redes que 

já existem, unir a da advocacia com a da 
assistência social, da psicologia, para não 
precisar criar novas estruturas.”

A juíza Adriana de Mello, do Tribunal 
de Justiça, apresentou a proposta da 
Justiça pela paz em casa. “Começamos 
no ano passado, com foco na Lei Maria 
da Penha e nos homicídios de mulheres. 
Todos os tribunais aderiram à campanha. 
Podemos realizar eventos de sensibiliza-
ção em conjunto, para que advogados e 
advogadas possam se especializar mais 
nas questões de gênero”, afirmou.

Moreira, além de Melaragno, formam o grupo que representa a 
Seccional no acompanhamento do inquérito. Assim que o caso 
veio a público, a Ordem emitiu nota oficial, por meio da OAB 
Mulher, repudiando o crime e oferecendo assistência jurídica à 
família. De acordo com o documento, o ato demonstra a cultura 
machista ainda presente em nossa sociedade. “Precisamos 
lutar contra a violência em cada lar, em cada comunidade, em 
cada bairro. A revolta e a mobilização são claros indícios de 
que a indignação social se faz fortemente presente. A OAB/RJ 
crê na participação de todos, independentemente do gênero, 
nesta luta”, afirma o texto.
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A palavra-chave é con-
sentimento. Seja qual for a 
orientação sexual do indi-
víduo, não pode haver sexo 
sem consentimento. Claro, 
nítido, que dure todo o mo-
mento do ato sexual. Sim, 
porque uma pessoa pode 

consentir e depois, em algum momento, 
mudar de ideia. E seu parceiro deve, ime-
diatamente, entender que não há mais o 
famoso e fundamental consentimento. A 
partir dessa premissa, não é necessário 
sequer explicar o caso de quem não 
pode emitir sons inteligíveis, seja por 
embriaguez ou por inconsciência.

O Brasil inteiro se mobilizou pela 
jovem moradora da Zona Oeste. Inde-
pendentemente de qualquer opinião 
que algum sexista ainda tenha coragem 
de emitir, seus algozes, por absoluta libe-
ralidade, se auto-incriminaram postando 
vídeos e fotos nas redes sociais, nos 
quais ficam evidentes a falta da palavra 
mágica consentimento, a brutalidade do 
ato odioso e o número de indivíduos en-
volvidos na monstruosidade perpetrada. 
O ônus da prova não é da vítima, nunca 
foi e nunca será.

Praticamente no mesmo dia em que 
veio à tona esse estupro coletivo, uma 
estudante de educação física da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro se 
matou por não ter superado o trauma da 
tentativa de estupro sofrida, três anos e 
meio antes, no alojamento do campus. E 

sejamos francos. Não conseguiu conviver 
com o fato de o crime ter ficado impune 
e com os olhares que passou a receber 
daqueles que a julgavam culpada. 

No mesmo sábado em que a ado-
lescente da Zona Oeste foi encontrar 
seu namorado, várias outras mulheres 
e crianças foram estupradas em algum 
lugar do Brasil. Segundo estatística do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), uma mulher é estuprada no país 
a cada 11 minutos. O número não oficial, 
dos estupros que não são levados ao 
conhecimento das autoridades, jamais 
saberemos ao certo. Pouco antes havia 
acontecido um estupro coletivo no Piauí, 
sem a mesma repercussão nas redes 
sociais, e tantos outros permanecem 
ocultos, sem voz.

No mundo dito civilizado, existem 
alguns conceitos básicos de convivência 
em sociedade que precisamos reafirmar 
a todo momento na educação de nossas 
crianças e sempre lembrar aos indivíduos 
adultos. Equidade e igualdade entre os 
seres humanos, independentemente de 
sexo ou orientação sexual, talvez sejam 
os mais importantes desses conceitos. A 
título de exemplo, sabemos que um ho-
mem não pode tratar uma mulher como 
ser desimportante, inferior e desigual, e 
que as mulheres não podem ser agredi-
das moral ou fisicamente ou violentadas. 
Sabemos? Ensinamos? Algumas pessoas 
dirão que sim. Talvez muitas. Ainda não 
é suficiente. Precisamos finalmente 

aprofundar esse debate, sair do conforto 
das frases feitas, dos lugares comuns 
que não estão atingindo o núcleo duro 
do problema. 

Nossos filhos, nossos jovens, nossos 
homens sabem o que é consentimento? 
Conhecem o limite do corpo da outra 
pessoa? Explicamos claramente aos nos-
sos filhos o que fazer quando ouvirem a 
palavra NÃO? Sabem que precisam parar, 
caso sua parceira pareça não ter condi-
ções de decidir, por ter bebido demais, 
ou por ter ficado inconsciente? Não há 
espaço para a mensuração de cada um. O 
consentimento da mulher deve ser claro.

Os homens brasileiros precisam 
aprender que seus instintos sexuais têm 
lugar e hora, e que no mundo civilizado 
estes instintos não podem se sobrepor 
à lei e à vontade da mulher. Não há mais 
espaço para grupos de pornografia por 
mensagens ou em redes sociais. Quem 
posta ou retransmite imagens pornográ-
ficas ou não autorizadas comete crime. 
Piadas sexistas não merecem risadas, 
frases machistas devem ser veemente-
mente rechaçadas na mesa do bar, pro-
pagandas que utilizem a mulher como 
objeto sexual não podem ser veiculadas. 

Não tolerar é a ordem do dia. Não 
apenas por parte das mulheres, mas 
também pelos homens conscientes. 
Conscientes de que cada uma dessas 
atitudes é base de sustentação da cha-
mada cultura do estupro. O mal precisa 
ser cortado pela raiz.

DANIELA GUSMÃO*

OPINIÃO

Não pode ter sido em vão 
(ou: não tolerar é a orde m do dia)
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O principal óbice à luta contra a 
cultura do estupro é muito similar à 
dificuldade que enfrentam aqueles 
que lutam contra o trabalho infantil: a 
falta de sensibilização e mobilização 
da sociedade civil. De fato, ainda que 
todas as evidências demonstrem que 
a vítima foi subjugada, não pode se 
defender, não consentiu, ainda que os 
próprios estupradores tenham se auto-
-incriminado através de vídeos, ainda 
haverá vozes misóginas a proclamar que 
ela não deveria ter saído de casa, não 
deveria ter usado roupas provocantes 
ou incitado o estuprador. 

É chegado o momento. Precisamos 
lutar contra a violência em cada lar do 
país, em cada ambiente de trabalho, 
em cada vagão de trem. Se perdermos 
mais uma vez a chance de unirmos 
as instituições da sociedade civil, os 
poderes constituídos e os órgãos de 
comunicação numa campanha nacional 
sobre o tema, o retrocesso será ainda 
maior, a exemplo do vergonhoso pro-
jeto de lei em tramitação no Congresso 
Nacional que dificulta o acesso ao 
aborto por mulheres vítimas de abuso 
sexual.

As mulheres e as crianças brasileiras 
confiam em cada um de nós, porque 
vai acontecer daqui a 11 minutos no-
vamente. E novamente. E novamente. 

*Presidente da Comissão 
Permanente OAB Mulher

Não pode ter sido em vão 
(ou: não tolerar é a orde m do dia)
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Daniel 
Falcão

Sociedade em rede... 

cortada
Após resistência popular à proposta de operadoras de internet 
banda larga fixa de estabelecer planos com franquias limitadas, 
especialistas na área de tecnologia rebatem alegações de 
esgotamento da rede e afirmam: medida contraria o Marco Civil 
da Internet e o Código de Defesa do Consumidor



TRIBUNA DO ADVOGADO - JUNHO 2016 - PÁGINA 17

CASSIA BITTAR

Tida como elemento essencial da cha-
mada sociedade da informação, a internet 
– e o acesso a ela – foi pauta constante 
nos últimos meses, após o anúncio de que 
algumas operadoras de banda larga fixa – 
utilizada em residências, comércio e nas 
redes de WiFi – passariam a adotar o sistema 
de franquia de dados para seus serviços. O 
novo modelo de contrato de banda larga 
seguiria a mesma lógica aplicada hoje 
na rede móvel, nos celulares, prevendo 
que a velocidade da internet seja cortada 
ou reduzida ao atingir o limite de dados 
contratados no plano, ou a cobrança pelos 
dados excedentes.

A medida já vinha sendo praticada por 
algumas operadoras, com aval da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), que 
regulamentou o modelo ainda em 2013, 
na Resolução 614. Porém, após uma delas 
comunicar que aplicaria as novas regras 
em seus contratos feitos a partir de 5 de 
fevereiro deste ano, a questão repercutiu.

O debate se acirrou após o presidente 
da Anatel, João Rezende, afirmar, em abril, 
em uma coletiva de imprensa, que as em-
presas, ao longo do tempo, “deseducaram” 
os consumidores, por oferecer internet 
sem limite de utilização. Na ocasião, ele 

criticou a comunicação das operadoras 
com os clientes no sentido da falta de in-
formação sobre o consumo diário, e disse 
que as empresas cometeram há alguns 
anos um “erro estratégico” ao não avistar 
as consequências do crescimento do uso da 
internet no Brasil: “Percebemos um avanço 
progressivo no acesso e é evidente que, em 
algum momento, esse modelo de negócios 
aconteceria, assim como ocorreu no serviço 
ilimitado em voz”.

Gerando revolta em usuários da rede, 
que criaram, inclusive, memes ridiculari-
zando a fala de Rezende, o presidente da 
Anatel citou ainda os jogos online para 
justificar a cobrança. “Tem gente que adora, 
fica jogando o tempo inteiro e isso gasta um 
volume de banda muito grande. É evidente 
que algum tipo de equilíbrio há de se ter 
porque, senão, teremos o consumidor que 
consome menos pagando por aqueles que 
estão consumindo mais”, declarou ele, na 
ocasião.

A partir daí, a resistência à mudança ga-
nhou corpo, com intervenções do Conselho 
Federal da OAB, de ativistas digitais, entida-
des de defesa do consumidor e até setores 
do governo. Internautas promoveram um 
“reclamaço” à Anatel no site Reclame aqui, 
criaram, no Facebook, a página Movimento 
Internet Sem Limites, e promoveram diversos 
abaixo-assinados online. O que teve mais 
adesões, do site de petições Avaaz, contava, 
até o fechamento desta edição, com 1,6 
milhão de assinaturas. Os organizadores 
pretendiam apresentar o documento às 
empresas, à própria Anatel e ao Ministério 
Publico Federal.

A OAB Nacional enviou ofício a Anatel 
questionando a Resolução 614/2013: “A 
posição da Ordem é de absoluta contrarie-
dade à resolução. São leis federais [Marco 
Civil da Internet e Código de Defesa do 
Consumidor] que estão sendo descumpri-
das e desrespeitadas”, afirmou o presidente 
Claudio Lamachia, em entrevista, obser-
vando que o prejuízo com a limitação não 
ficaria restrito ao entretenimento, atingindo 
o desenvolvimento social e a educação, e 
que a OAB estudava ir ao Judiciário caso não 

houvesse resposta da agência.
A resposta veio logo em seguida: após 

proibir as operadoras de adotar a prática 
por um período de 90 dias, enquanto seu 
conselho estudava a questão, a Anatel 
determinou que a proibição seria mantida 
por tempo indeterminado. Porém, em 
evento do qual participou no dia 2 de junho, 
Rezende voltou a se manifestar, afirmando 
que a agência não iria regular ou controlar 
os modelos de negócio das prestadoras de 
acesso à internet pois, nas palavras dele, 
“a legislação não impede que as empresas 
limitem o consumo de dados e também não 
interfere em decisões estratégicas”.

Em nota enviada à TRIBUNA por sua 
assessoria de imprensa, a agência informou, 
porém, que nenhuma decisão oficial foi to-
mada. A pauta está com o conselho diretor 
da entidade, que analisará a questão com 
base nas manifestações recebidas. Até a 
conclusão desse processo, as prestadoras 
não poderiam reduzir a velocidade, sus-
pender o serviço ou cobrar pelo tráfego 
excedente nos casos em que os consumi-
dores utilizarem toda a franquia contratada, 
“ainda que tais ações estejam previstas em 
contrato de adesão ou plano de serviço”.

A nota salienta que a Anatel “acompa-
nha constantemente o mercado de teleco-
municações e considera que mudanças na 
forma de cobrança – mesmo as previstas na 
legislação – precisam ser feitas sem ferir os 
direitos do consumidor, razão pela qual proi-
biu qualquer alteração imediata na forma de 
as prestadoras cobrarem a banda larga fixa”.

Apesar da temporária tranquilidade 
no debate, estão sendo promovidas desde 
então audiências públicas para tratar da 
questão no Senado Federal, na Câmara dos 
Deputados e em diversos órgãos ligados 
a direitos do consumidor e tecnologia da 
informação. 

A presidente da Comissão de Direito e 
Tecnologia da Informação da OAB/RJ, Ana 
Amelia Menna Barreto, considera impor-
tante a manifestação sobre o tema para que 
a Anatel reveja seu posicionamento e se 
molde ao Marco Civil da Internet, mas pon-
dera que a ação por parte das operadoras já 
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poderia ter sido prevista há mais tempo.
“As empresas resolveram agora 

exercitar o que já estava regulamenta-
do desde 2013. A Anatel permite essa 
possibilidade, as operadoras têm esse 
respaldo. As manifestações deveriam 
estar sendo feitas há três anos”, observa.

Na visão do pesquisador em Tele-
comunicações do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), Rafael 
Zanatta, as empresas realizaram uma 
espécie de “experimento” com os 
clientes, propondo, ao mesmo tempo, 
a mudança no modelo: “Acredito que 
testaram a reação das pessoas. E de 
forma muito positiva a reação foi gran-
de, tanto por parte dos consumidores 
como da sociedade civil. A repercussão 
foi enorme e acho que ficou claro para 
as empresas que essa é uma má ideia, 
porque não tem fundamento. As pes-
soas não compraram a argumentação 
de que se beneficiariam com preços 
mais baixos”.

Após a segunda declaração de João 
Rezende demonstrando a tendência 
de manter a Resolução 614, que dá 
liberdade às operadoras de decidirem 
os modelos de plano, a OAB Nacional 
voltou a se manifestar, afirmando que 
judicializaria a questão. “Em vez de pro-
teger o usuário, a Anatel age como um 
sindicato das empresas de telecomu-
nicação”, disse Lamachia, reforçando a 
intenção da Ordem de levar o tema à 
Justiça, e também de entrar com uma 
representação no Congresso Nacional 
contra Rezende, por suas falas.

Para Zanatta, a proposta das em-
presas de internet é “ousada”: Chega 
a assustar, diz, “como elas propuseram 
franquias tão baixas, entre 10GB a 30GB 
por mês. Considerando que assistir a um 
vídeo de alta resolução, por exemplo, 
consome, no mínimo, 1GB por hora, em 
um plano compartilhado pela família 
seria inviabilizado esse consumo”.

Franquia não é tendência mundial
De acordo com dados da União 

Internacional de Telecomunicações 
(UIT) − organismo das Nações Unidas 
(ONU) responsável por criar padrões e 
recomendações mundiais na área −, o 
Brasil, estabelecendo prioritariamente 
o modelo de banda larga limitada, iria 
na contramão da tendência global. Dos 
190 países monitorados pelo órgão, 

130 deles oferecem prioritariamente 
planos de banda larga fixa sem fran-
quia, o que corresponde a 68%.

No fim de cada ano, a organização 
publica o relatório Medição da Socie-
dade da Informação (Misr), que traz 
dados atualizados sobre as telecomu-
nicações e divulga o ranking de países 
de acordo com o seu nível de acesso às 
Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs), conhecido como Índice de 
Desenvolvimento das TICs (IDI).

O último relatório, publicado em 
novembro de 2015, mostra que a 
Coreia do Sul está na liderança de pa-
íses mais bem avaliados, seguida por 
Dinamarca e Islândia. O Brasil ocupa a 
61º posição, bem distante dos Estados 
Unidos (15º), que conta com um dos 
modelos mais competitivos do mun-
do. Na frente do Brasil, encontram-se 
também três países sul-americanos: 
Uruguai (49º), Argentina (52º) e Chile 
(55º).

Dos dez países com melhor ranking 
de desenvolvimento das TICs, apenas 
três aplicam prioritariamente planos 
limitados: Reino Unido, Luxemburgo e 
Islândia. Os demais optavam, até a data 
do levantamento, por modelos ilimita-
dos. Entre eles, a líder Coreia do Sul e a 
segunda colocada, a Dinamarca.

Segundo o diretor do Instituto de 
Tecnologia e Sociedade (ITS) e membro 
da Comissão de Direito Autoral, Direitos 
Imateriais e Entretenimento da Seccio-
nal, Carlos Affonso Pereira de Souza, a 
tendência no exterior é um sistema de 
livre concorrência: “Nos países mais de-
senvolvidos há franquias, mas sempre em 
modelos muito maiores do que aquelas 

que inicialmente foram aventadas aqui 
para o Brasil. De qualquer forma, são 
contratos que, pagando-se cerca de dez 
dólares a mais, podem ser transformados 
em planos ilimitados. A banda larga ilimi-
tada não é um luxo, mundialmente. E me 
parece que a lógica que quiseram adotar 
em nosso país é transformar um uso re-
gular da internet em privilégio”, observa.

Limite é legal?
De acordo com os advogados contrá-

rios às franquias, o limite para navegação 
dos usuários com base na limitação de 
dados fere diretamente o artigo 7º do 
Marco Civil da Internet, como é chamada 
a Lei 12.965/2014.

A lei estabelece os princípios, deve-
res e direitos dos usuários e operadoras 
de internet em todo o Brasil, e o artigo 
específico garante que um usuário só 
pode ter sua navegação interrompida 
por falta de pagamento, e somente após 
a devida notificação. Além disso, o artigo 
7º reconhece o acesso à internet como 
“essencial ao exercício da cidadania”.

Carlos Affonso destaca que, ape-
sar de menos comentado, o artigo 6º 
também é violado diretamente com o 
modelo, já que reforça a importância da 
internet e “seus usos e costumes particu-
lares” na “promoção do desenvolvimento 
humano, econômico, social e cultural”.

A internet se tornou algo essencial 
para a formação da cidadania, para o 
desenvolvimento da personalidade, do 
desenvolvimento humano, pondera. 
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O artigo 6º ajuda a entender que não 
estamos falando de algo que é voluptu-
ário. Estamos falando de um serviço que 
ajuda a formar indivíduos, a desenvolver 
personalidades”, acrescenta.

Uma das vozes contra o bloqueio, 
a associação de consumidores Proteste 
entrou com ação judicial para impedir 
as operadoras de limitarem o acesso à 
internet por meio de uma franquia, tanto 
em conexões fixas quanto móveis. Na 
ação, foi pedida liminar para que elas 
não possam comercializar novos planos 
com previsão de bloqueio à conexão no 
fim da franquia do 3G e da internet fixa, 
e para que sejam obrigadas a adequar 
suas práticas na contratação do serviço 
de conexão aos termos do Marco Civil.

Coordenadora institucional da as-
sociação, Maria Inês Dolci explica que, 
apesar das diferenças no modelo de 
conexão, o bloqueio após o fim da fran-
quia não deve ser aplicado em nenhuma 
das estruturas: “Ele é vedado pelo Marco 
Civil, assim como a diferenciação do 
acesso, com conteúdo restrito a alguns 
aplicativos após o fim do pacote de 
dados. Isso acontece na internet móvel 
por conta de acessos patrocinados, mas 
viola diretamente o artigo 9º do Marco 
Civil, que trata da neutralidade da rede”.

O dispositivo citado por Dolci esta-
belece ao “responsável pela transmissão, 
comutação ou roteamento” o dever de 
tratar de forma isonômica quaisquer 
pacotes de dados, sem distinção por 
conteúdo, origem e destino, serviço, 
terminal ou aplicação.

A representante da Proteste aponta 
também incongruência da ação com o 
Código de Defesa do Consumidor que, 
no artigo 22, “reconhece a vulnerabi-
lidade do consumidor no mercado e 

diz que devem ser garantidos serviços 
com padrões adequados de qualidade e 
desempenho”.

Presidente da Comissão de Defesa 
do Consumidor da OAB/RJ, Giovanni 
Pugliese apresenta o que seria mais uma 
violação: “O artigo 39º, em seu inciso V, 
entende como sendo prática abusiva o 
uso do sistema de franquias, por exigir 
dos consumidores vantagem manifes-
tamente excessiva, sendo exatamente o 
pretendido pelas operadoras de internet 
fixa, além de podermos fazer menção 
também ao inciso X, por elevar, sem justa 
causa, o preço dos serviços”.

Segundo ele, mesmo se o modelo 
só se aplicar a novos contratos, os 
consumidores continuarão sendo preju-
dicados: “Sem opções fora dele, ficarão 
em desvantagem, com sua velocidade 
de conexão reduzida, ou forçados a arcar 
com mais um custo pela necessidade de 
adquirir uma franquia de dados extra.

A coordenadora executiva do coleti-
vo de comunicação Intervozes, jornalista 
Bia Barbosa, acredita que, apesar de 
a franquia estar prevista na ordem da 
Anatel, deveria se adequar ao Marco Civil,  
editado posteriormente. “A resolução da 
Anatel data de 2013, e seufoco é a limita-
ção da internet móvel, que tem uma outra 
estrutura. Mas para essa questão deve ser 
feita uma interpretação combinada do 
Marco Civil com o Código de Defesa do 
Consumidor. A Anatel pode até permitir 
franquia, mas não o bloqueio do acesso a 
internet, visto que é um serviço essencial. 
E os planos devem ser altos, justamente 
para seguir essa lógica. Não os que foram 
anunciados pelas operadoras”.

Segundo Lamachia, não é necessária 
mudança legislativa para tratar da ques-
tão: “Não acredito que seja necessária 
uma lei específica para regular o tema, 
pois já temos legislação que o contempla. 
O problema não é a falta de lei, é o respei-
to às normas existentes, com fiscalização 
e punição a quem não as cumpre. Este 
papel deve ser exercido com rigor pela 
Anatel. Infelizmente, não é o que tem 
acontecido”, critica.

Impacto para o advogado 
e para a sociedade

A OAB Nacional frisa que a limitação 
dos planos de internet poderá causar 
prejuízos à sociedade. “A internet é 
utilizada como um dos meios mais impor-

tantes para a disseminação da educação, 
da formação das pessoas. Aqui mesmo, 
na OAB, temos a Escola Nacional de Ad-
vocacia, que oferece cursos a distância e 
que utiliza, basicamente, a banda larga”, 
diz Lamachia.

Ele lembra o que pode ser o maior 
impacto para o advogado: o prejuízo ao 
processo judicial eletrônico, já ampla-
mente instalado e que foi apresentado 
como uma das soluções para a morosi-
dade da Justiça.

Pugliese reforça: “Basta imaginar que 
haverá a possibilidade de um advogado 
estar peticionando, com um prazo a ser 
cumprido, e subitamente sua internet ser 
suspensa, podendo ocasionar gravíssi-
mos prejuízos”.

Além da influência direta no meio 
de trabalho do advogado – e de outros 
profissionais – e na educação, já que 
muitos conteúdos de estudo hoje são 
consumidos por vídeo, a limitação de 
internet fixa traria consequências mais 
amplas: “Teríamos impactos no uso 
residencial, na questão do lazer e entre-
tenimento, principalmente pelo serviço 
de streaming, que cresceu muito nos 
últimos anos; no uso comercial, pois é 
comum que estabelecimentos ofereçam 
hoje WiFi para seus clientes. É claro que o 
comerciante não vai absorver o custo de 
uma franquia, então poderá aumentar o 
preço de seu produto para manter o ser-
viço. E há ainda o impacto público, já que 
o Estado oferece hoje pontos de banda 
larga fixa com WiFi aberto. Será o mesmo 
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dilema do comerciante, potencializado 
por ser uma iniciativa pública”, enumera 
Pugliese, destacando ainda as opera-
ções bancárias realizadas por empresas, 
acompanhamento de dados e negócios 
firmados tendo a internet como base.

“Os três componentes mostram que 
esse é o momento em que a imposição 
de franquia não ajudaria em nada, muito 
pelo contrário”, frisa Carlos Affonso, 
apontando que hoje somente cerca de 
50% da população brasileira pode ser 
considerada inserida digitalmente: ”Não 
vai ser impondo franquia que a gente 
vai fazer com que essa outra metade da 
população se torne uma incluída digital”.

“O que foi motivo de chacota na fala 
do presidente da Anatel, a questão dos 
jogos online, não deve ser desconsidera-
da. Esse é um enorme mercado, a indús-
tria de games é uma das que mais cresce 
no Brasil. Não é coisa de criança”, aponta. 
“Isso sem contar a cultura das celebrida-
des de internet, os chamados YouTubers. 
O YouTube tem uma importância enorme 
e, ao contrário do Netflix, é conteúdo 
audiovisual gratuito disponibilizado às 
pessoas. É dele que vem grande parte do 
tráfego de dados atualmente”.

Bia Barbosa, do Intervozes, acredita 
que as pessoas mais pobres serão ainda 
mais atingidas negativamente: “Houve 
uma explosão na venda de smartpho-
nes, de chips 3G e 4G, mas grande parte 
desses aparelhos acessa a internet prio-
ritariamente pela banda larga fixa, atra-
vés do WiFi gratuito. Com a limitação, a 
gente vai ter uma redução enorme, do 
ponto de vista da garantia de um direito, 

para a população brasileira”.
Ela considera a internet o principal 

meio de comunicação disponível atual-
mente para garantia da democratização 
da informação: “Hoje é muito mais aces-
sível criar uma página na internet, uma 
revista eletrônica alternativa, um site de 
jornalismo independente, usar a rede 
social para exercer minha liberdade de 
expressão. A internet tem sido inclusive 
um contraponto muito importante à 
comunicação dos grandes meios tradi-
cionais. Se a gente mudar o acesso, o 
percentual de pessoas excluídas desse 
mundo vai se ampliar significativamen-
te, teremos um verdadeiro retrocesso. 
Vamos chegar a um ponto em que só 
quem tem dinheiro vai conseguir acesso 
plenamente”.

Internet pode congestionar?
Claudio Affonso destaca que a suges-

tão das operadoras de impor o modelo 
de franquia, amparada por uma lógica de 
“esgotamento da rede” frente à deman-
da, não foi acompanhada de nenhum 
estudo que a justificasse.

“Fala-se também em privilegiar 
usuários que consomem menos internet, 
fazendo uma diferença entre os usuários 
intensivos e os casuais. Porém, essa 
distinção está cada vez mais tênue, con-
siderando que 60% do tráfego de rede 
no Brasil é de vídeo”, aponta, citando 
dados de pesquisa do Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br).

A advogada Flávia Lefèvre, que 
representa o terceiro setor no grupo de 
trabalho que está debatendo o tema 
no CGI.br, afirma que um dos pontos 
abordados no núcleo é o argumento do 
uso excessivo da banda larga: “Tecnica-
mente, não se sustenta a justificativa de 
que o volume que você utiliza interfere 
no custo da prestação desse serviço. No 
caso da internet fixa, serviço é a conexão, 
não o volume. Ainda mais porque hoje os 
grandes provedores de conteúdo, como a 
Netflix, não mantêm seus dados em uma 
base, por exemplo, nos Estados Unidos. 
Eles têm caches instalados nos prove-
dores de conexão, nos pontos de troca 
de trafego [PTTs] próximos aos usuários. 
Então, não existe custo de locomoção, de 
transporte de rede”.

“Nossa infraestrutura não é precária”, 
argumenta Zanatta, do Idec: “Ela é de 
fato deficitária para a demanda do Brasil, 

porque o país quer conectar todas as 
pessoas hoje. Mas as empresas têm plena 
capacidade de compreensão de qual é o 
aumento da demanda para investimento 
em infraestrutura de internet fixa. Elas 
não fizeram o investimento e estão 
usando como desculpa que existiria um 
problema de congestionamento de rede, 
o que não é verdade, tanto que não foi 
publicado nenhum documento oficial 
por parte das operadoras denunciando 
essa questão”.

Segundo ele, o máximo que poderia 
acontecer, com uma demanda que consi-
dera estabilizada de internet fixa, seria a 
perda de capacidade de transmissão de 
dados em alta velocidade em períodos de 
maior utilização da internet, como à noite: 
“O seu vídeo chegará mais lento, por exem-
plo, se 10 milhões de pessoas estiverem 
consumindo dados naquele horário, mas 
nada que seja crítico para fazer com que a 
infraestrutura parasse de funcionar”.

Para Bia Barbosa, o acesso à banda 
larga é deficitário, inclusive com o Plano 
Nacional de Banda Larga, estabelecido nos 
últimos anos pelo governo federal. “Nosso 
problema com infraestrutura vem de muito 
tempo. Isso porque as operadoras sempre 
investiram nos lugares em que elas acham 
que têm mais retorno econômico, e não de 
forma com que a população como um todo 
tenha o acesso garantido”.

A jornalista ressalta o papel do Estado 
na mediação desse processo: “O Intervozes 
defende, na campanha Banda larga é um 
direito seu, que a prestação do serviço de 
acesso no Brasil seja feita no que a gente 
chama de regime público, que é um tipo 
de prestação de acordo com a Lei Geral de 
Telecomunicações”.

Publicada em 1997, a lei foi criada em 
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um cenário de expansão da telefonia fixa 
por conta das privatizações e, para Bia, 
deveria ser atualizada para inclusão da 
internet: “A lei garantiria universalização 
do acesso àquele serviço, além da con-
tinuidade da prestação. Ou seja, ele não 
poderia ser interrompido. Hoje, o único 
serviço de telecomunicações prestado 
em regime público é a telefonia fixa. 
A móvel, TV por assinatura, tudo isso é 
prestado no regime privado. E dentro 
dele essas metas são bem menores”.

Bia vê de forma positiva a criação de 
projetos, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, no sentido de proibir 
a franquia na internet fixa, porém não 
considera isso suficiente para resolver a 
questão: “Precisamos de uma mudança 
mais ampla, para não estacionar onde 
estamos agora, que não é um cenário de 
inclusão. Bastaria um decreto presiden-
cial para conseguirmos, por exemplo, 
usar os recursos do Fundos de Universa-
lização dos Serviços de Telecomunicação 
[Fust]. Isso é totalmente possível, já que 
temos o Marco Civil declarando que o 
acesso à internet é um serviço essencial 
e a Lei Geral de Telecomunicações di-
zendo que todo serviço essencial deve 
ser prestado em regime público. Chega 
a ser uma omissão isso não ter aconte-
cido até agora”. Ela acredita que, desta 
forma, a internet poderia ser expandida 
e a Anatel teria poder regulatório maior 
para as operadoras. 

Lefèvre reforça a visão de Bia, mas 
acredita que para usar a arrecadação do 
Fust não seria nem necessário alterar a 
Lei Geral de Telecomunicações: “Só este 
fundo arrecada por ano R$ 2,5 bilhões. Se 
a gente tivesse um investimento desses 
em rede de alta capacidade, de fibra óti-
ca, com metas de universalização, como 
aconteceu no começo com a privatização 
da telefonia fixa, haveria outro cenário. 
Se você estende o regime público para 
a estrutura de banda larga, automatica-
mente está reconhecido caráter universal 
daquele serviço e, consequentemente, 
aquele investimento poderia ser usado. 
E a resistência do governo, essa omissão, 
tornou-se ainda mais descabida, e até 
ilegal, depois da edição do Marco Civil, 
que garante que a internet é essencial 
para a cidadania”.

Em maio, a OAB Nacional ajuizou  
ação civil pública requerendo que a 
União aplique corretamente a verba do 

Fust e dos fundos de Desenvolvimento 
Tecnológico das Telecomunicações 
(Funttel) e de Fiscalização das Telecomu-
nicações (Fistel). 

De acordo com dados apresentados 
pela Ordem, em média, menos de 10% 
do valor de cada fundo foram utilizados 
para os fins originais. Pareceres do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) mostram 
desvio de finalidade no uso da verba, 
com utilização praticamente nula aos fins 
a que se destina ou uso em outras ativi-
dades que nada têm a ver com aquelas 
legalmente previstas, como construção 
de ferrovias e revitalização de aviões da 
Aeronáutica.

Claudio Lamachia entende que os 
problemas com internet e telefonia são 
reflexos da omissão e da negligência da 
Anatel. “Os números nos mostram que 
não há interesse da própria agência. 
Reafirmo que esta autarquia atua muito 
mais como sindicato das empresas do 
que como representante dos usuários”.

O relatório do Conselho Federal 
apontou discrepâncias entre os valores 
apresentados pela Anatel e pela Secre-
taria do Tesouro Nacional: enquanto a 
secretaria declarou que a arrecadação 
bruta do Fistel chegou a R$ 82,2 bilhões 
entre 1997 e 2015, nas contas da Anatel 
o valor é de R$ 67,2 bilhões. Não há 
entendimento sequer sobre o saldo do 
fundo. Em 30 de junho de 2015, a secre-
taria declarou R$ 15,5 bilhões na conta 
do Fistel, enquanto a Anatel contabilizou 
R$ 64,8 bilhões.

Zanatta acredita que o regime da 
reversibilidade, aplicado na telefonia 
fixa por funcionar em regime público, 
deveria ser expandido à banda larga de 
internet: “Nesse regime, uma vez que há o 
contrato de concessão, se a empresa não 
quiser mais investir no Brasil o governo 
pode ter acesso à infraestrutura que ela 
desenvolveu para garantir a continui-
dade do um serviço. Hoje estamos em 
uma situação de total dependência das 
empresas privadas”.

Ele conta que a proteção jurídica é 
comumente aplicada no mundo: “Mes-
mo os países de tradição mais liberal 
têm políticas nacionais de banda larga 
e proteção jurídica para os serviços es-
senciais – que chamam de public utilities 
– nos quais o Estado vai deter o poder 
de definição de qual é a infraestrutura 
que vai ficar a titulo de coletividade. Ou 

seja, aquele investimento é feito pela 
empresa privada, mas ele pertence à 
coletividade”, explica.

Futuro indefinido
Por enquanto, o quadro é de in-

definição, agravada com a extinção do 
Ministério das Comunicações, que previa 
discussões ampliadas sobre a banda 
larga nos próximos meses. “A situação 
já era complicada com a pressão das 
operadoras sobre o governo. Agora, com 
a extinção do Ministério das Comunica-
ções, a gente sequer sabe qual vai ser a 
consequência dos projetos que estavam 
em curso lá. E um deles era justamente 
a consulta pública sobre mudanças no 
modelo de telecomunicações no Brasil. 
O que vai acontecer agora é uma grande 
interrogação, mas a gente acredita que 
essa mobilização dos usuários conseguiu 
de alguma forma alertar a Anatel para 
garantir algum debate público antes de 
tomar decisão nesse sentido”, opina Bia.

Mesmo com a proibição, empresas 
continuam a ofertar novos planos com 
franquia de dados, em alguns casos, 
de forma discreta, diz Zanatta. “Por 
enquanto elas não poderiam aplicar”, 
explica. “Mas se daqui a um mês a Ana-
tel decide que a franquia está liberada, 
as operadoras vão ter vendido esses 
planos para novos consumidores e eles 
se aplicarão”, alerta.  T

Claudio 
Lamachia
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Os provedores de internet em 
banda larga no Brasil decidiram 
acabar com os planos de 
acesso ilimitado, que hoje são 
utilizados pela maioria dos 
usuários. Com isso, o acesso à 
rede ficaria restrito ao pacote 
de dados contratado por cada 
consumidor, e caso o consumo 
ultrapassasse esse limite, a 
empresa cobraria um valor extra 
ou até mesmo bloquearia o 
acesso do usuário por completo. 
A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), que 
regula o setor, proibiu por tempo 
indeterminado a limitação, 
mas a matéria ainda está em 
discussão. Por isso, a TRIBUNA 
foi à Escola de Inclusão Digital 
Eugênio Haddock Lobo para 
perguntar aos advogados: 

Qual a sua opinião 
sobre a limitação do 
acesso à internet em 
banda larga?

“Na medida em 
que o cidadão está 
habituado a um tipo 
de serviço amplo, 
e que depois é 
restrito em suas 
possibilidades, 
acho que seria um 
desserviço para os 
advogados e o povo 
de modo geral. Uso a 
internet diariamente, 
seja para usar o 
aplicativo Whatsapp 
ou profissionalmente, 
para peticionar. Na 
Justiça do Trabalho 
hoje só se trabalha 
pela internet, a 
Justiça comum tem 
diversas varas com 
peticionamento 
eletrônico, não há 
como fugir da internet 
hoje em dia.”
Elino Nunes, 
advogado

“Acho totalmente 
equivocada a limitação. 
Atualmente a internet 
é essencial para 
qualquer pessoa, até 
pela imposição de 
algumas prestadoras 
de serviço. Hoje, por 
exemplo, vim aqui para 
renovar um certificado 
digital. Cobrar a mais 
é totalmente abusivo 
e antidemocrático, 
uma medida que seria 
imposta, porque não 
chamaram a sociedade 
para discutir. A internet 
livre é algo essencial 
para a cidadania, ainda 
mais em um país tão 
desigual como o nosso.”
Reginaldo Nóbrega, 
advogado

“É um absurdo. Já não 
basta tudo depender 
da internet, o advogado 
se forma em Direito 
para exercer seu mister. 
Quando introduziram a 
internet, só atrapalhou. 
Eu preciso trazer 
meu filho ou um 
auxiliar para fazer 
o peticionamento 
eletrônico. Se limitar 
o acesso vai ser ainda 
pior, sou totalmente 
contra.”
Elias Lutifi, advogado

ENTREVISTA

TRIBUNA LIVRE
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“Acho que não é correto. 
Já temos problemas 
sérios com a rede, em 
especial no que diz 
respeito ao acesso 
à Justiça. Às vezes o 
sistema cai, você não 
consegue entrar. Muitas 
vezes poderia trabalhar 
de casa, mas preciso vir 
até a Ordem para usar o 
computador. Se houver 
a limitação do acesso 
vai ficar ainda pior.”
Conceição de Maria 
Rabelo, advogada

“É totalmente ilegal e 
anormal a limitação, 
tendo em vista a 
necessidade do público 
de maneira geral. É uma 
medida injusta, com 
certeza atrapalharia 
muito o cotidiano 
dos advogados e da 
população como um 
todo.”
Carlos Ferreira, 
advogado

“Creio que não é 
correto limitar. Deveria 
ser disponibilizado 
algum meio para que 
o consumidor pudesse 
saber quais são os 
limites e fazer esse 
controle. O usuário 
deveria ter acesso aos 
seus dados para poder 
controlar, e fazer o 
cancelamento imediato 
não é justo. É limitador 
para os advogados, hoje 
eu tive que vir aqui 
porque minha internet 
no celular já está lenta 
pelo limite de dados. 
Ainda bem que eu 
estava perto.”
Thaís de Azevedo, 
advogada

“Acho que uma 
violação ao direito 
de informação, ou 
qualquer coisa que 
viole ou restrinja esse 
direito, prejudicial ao 
cidadão. Sou contra 
qualquer tipo de 
limitação do acesso 
à informação. Nosso 
cotidiano profissional 
seria afetado, e 
vejo até mesmo um 
cerceamento na 
atuação da advocacia 
caso isso aconteça.”
Pedro Miguel Jr., 
advogado
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Ato reúne entidades 
contra cortes na 
Justiça do Trabalho

A OAB/RJ, junto com outras entida-
des de classe, como a Associação Carioca 
dos Advogados Trabalhistas (Acat), a 
Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 1ª Região (Amatra 1), o Sindi-
cato dos Servidores das Justiças Federais 
no Estado do Rio de Janeiro (Sisejufe) e 
a Associação dos Diretores e Chefes de 
Secretarias da Justiça do Trabalho (Adics), 
realizou, no dia 11 de maio, na sede do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), ato 
contra o corte no orçamento da Justiça do 
Trabalho que consta na Lei Orçamentária 
Anual (Lei Federal 13.255/2016).

A lei estipula um corte de 29% nas 
verbas da Justiça do Trabalho destinadas 
a custeio e de 90% nos recursos para 
investimentos – o maior em relação aos 
demais ramos do Judiciário. No Legislati-
vo e em outras esferas da Justiça, a média 
de redução ficou em 15% para custeio e 
40% para investimentos. Já no Ministério 
Público da União, a redução foi de 7,5% 
das dotações para custeio. 

No Congresso Nacional, o relatório 
final da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização afirmou 
que os cortes seriam necessários para 
desestimular a judicialização dos con-
flitos trabalhistas, “na medida em que 
são extremamente condescendentes” 
com o empregado e provocam danos “às 
empresas e ao nosso desenvolvimento 
econômico”.

O tesoureiro e presidente da Comis-
são de Prerrogativas da OAB/RJ, Luciano 
Bandeira, representou a Ordem no ato 
e expôs a incongruência da ação: “Em 
um momento de crise, de elevação do 
desemprego, a Justiça do Trabalho se 
torna ainda mais importante. Seria ne-
cessário, na verdade, investimento nessa 
área, mais juízes, mais funcionários, mais 
varas, para poder atender a sociedade de 
forma digna. Quando se percebe que já 
há excesso de trabalho e de processos, 
e que a Justiça não consegue dar conta, 
ainda estabelecem esse corte”, destacou 

ele, chamando a decisão de uma tentati-
va de “desmonte” da Justiça trabalhista.

Presidente da Amatra da 1ª Região, 
Clea Couto também considerou o corte 
um ataque à Justiça do Trabalho. Segun-
do ela, a situação já é crítica, e com o 
orçamento reduzido tende a piorar. “Nós 
só temos verba de custeio que segure o 

funcionamento até setembro. 
A partir daí, não sabemos o 
que pode acontecer. Verba 
de custeio é pagamento de 
energia elétrica, é limpeza. 
Significa que a gente não vai 
ter elevador, não vai ter luz 
para os computadores fun-
cionarem em tempos de PJe 
[Processo Judicial Eletrônico, 
sistema utilizado pelo TRT]. Ou 
seja, é a inviabilização mesmo 
da atividade”, observou, des-
tacando ainda a situação dos 

fóruns do interior, que funcionam em 
imóveis alugados. 

Para a presidente da Amatra-1, a 
preocupação é com o direito social: “Essa 
situação crítica da Justiça do Trabalho é 
uma porta aberta para a terceirização 
totalmente desenfreada, sem nenhum 
critério e para dispensas coletivas, sem 
perspectiva de reposição desses em-
pregados no mercado de trabalho por 
conta do momento político e financeiro 
no país”, ressaltou.

O presidente da Comissão de Jus-
tiça do Trabalho da Seccional, Marcus 
Vinicius Cordeiro, disse acreditar em 
uma tentativa de desmontar conquistas 
trabalhistas com o corte de recursos da 
área: “A Justiça do Trabalho é um dos 
alvos de um movimento que vai contra 
a legislação trabalhista. Sabemos que a 
Justiça do Trabalho não é dispendiosa, 
luxuosa. Defendê-la é defender a parcela 
da população mais vitimada em qualquer 
crise econômica, que são os trabalhado-
res. Nesse momento, lutar pela Justiça do 
Trabalho é lutar pela democracia”.

A manifestação contou também com 
a presença do coordenador regional do 
Departamento de Apoio às Subseções da 
Seccional, Ricardo Menezes; do presiden-
te do Sindicato dos Advogados, Álvaro 
Quintão, e da presidente da Comissão de 
Direito Sindical da OAB/RJ, Rita Cortez, que 
representou, na ocasião, a Acat e o Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB).  T

Luciano Bandeira: 
tentativa de 
“desmonte” da 
Justiça trabalhista

Clea 
Couto
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OAB/RJ age e Corregedoria pede 
celeridade em casos de rescisão

A atual crise econômica do país e 

o consequente aumento de demissões 

fazem com que as demandas trabalhistas 

aumentem a cada dia. Preocupados em 

encontrar uma rápida solução aos casos 

mais urgentes, como o pagamento de 

verbas rescisórias e do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e a liberação 

da documentação para o benefício do Se-

guro Desemprego, a Comissão da Justiça 

do Trabalho (CJT) da OAB/RJ conseguiu, 

junto à Corregedoria do Tribunal Regional 

do Trabalho, a publicação de uma reco-

mendação aos juízes de primeiro grau 

para que priorizem a marcação de pautas 

com esse perfil.

Para facilitar a identificação dos 

processos, a CJT recomenda aos colegas 

o cadastro correto no Processo Judicial 

eletrônico: ao vincular 

a petição inicial da re-

clamação trabalhista, o 

advogado deve indicar 

o Código 2546 − Res-

cisão do contrato de 

trabalho/Verbas resci-

sórias. Dessa forma, o 

magistrado identifica 

rapidamente que se 

trata de uma medida 

emergencial, incluída 

na recomendação de 

celeridade da Corre-

gedoria.

“O momento de crise econômica, as-

sociado ao aumento de desemprego que 

o encerramento de obras das Olimpíadas 

certamente acarretará, motivou a pro-

posição, que foi recebida 

e acolhida pelo vice-corre-

gedor, José Nascimento”, 

comenta o presidente da 

comissão e secretário-geral 

da Seccional, Marcus Viní-

cius Cordeiro.

Para ele, a edição da 

medida, a par de demons-

trar sensibilidade do TRT 

com a situação da classe 

trabalhadora do Rio, im-

plica o reconhecimento de 

que a CJT vem acertando 

em sua busca de melhoria 

de condições de trabalho para os advo-

gados. “Os colegas também serão bene-

ficiados com a celeridade recomendada 

para as audiências”, aponta Cordeiro.   T

Marcus 
Vinicius 
Cordeiro

Foto: Bruno Marins
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O Brasil e os 
direitos LGBTI
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MARIANNA CHAVES*

O Brasil, em 
matéria de direi-
tos LGBTI, compor-
ta-se de maneira 
singular. O país, 
acompanhando os 
passos do bloco 
progressista (cujos 

países, em sua maioria, se concentram 
na Europa), terminou por reconhe-

cer a união homoafetiva como 
entidade familiar e outorgou 

o regime – por equiparação 
–  da união estável entre 

homem e mulher.
Curiosamente, 

muito embora o 
Brasil faça par-

te do sistema 
romano-ger-

m â n i c o 
no qual 

e desgastantes processos judiciais, que 
deixavam as crianças desprotegidas até 
que chegassem ao final.

Apesar de todos esses avanços, a 
terra dos direitos LGBTI continua sendo 
uma “terra sem lei”. Os projetos sobre 
regulamentação de uniões homoafetivas 
nunca chegam à votação em plenário no 
Congresso Nacional. O Poder Legislativo 
peremptoriamente acusa o Judiciário de 
ativismo judicial, de afronta ao princípio 
da separação dos poderes, mas não 
legisla sobre o assunto. E, muito prova-
velmente, não legislará nos próximos 
tempos, já que o Congresso brasileiro 
atual foi considerado o mais conserva-
dor desde 1964 e, não raras vezes, faz 
da Bíblia a Carta Magna, em um Estado 
(supostamente) laico.

Existe hoje uma enorme dificuldade 
em se debater o tema da laicidade de 
forma científica, desprovida de paixões 
ou convicções morais ou próprias da 
religião. Nas tribunas das nossas casas 
legislativas, das municipais ao Congresso 
Nacional, não é incomum a presença de 
discursos pautados por princípios reli-
giosos. A pregação bíblica, como amparo 
argumentativo, termina por vilipendiar a 
indispensabilidade do emprego da razão 
nas discussões públicas.

Esse cenário traduz a representação 
do pensamento e convicções morais de 
uma parcela da sociedade, orientados 
por dogmas religiosos, que terminam 
gerando reflexos (muitas vezes nefastos) 
no âmbito de políticas públicas, prática 
judicial e atividade legislativa. Devemos 
enxergar a questão da laicidade estatal 
em uma lógica que é consagrada até mes-
mo na Bíblia Sagrada: “Dai a César o que 
é de César e a Deus o que é de Deus” (Mc 
12, 17). Portanto, é preciso desvincular a 
concessão ou regulamentação de direitos 

um dos elementos caracterizadores 
é o fato de o Direito estar organizado 
em grandes codificações, em matéria 
de diversidade sexual e identidade de 
gênero comporta-se como um país da 
common law, onde o Direito é revelado 
pela jurisprudência.

A união estável homoafetiva foi 
reconhecida pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADPF 132/ ADI 4277) e foram 
automaticamente autorizadas, desde 
2011, as adoções por casais do mesmo 
sexo, conforme os ditames do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Posteriormen-
te, o STJ reconheceu a possibilidade do 
casamento homoafetivo direto e o CNJ 
editou a Resolução 175/2013, que veda 
às autoridades competentes a recusa de 
habilitação, celebração de matrimônio 
civil ou de conversão de união estável 
em casamento entre pessoas do mesmo 
sexo.

Com o Provimento 52/2016 do CNJ, 
resolveu-se a questão das crianças nas-
cidas através do recurso às técnicas de 
Procriação Medicamente Assistida. Muito 
embora as técnicas de PMA já estivessem 
acessíveis aos casais de lésbicas e gays 

há muitos anos, a questão sempre de-
saguava no Judiciário em virtude do 

problema de estabelecimento da 
filiação. Assim, finalmente, as 

crianças filhas de dois pais 
ou duas mães passaram 

a poder ter a sua pa-
rentalidade retratada 

in totum em seus 
registros de nas-

cimento, sem 
necessida-

d e  d e 
longos 

ESPAÇO ABERTO



puramente civis de doutrinas religiosas. 
Mas parece que o nosso legislador tem 
uma dificuldade brutal de compreender 
isso.

Os poucos e tímidos avanços norma-
tivos alcançados logo são contestados 
pelos fundamentalistas religiosos, como 
aconteceu recentemente com a oposição 

ao Decreto 8727/2016, que 
dispõe sobre o uso do 

nome social 

e o reconhecimento da identidade de 
gênero de pessoas travestis e transexu-
ais no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional. 

Mal foi aprovado, uma parcela con-
servadora, opressiva e reacionária da 
Câmara dos Deputados buscou a sua 
impugnação. O mais curioso é que mais 
de um parlamentar que busca impugnar 
o decreto usa nome social. Será que o 
direito de personalidade ao nome de 

um deputado vale mais que o direito 
ao nome de qualquer outro cidadão 
brasileiro? Certamente, não. E, indis-
cutivelmente, não é legítimo buscar 

tolher direitos civis alheios com base 
em preceitos de fé.

Nesse sentido, o Conselho Pleno 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
seguindo a tendência mundial de 

respeito à diversidade sexual e à 
identidade de gênero, aprovou 

o pleito para que advogados e 
advogadas travestis e transe-

xuais usem o nome social 
no registro da Ordem. A 

proposta aprovada per-
mite ainda a inclusão 
do nome social nas 
carteiras de identi-
dade profissional.

A identidade 
de gênero deve 
ser compreendi-
da como a cons-
ciência íntima 
de uma pessoa 
pertencer ao 
gênero femini-
no ou ao gêne-
ro masculino. 
A identidade 
de gênero tem 
um forte com-
ponente bioló-
gico e genético 

e é – ou deveria 
ser – o elemento 

mais poderoso, 
determinante, do 

sexo de uma pessoa. 
Todos possuem iden-

tidade de gênero, não 

apenas as pessoas trans. 
A identidade de gênero pode ser 

congruente ou incongruente com a 
determinação médica do sexo, feita no 
momento do nascimento, que ainda é 
baseada na aparência da genitália exter-
na do recém-nascido. Ser um transgênero 
é resultado de uma diversidade natural 
e parte de um fenômeno humano cultu-
ralmente diversificado, que não deve ser 
reputado como inerentemente negativo 
ou patológico.

No Brasil, não existe legislação espe-
cífica que discorra acerca dos direitos dos 
transexuais. Os critérios e os pressupos-
tos de acesso ao tratamento hormonal e 
cirúrgico para “mudança de sexo” (que 
não é mais considerada indispensável 
para a mudança do nome) estão elenca-
dos na Resolução 1.955/2010, do Con-
selho Federal de Medicina. A mudança do 
status civil do indivíduo transexual vem 
sendo deliberada, caso a caso, em ações 
judiciais propostas individualmente.

Desconstruída a correlação anteci-
pada entre gênero e sexo, é imperativo o 
reconhecimento da identidade individual 
por meio do arranjo do nome ao sexo 
correspondente. O nome da pessoa deve 
estar de acordo com a sua identidade 
pessoal. Não basta que seja atribuído a 
um sujeito o nome de Maria ou João. É 
preciso que aquele nome reflita a identi-
dade real do indivíduo em causa.

A efetiva compreensão da ideia de 
laicidade auxilia na tarefa de perceber 
os avanços e retrocessos relativos ao em-
bate pela consecução de uma irrestrita 
cidadania sexual e familiar na conjuntura 
de um Estado laico. Nesse sentido, andou 
muito bem a OAB ao reconhecer e sal-
vaguardar a identidade de gênero com 
o apoio ao uso do nome social e, como 
de costume, o nosso Legislativo anda 
cada vez pior, na contramão de todas as 
tendências mundiais relativas à tutela e 
salvaguarda da cidadania, identidade e 
dignidade da população LGBTI.

* Advogada, doutoranda em Direito Civil 
pela Universidade de Coimbra, 

mestra em Ciências Jurídicas pela 
Universidade de Lisboa
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Novos personage ns em nova cena
A crise de legitimidade na representação política tradicional alimenta o crescimento de formas alternativas de organização e participação social

VITOR FRAGA

No fim do mês passado, o vazamento de gravações de con-
versas entre o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e o 
senador e ex-ministro do Planejamento Romero Jucá (PMDB-RR), 
entre outros, gerou bastante polêmica. Em um dos diversos 
trechos divulgados, Jucá afirma literalmente: “Não, esquece. 
Nenhum político desse tradicional ganha eleição, não”. A ideia 
vem ganhando corpo: de maneira geral, as manifestações de rua, 
de 2013 para cá, marcaram o aumento da rejeição a políticos e 
partidos, principalmente os tradicionais. E como é neste grupo 

que Jucá e os demais se inserem, a observação reforça a conso-
lidação de uma mudança significativa no sistema democrático 
atual: a percepção crescente, pela sociedade como um todo, 
do descolamento progressivo entre a representação política e 
a vida das pessoas.

Isso cria um impasse, na medida em que a maioria das ins-
tituições democráticas defende que seria inviável um sistema 
sem parlamento e legendas partidárias. Enquanto esvaziam-
-se antigas modalidades de organização, recentes formas 
de participação política e social ganham as ruas – e também 
as redes –, contribuindo para tornar ainda mais complexo o 
cenário histórico atual. Parafraseando Eder Sader (autor do 
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Novos personage ns em nova cena
A crise de legitimidade na representação política tradicional alimenta o crescimento de formas alternativas de organização e participação social

livro Quando novos personagens entraram em cena, que trata 
do crescimento do sindicalismo em São Paulo nos anos 1970 
e 1980), esses atores sociais ajudam também a criar uma nova 
cena política, e apesar de nem sempre defenderem as mesmas 
bandeiras, terem as mesmas visões de mundo ou buscarem 
o mesmo foco, tendem a convergir em um ponto: a negação 
do modo tradicional de fazer política, o que leva à construção 
de movimentos que se declaram suprapartidários ou mesmo 
apartidários. A TRIBUNA conversou com especialistas e com 
alguns dos novos sujeitos, que ajudam a entender um pouco 
melhor essa transição histórica.

Crise na representação
A falta de legitimidade dos sistemas políticos é um pro-

blema que atinge boa parte dos países ditos democráticos – e, 

se falar em fim da democracia representativa seria exagero, 
parece cada vez mais clara a necessidade de reconfigurá-la. 
O enfraquecimento da relação entre partidos e eleitores não 
é o único indicativo. O aumento dos votos nulos e brancos, 
juntamente com as abstenções (no pleito de 2014, esse con-
tingente correspondeu a 30% do total de eleitores), é outro 
fator a apontar desgaste.

Na análise do historiador Marcelo Biar – organizador do livro 
E o povo reinventou as ruas, que analisa diversos aspectos de 
junho de 2013) –, a crise de representatividade da política tra-
dicional se deve ao fato de muitas pessoas não se enxergarem 
como sujeitos históricos. “O problema não é atu-
al, nem dessa crise. Nossa sociedade tem uma 
maioria de pobres, desprovida de direitos. Para 
que isso se mantenha, é preciso naturalizar 
esse fato. Faz parte do processo histórico de 
dominação, não se pode falar que todos são 

sujeitos, que busquem seus 
direitos”, diz. Ele 

ressalta que, se 
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“de dois séculos para cá, pós Revolução 
Francesa”, não se pode negar que “todos 
são sujeitos de direitos”, na prática isso 
nem sempre seria efetivado ou concreti-
zado. “Cada vez mais as pessoas olham a 
política como se estivessem assistindo a 
um filme, um reality show, distante delas. 
Você vê a população falando dos políti-
cos como se eles não fossem pessoas, 
inclusive eleitas”, observa o historiador.

As instituições tradicionais são 
igualmente alvo de críticas. O Índice 
de Confiança Social (ICS), aferido pelo 
Ibope desde 2009 nas cinco regiões do 
país e divulgado anualmente em junho, 
apontou que, em 2015, governo, políti-
cos e partidos ampliaram seu desgaste 
em relação à sociedade. Das 18 institui-
ções pesquisadas, em uma escala de 0 
a 100, só o Corpo de Bombeiros (81) e 
as igrejas (71) alcançaram mais de 66 
pontos, o que indicaria “muita confian-
ça”. Organizações da sociedade civil (53) 
e o Poder Judiciário (46) estão entre os 
que ocupam a faixa intermediária, em 
que haveria “alguma confiança”. Com 
exceção dos sindicatos (41 pontos), o 
campo político preenche as últimas 
posições, não ultrapassando os 33 pon-
tos, o que sinalizaria “quase nenhuma 
confiança”. Eleições e sistema eleitoral, 
além do governo da cidade onde mora, 
obtiveram 33 pontos, e o governo 
federal, 30. A presidente da República 
ficou com 22, assim como o Congresso 
Nacional. Completando a lista dos menos 
representativos, estão os partidos, com 
apenas 17 pontos.

Nos últimos anos, houve um au-
mento na quantidade de manifestações 
de rua no Brasil, nas quais, de maneira 
geral, expressou-se forte rejeição a vá-
rios políticos e legendas. Em entrevista 
ao jornal O Estado de S. Paulo em julho 
de 2013, o sociólogo espanhol Manuel 
Castells, estudioso dos impactos da 
era digital na sociedade, afirmou que 
vivemos no mundo “uma crise de le-
gitimidade do atual sistema político”, 
marcada por “uma rejeição aos partidos 
e o clamor por transparência e participa-
ção”. Para Castells, “a democracia atual 
deixou de ser democrática, segundo 
a maioria dos cidadãos do mundo”, e 
caberia às instituições “encontrar novas 
formas de democracia, porque as que 

temos já estão esgotadas”. 
Para o também sociólogo Marcelo 

Castañeda, os fatos de junho de 2013 no 
Brasil seriam a sinalização mais óbvia de 
um processo já em curso. “Uma quanti-
dade grande de pessoas foi às ruas, de 
forma rápida, o que aponta essa crise de 
representação. Mas não é só o sistema 
político que está em crise, a represen-
tação da mídia corporativa também 
foi colocada em xeque, por exemplo. 
É importante alargar essa situação, ela 
é geral, de tudo aquilo que representa 
o mundo em que vivemos e que nos 
envolve”, afirma. 

Para Marcelo Biar, não havia nas 
ruas apenas uma tendência política, e o 
volume foi de fato surpreendente. “Tinha 
no mínimo um milhão de pessoas ali [no 
dia 20 de junho, na Avenida Presidente 
Vargas], o que corresponde a 1/15 da 
população do Estado do Rio de Janeiro. É 
um fato histórico impressionante. O que 
aconteceu de 2013 para cá – e acredito 
que não acabou, estamos vivendo ainda 
esse processo – é um jogo no qual a 
população de um modo geral negou a 
forma como os partidos se relacionavam 
com ela”, aponta. Para Biar, nega-se 
“com toda a justiça” a representação 
pelos “políticos encastelados”, que não 
dialogam com o povo.

O ponto central estaria mesmo no 
desgaste da democracia representativa, 
segundo Castañeda. “Pezão, o gover-
nador do Rio de Janeiro, foi eleito com 
menos votos que o número de brancos 
e nulos. Isso sinaliza que o sistema não 
opera tão bem assim, não temos um 
processo de democracia instituída. De-
mocracia não é só voto, é preciso que a 
população tome decisões sobre o que 
ela quer que seja feito pelo governante, 
que é tido como um soberano. Reúne-
-se um pequeno número de técnicos, 
as empresas, e a sociedade fica cada 
vez mais afastada. Teremos democracia 
quando a sociedade for inserida nesse 
circuito. O distanciamento é o problema, 
para superá-lo é preciso organização”, 
argumenta. 

Diferentemente de Biar, o sociólogo 
considera que o processo iniciado em 
2013 “morreu”, e seria preciso “viver o 
luto”, sem esquecer “o exemplo de que 
se pode mudar a realidade”, mesmo 

“apesar das dificuldades de organiza-
ção” e da repressão. Ele acredita que o 
distanciamento da política em relação 
ao cotidiano “vem caracterizando todo 
o período de redemocratização, que 
ainda estamos vivendo”. Para Castañeda, 
“pode-se até estabelecer uma repre-
sentação caduca por meio do voto, mas 
depois isso se descola e o político só 
volta daqui a quatro anos”. “Ao contrário 
do que a maioria dos cientistas políticos 
fala, não acredito que nossas instituições 
tenham tanta maturidade e legitimidade. 
E cada vez mais a população percebe 
esse descolamento. Dilma Rousseff foi 
afastada com mais de 60% de reprova-
ção, e Michel Temer assumiu com rejei-
ção equivalente. A maioria quer novas 
eleições, mas provavelmente quem for 
eleito terá em pouco tempo um alto 
índice de reprovação”, analisa.

Reforçando a ideia de que a crise é 
mundial, pesquisas de opinião divulga-
das no final de maio nos EUA (uma pelo 
jornal Washington Post-ABC News   e outra 
pela rede NBC News-Wall Street Journal) 
sobre as eleições presidenciais naquele 
país apontaram que tanto Donald Trump 
quanto Hillary Clinton, pré-candidatos 
mais cotados para concorrer ao cargo 
pelos partidos Republicano e Democra-
ta, respectivamente, contam com índices 
de rejeição superiores a 50%. Quem tem 
angariado bastante simpatia popular na 
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disputa interna com Hillary é o também 
pré-candidato Bernard Sanders, visto 
como um outsider no jogo do poder, e 
que, mesmo com poucas chances de ser 
eleito, tem índices de aprovação entre 
41% a 49% nas duas enquetes.

Novas formas de fazer política
Uma característica bastante decan-

tada dos movimentos mais recentes 
é a difusão do uso da internet como 
ferramenta de organização, para pro-
pagar ideias ou fazer denúncias que 
normalmente não teriam espaço na 
mídia. Em seu livro Era dos extremos, 
Eric Hobsbawn afirmou que no Século 
20 a “votação com os pés” (manifes-
tações de massa urbanas) ganhou 
imensa importância nas sociedades 
democráticas. Parafraseando o histo-
riador britânico, poderíamos dizer que 
vivemos atualmente uma espécie de era 
da “votação com cliques”. Nos levantes 
populacionais da chamada Primavera 
Árabe, o uso das redes sociais já se 
destacara como um elemento central. 
“Hoje todos são mídia, com um celular 
se faz um vídeo, e as pessoas não estão 
tão preocupadas com a forma, o que é 
ótimo. As redes sociais quebraram o 
monopólio de grupos de comunicação, 
que vendiam a verdade. Você não con-
trola mais quem vai divulgar conteúdo”, 
afirma Biar. Castañeda vai na mesma 
direção. “Manifestações existem há 200 
anos, são parte do repertório de ação 
coletiva da modernidade. Com a inter-
net você tem uma imbricação desse 
repertório moderno, que ainda vigora, 
com um repertório digital. As redes 
são importantes, mesmo que tenham 
se tornado, em parte, instrumentos de 
controle. Os coletivos de midiativismo 
mais independentes incentivaram o 
hábito de filmar o que ocorria e divulgar 
na internet, mostraram que é possível 
cada um ser sua própria mídia”.

No Brasil, os protestos contra o 
aumento das passagens em 2013 em 
Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, 
e depois em outras cidades – liderados 
pelo Movimento Passe Livre (MPL), que 
se define como “autônomo, apartidário, 
horizontal e independente” –, ganharam 
adesão a partir do repúdio à violência 
policial contra os manifestantes. No 

ano seguinte, a Copa do Mundo e as re-
moções de comunidades tornaram-se o 
foco, e em 2015 a questão da corrupção 
passou a dominar a pauta. O uso das 
redes sociais foi, reconhecidamente, 
um fator que trouxe mudanças na ação 
política real. 

Os atos pró impeachment desde 
o ano passado foram capitaneados 
principalmente por três grupos. O Mo-
vimento Brasil Livre (MBL) surgiu em 
2014 e diz ser uma “organização não 
governamental de ativismo político”. 
Nas eleições municipais desse ano, 
deverá ter mais 100 candidatos, saídos 
de suas fileiras, concorrendo ao pleito 
por diversos partidos. Os Revoltados 
Online defendem o impeachment e “o 
fim das urnas eletrônicas”, e reuniram-
-se recentemente com o ministro da 
Educação para discutir projetos na área. 
O Vem pra Rua refuta a classificação de 
direita. “Em 15 de março de 2015, logo 
após a posse de Dilma, houve a primeira 
grande manifestação popular não ligada 
a nenhum partido, contra a corrupção e 
as mentiras contadas por Dilma em sua 
campanha. O Vem Pra Rua incorporou a 
bandeira do impeachment em abril de 
2015”, explica Rogerio Chequer, um dos 
fundadores do grupo, além de seu líder 
e porta-voz. 

Ele sublinha a independência do 
coletivo. “Não somos contrários à políti-
ca nem à existência de partidos, somos 
suprapartidários. Entendemos que só 
através deles se faz política”, completa 
Chequer, acrescentando que não consi-
dera “válida nem construtiva uma discus-
são centrada na régua direita/esquerda”, 
preferindo uma “discussão ideológica 
centrada no tamanho e papel do Estado”, 
em torno do “combate sistemático à cor-
rupção e o fim da impunidade”, do “au-
mento da representatividade política” e 
do “enxugamento e a desburocratização 
da máquina administrativa”.

Por outro lado, ainda em 2015, ocor-
reram também diversos protestos em 
cidades de todo o país, organizados por 
redes feministas e outros coletivos, le-
vando às ruas temas como a legalização 
do aborto e lemas como “Fora, Cunha,” 
e evidenciando uma aglutinação por 
questões em comum vividas pelas par-
ticipantes, mais até do que por filiação 

partidária ou ideológica. A pressão desse 
campo social foi decisiva, por exemplo, 
para a troca no comando da investigação 
de um caso de estupro coletivo no Rio 
de Janeiro, no mês passado.

Aumento das ocupações
Articular-se mais por bandeiras em 

comum do que pela institucionalidade 
é também uma característica das ocu-
pações de escolas, que aumentaram nos 
últimos meses. Se no ano passado os 
paulistas protagonizaram a cena, atual-
mente há dezenas de escolas ocupadas 
em pelo menos quatro outros estados: 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e Ceará. Reforçando a tese do uso 
das redes como elemento da política, em 
maio houve até um debate virtual entre 
estudantes brasileiros, chilenos e para-
guaios – todos integrantes de ocupações.

Para Marcelo Biar, as novas formas 
de fazer política ainda estariam em fase 
embrionária. “Surgem a mídia alterna-
tiva e independente, os coletivos, os 
círculos de cidadania, as rodas de con-
versa, enfim, diversas formas de organi-
zação”, lista. Ele considera que, apesar 
de a instância partidária no Brasil ser 
“absolutamente caduca”, não deixará 
de existir. “E também não vai deixar de 
existir por truques, como criar um parti-
do sem ‘P’ na frente, porque funcionam 
de maneira igual aos demais. A solução 
só vai se dar pela população”, argumen-
ta,  para então questionar: “A escola está 
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cheia de professores e pedagogos que 
não conseguiram dar sentido a ela, por 
que os alunos teriam que conseguir 
em dois meses?” O historiador mani-
festa preocupação com o movimento 
de “desocupa”, “saído de uma reunião 
na Secretaria de Educação, que agride 
e intimida alunos” ocupantes. “Isso é 
muito sério, precisamos pensar como 
o Estado tem sido coronelista, mesmo 
no espaço urbano. A política tradicional 
tem sido feita dessa forma”.

Esse tipo de ação divide opiniões. 
Em dezembro último, alunos da Univer-
sidade de São Paulo (USP), da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp) 
e da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) criticaram o projeto de reor-
ganização escolar do governo daquele 
estado e manifestaram apoio à luta dos 
secundaristas. Nas últimas semanas, po-
rém, outros estudantes da Unicamp e da 
Unifesp criaram movimentos contrários 
às ocupações de prédios e às greves de 
professores e funcionários. Dizendo-se 
apartidário, o grupo de Campinas divul-
gou nota à imprensa declarando que 
sua motivação seria “o cansaço com a 
forma abusiva e autoritária como essas 
mobilizações estudantis são impostas 
para toda a comunidade acadêmica”. 

Argumento semelhante é usado 
por alunos do Desocupa, que mobiliza 
estudantes no Rio de Janeiro contrários 
às ocupações, e afirma querer a volta 

das aulas. No entanto, isso não depende 
apenas da saída dos ocupantes: além de 
os professores ainda estarem em greve, 
a Secretaria de Estado de Educação do 
Rio de Janeiro antecipou as férias para 
maio (apenas nos colégios ocupados). 
Uma decisão de 1º de junho, da 2ª Vara 
da Infância, da Juventude e do Idoso, 
,determinou o retorno das atividades 
escolares, mas permitiu que as ocu-
pações continuem nas áreas comuns.

Professor de Geografia das redes 
públicas municipal e estadual (ensi-
no médio e fundamental) de 1994 
a 2010 e pai de uma estudante que 
atualmente participa de ocupação, 
Roberto Marques reforça a ponderação 
de Biar sobre o perigo das desocupa-
ções violentas. “Em Niterói, visitei uma 
escola em que o líder do movimento 
que queria desocupar era o pastor 
da igreja em frente, que rompeu ele 
próprio o cadeado do portão. Mas os 
ocupantes resistiram”, relata. Ele revela 
dúvidas ao falar em nova forma de 
fazer política. “Tenho receio de jogar 
carga demais em cima de uma juven-
tude que está aprendendo o que está 
fazendo. Ocupar espaços públicos não 
é algo novo, o que pode indicar uma 
possibilidade de ruptura é que temos 
vivido nas últimas quatro décadas um 
esvaziamento da noção do público. 
E aí vêm os estudantes e ocupam as 
escolas. O poder constituído foi colo-
cado em xeque, obrigado a mudar o 
tratamento”, avalia. 

Após visitar oito das dezenas de 
escolas ocupadas no estado, Marques 
constatou que esse espaço também 
passa por uma crise de representati-
vidade. “O sentimento dos alunos é 
de que estavam sendo tratados como 
fluxo, que a escola não lhes pertencia. 
Isso pode ser ampliado para dizermos 
que os espaços públicos estão sendo 
retirados das pessoas. Eles estão gri-
tando que a escola atual é um engodo, 
e que querem ali aulas de matemática, 
de dança, sobre as políticas do Estado, 
rodas de conversa sobre questões de 
gênero e violência”, completa. O profes-
sor acredita que quem ocupa “não tem a 
pretensão de ser a vanguarda”, e está na 
verdade buscando o seu espaço. “Estão 

construindo uma proposta ao mesmo 
tempo em que dizem não para a política 
tradicional. A velha novidade é voltar a 
fazer política conversando, metendo a 
mão na massa. Essa para mim é a grande 
lição desses movimentos, com os quais 
os governos não sabem mais lidar, só na 
base da grosseria”.

Marcelo Castañeda enxerga uma 
tendência de as pautas serem valori-
zadas pela base, independentemente 
de quem as propõe. “Isso não é um 
viés anarquista, os ocupantes estão 
se organizando, dialogando com o Es-
tado. As entidades estudantis tentaram 
emplacar um comando central que foi 
duramente contestado. Os alunos se 
articulam entre si, são protagonistas 
da própria luta”, entende. Ele acredita 
que essa maneira de fazer política 
estaria mais ligada à existência de 
novos sujeitos. “São atores entrando 
em cena, para lembrar o Eder Sader, 
se apropriando de táticas que estão 
presentes no repertório. A novidade é: 
que alunos são esses que conseguem 
fazer uma leitura de conjuntura muito 
melhor até mesmo do que os ‘envie-
sados’ representantes da esquerda? 
Se eu tivesse que apostar [no futuro 
da democracia], seria nas favelas, nas 
ocupações de escolas, nas mulheres. O 
grande desafio desses atores é conta-
minar a sociedade e gerar indignação 
e revolta para as suas causas”, conclui.

Membro da Associação dos Es-
tudantes Secundaristas do Rio de 
Janeiro (Aerj) – surgida em 2002 como 
alternativa às entidades estudantis 
tradicionais – e aluno do Colégio 
Estadual Chico Anysio, no Andaraí 
(ocupado há dois meses), Igor Bagdadi 
sintetiza a insatisfação com o modelo 
político atual. “O que pude perceber, 
ocupando minha escola por dois me-
ses, é que os estudantes procuram um 
governo que garanta seus direitos, pois 
nos parece que só temos deveres e não 
podemos questionar. Quando fazemos 
isso, tentam nos calar. A meu ver, uma 
nova forma de governo, uma verdadeira 
democracia, é aquela na qual quem tem 
voz é o povo, a maioria, e não apenas a 
minoria, que é a situação em que vive-
mos atualmente”. T

Rogério 
Chequer
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Ricardo
Menezes

Seccional leva 
propostas ao CNJ 

sobre novo CPC
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

realizou, no dia 11 de maio, audiência 
pública sobre o alcance das modificações 
advindas do novo Código de Processo 
Civil (CPC), debatendo também temas que 
foram assunto de consulta pública para 
sua regulamentação, como o trabalho dos 
peritos, as demandas repetitivas e os leilões 
eletrônicos. Foram ouvidas mais de 50 ma-
nifestações, que serão levadas ao plenário.

Representando a OAB/RJ, a secretária-
-geral adjunta e diretora de Inclusão Digital 
da Seccional, Ana Amelia Menna Barreto, 
participou do painel sobre comunicações 
processuais. Convocado pelo presidente 
do Grupo de Trabalho sobre o novo CPC, 
conselheiro Gustavo Tadeu Alkmim, o de-
bate serviu para a apresentação de suges-

tões de mudanças 
ao texto-base que o 
conselho elaborou para subsidiar futuras 
resoluções, que normatizarão as comuni-
cações processuais por meio eletrônico.

Para Ana Amelia, a participação da 
Seccional no encontro significou o reconhe-
cimento do protagonismo da entidade nas 
questões relativas ao processo eletrônico 
e na defesa da advocacia. Na ocasião, ela 
abordou temas como a competência primá-
ria para regulamentar o processo eletrônico 
e a criação do domicílio eletrônico judicial, 
como plataforma de comunicação proces-
sual do Poder Judiciário.

Segundo Ana Amelia, não é mais 
tolerável que a advocacia se submeta a 
dezenas de normas regulamentadoras 

diferentes sobre o processo eletrônico, já 
que cada tribunal - são 91 no país - cria 
uma regra específica. “Cabe ao CNJ o poder 
regulamentador primário quanto à prática e 
à comunicação oficial de atos processuais 
por meio eletrônico, editando, para esse 
fim, os procedimentos necessários”, disse. 
Desta forma, acredita a diretora de Inclusão, 
as normas regulamentares do conselho 
devem ser aplicadas em todos os órgãos 
do Judiciário. 

Ela sugeriu, também, que sejam manti-
das as versões atuais dos diários eletrônicos 
para publicações dos atos judiciais até a 
efetiva implantação do Diário de Justiça 
Nacional. T

Ana Amelia: 
normas do 
CNJ devem ser 
aplicadas em 
todos órgãos 
judiciários
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Nenhuma grande economia 
cobra tributo desse tipo

Ao fim da 
década passa-
da, o mundo 
mergulhou em 
uma crise fi-
nanceira grave 
e sem prece-

dente histórico. Os governos da maioria 
dos países, sobretudo os dos mais 
ricos, sofreram uma drástica e rápida 
deterioração do déficit e da dívida pú-
blica como consequência da crise. Mas 
nenhum governo adotou, nem sequer 
pensou em adotar, um “imposto sobre 
o cheque” como resposta. Nenhuma 
grande economia no mundo cobra um 
tributo deste tipo. E não é por falta de 
conhecimento, inclusive histórico, já 
que alguns países até chegaram a co-
brar algo parecido, mas logo desistiram.

No Brasil, ocorre o inverso. Diante 
de crises fiscais passadas e da presente, 
como também de crises sociais (como 
foi o caso da saúde), opta-se por criar 
ou recriar uma contribuição provisória 
sobre a movimentação financeira – a 
CPMF. O que pode explicar uma dife-
rença tão radical relativa à visão dos 
tributos? Uma boa hipótese é que no 
resto do mundo definem-se os tributos 
pautando-se por princípios teóricos e 
pela experiência histórica (e mesmo 
internacional). Além de arrecadar, os 
tributos também devem evitar prejudi-
car a competitividade e a justiça social. 
Aqui, no entanto, parece prevalecer um 
outro e inusitado princípio: o da como-
didade. Os fiscos preferem cobrar um 
imposto que lhes dê menos trabalho 
para arrecadar, sem se importarem com 
os impactos para o resto da economia. 
Não por outro motivo é que proliferam 
as substituições tributárias e os regimes 
monofásicos e especiais nos tributos in-
diretos e os regimes de lucro presumido 
e simplificado nos diretos.

Ao contrário do que alguns defen-
dem, a menor parcela da arrecadação 
da CPMF provém das pessoas físicas – 
talvez menos de 10%. É um erro supor 

que os pobres, sem contas bancárias, 
escapariam desse tributo, porque seu 
custo certamente será repassado pelas 
empresas nos preços de seus produtos 
e, como as famílias de renda baixa con-
somem tudo o que ganham, suportarão 
indiretamente e proporcionalmente 
uma carga maior do que os mais ricos. A 
produção nacional também é penalizada 
vis-à-vis os importados e diante da con-
corrência no exterior, tendo em vista que 
suportará um imposto internamente, ao 
longo de toda sua cadeia produtiva e de 
comercialização, que não incide lá fora. 
Mesmo a ideia de que a CPMF seria cru-
cial para a fiscalização não se sustenta, 
haja vista que os fiscos já passaram a 
deter o acesso, até mesmo sem auto-
rização judicial em alguns casos, das 
movimentações bancárias e de cartões 
de crédito, dentre outras informações, 
com o sigilo devidamente resguardado.

É contraditório defender a CPMF e, 
ao mesmo tempo, uma reforma tributá-
ria para promover uma redistribuição 
da carga tributária das rendas mais 
altas para as mais baixas, na qual se 
caminhasse para um imposto sobre 
valor adicionado e que estabelecesse 
um sistema tributário que não inibis-
se os investimentos, empregos e a 
produção.

Desde que foi criado como imposto, 
em meados dos anos 1990, sempre foi 
assumido pelos governos como uma 
solução paliativa. Ora, diante da gravi-
dade da atual crise, é preciso enfrentar 
de forma realista e definitiva os proble-
mas. A CPMF não é solução. Seria muito 
melhor começar pela reforma do PIS, e 
depois da Cofins e do ICMS, porque aí 
sim se estaria avançando na direção de 
tributos e de um sistema tributário mais 
simples e eficiente.

(*) Respectivamente, economista, 
professor do mestrado do IDP e 

pesquisador do IBRE/FGV, e professora 
e pesquisadora de Direito Tributário 

da FGV/Direito-Rio e advogada

JOSÉ ROBERTO AFONSO E 
MELINA ROCHA LUKIC *

Recria ção da 

CP MF

PONTOCONTRAPONTO
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Questão não pode ser 
discutida com base em mitos

A possível recriação 

da CPMF reacende uma 

série de críticas infun-

dadas contra esse tipo 

de tributação. Muitos 

aspectos voltaram a ser 

levantados pelos adver-

sários desse tipo de tributo como se ele 

fosse o grande mal que pode surgir do 

processo de ajuste fiscal em discussão.

Cumpre dizer que o reequilíbrio das 

contas públicas deveria ser feito através 

de cortes de despesas, mas há pouco 

espaço nesse sentido porque o governo 

controla só 10% do que arrecada. O 

resto refere-se a gastos exigidos por lei. 

Mesmo na fatia de despesa que poderia 

ser reduzida há pressão de segmentos 

da sociedade contra essa prática. Todos 

apoiam corte de gastos – dos outros.

O jeito será aumentar tributos e o 

remédio menos amargo e com menor 

efeito colateral deve vir da recriação da 

CPMF. É preferível que ela tenha uma alí-

quota até superior a 0,2%, como foi pro-

posto, frente à possibilidade de deixá-la 

de lado e de que outros impostos tenham 

suas já elevadas alíquotas majoradas.

A CPMF é o tributo que menos pre-

judica a sociedade. Seus críticos têm es-

tudos que possam mostrar o contrário?

Um dos pontos que os críticos mais 

repetem é que a CPMF é um tributo in-

justo porque é regressivo. Ou seja, que 

ele penaliza duramente os mais pobres. 

Isso é falso e foi avaliado em alguns 

trabalhos que eles insistem em ignorar.

Produzi uma simulação quando a 

CPMF vigorava para aferir a tão alegada 

regressividade. Utilizando quatro faixas 

mensais de renda familiar apurei que 

essa crítica não é pertinente. Na menor 

faixa de rendimento (R$ 454,69), a CPMF 

(direta e indireta) representava 1,64% da 

renda; na segunda (R$ 1.215,33), 1,58%; 

na terceira (R$ 2.450,05), 1,51%; e na 

quarta (R$ 8.721,92), 1,41%.

A ex-deputada federal Maria da 

Conceição Tavares também estudou 

a suposta regressividade da CPMF e 

concluiu que esse tipo de tributo recai 

fundamentalmente sobre o segmento 

de maior renda. Segundo ela, é falso o 

argumento de que o imposto pune ba-

sicamente os mais pobres, uma vez que, 

em seus exercícios, constatou-se que as 

alíquotas médias efetivas são maiores 

para as camadas de renda mais alta.

Conclusões semelhantes foram 

publicadas por Nelson Leitão Paes e 

Mirta Noemi Sataka Bugarin no estudo 

Parâmetros tributários da economia bra-

sileira, publicado na Revista de Estudos 

Econômicos – FEA-USP (out-dez/2006). 

Os autores apuraram que a CPMF é o 

imposto mais harmonioso do sistema 

tributário brasileiro. O ônus desse tributo 

sobre o orçamento das famílias era de 

1,3%, isto é, ele é uniforme em qualquer 

faixa de renda, não é regressivo. O traba-

lho mostra ainda que entre os tributos 

mais prejudiciais está o ICMS, tido pelos 

críticos da tributação sobre movimenta-

ção financeira como um imposto justo.

Convém aos críticos da CPMF que 

entrem nesse debate e defendam suas 

teses com base em avaliações técnicas. 

Não dá para discutir uma questão tão 

essencial para o país com base em mitos 

e em teses que não se sustentam.

*Doutor em Economia pela Universi-

dade Harvard (EUA) e professor titular de 

Economia na FGV (Fundação Getúlio 

Vargas). Foi deputado federal (1999-

2003) e autor do projeto do Imposto Único

MARCOS CINTRA*

Recria ção da 

CP MF
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A Comissão Especial de Assuntos Tributários 
(Ceat) da OAB/RJ promoveu, no dia 25 de maio, 
o seminário O novo CPC e o processo tributário. 
O evento aconteceu no Plenário Evandro Lins 
e Silva da Seccional, e foi transmitido online 
através do canal da OAB/RJ no Youtube. O presi-
dente da Ceat, Maurício Faro, abriu os trabalhos.

Leonardo Greco iniciou as palestras falando 
sobre princípios gerais norteadores do novo 
CPC, e foi seguido de Gustavo Amaral, que 
abordou o tema Decisão judicial e coisa julgada 
em matéria tributária e o art. 489 do novo CPC. 
Erico Teixeira Vinhosa Pinto tratou dos Reflexos 
do novo Código de Processo Civil na execução fis-
cal, e Giuseppe Melotti falou sobre Incidente de 
resolução de demandas repetitivas, entre outros 
assuntos discutidos ao longo do dia. T

A conversão da contabilidade 
brasileira para os padrões contábeis 
internacionais, ocorrida nos últimos 
anos, foi o mote do evento que a Co-
missão de Direito Empresarial (Code) 
da OAB/RJ realizou no dia 16 de maio, 
reunindo especialistas do Direito e 
da contabilidade para tratar de forma 
interdisciplinar a questão.

“Foi-se o tempo em que se dizia 
que o profissional de Direito não gos-
tava de números, que isso era tratado 

Direito Empresarial: em debate, 
conversão do Brasil ao IFRS

de forma natural, ainda mais na área 
empresarial. Nós, advogados, temos 
que buscar cada vez mais nos integrar 
à área contábil. Alguns ainda têm 
medo do tema, e por isso se torna tão 
importante essa abordagem”, observou 
o presidente da Code, Pedro Freitas 
Teixeira, na abertura do evento.

O auditor Roberto Paulo Kenedi, 
coordenador do Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (Ibracon) fez 
uma contextualização sobre a adoção 

do IFRS – do inglês International Finan-
cial Reporting Standards – no Brasil.

Segundo ele, além da transparência, 
os maiores benefícios que a conver-
gência ao IFRS trouxe foram o aumento 
da comparabilidade das demonstra-
ções financeiras em cada mercado, a 
integração internacional do mercado de 
capitais, a disponibilidade de informa-
ções financeiras com mais qualidade e 
o aumento da eficiência da empresa. T

Seminário discute impactos 
do CPC na área tributária

Segurança aeron áutica pauta evento na Barra 

Leonardo Greco 
(dir.) deu início 
às palestras

Pedro Freitas: 
importância de 
integração à 
área contábil

Antonio 
José e Silva
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A Comissão de Direito Empresarial 
(Code) da OAB/RJ promoveu, dia 11 de 
maio, um debate para explicar as for-
mas de captação Private equity e Ven-
ture capital, que, segundo o presidente 
Pedro Teixeira são pouco conhecidas 
pelos advogados. “A ideia fundamental 
da comissão é trazer essa discussão 
para dentro da casa do advogado. A 
maioria dos colegas não tem conhe-
cimento dessas formas de captação 
de recursos e no atual momento de 
instabilidade política, que gera uma 
instabilidade econômica muito grande, 
a gente vê a necessidade de estabele-
cer esse diálogo e tirar essas dúvidas”.

Private equity e Venture capital 
são novas formas de capitalização de 
empresas baseadas em um fundo de 
investimento que passa a participar da 
sociedade empresária de modo a ala-
vancar o seu desenvolvimento. Teixeira 
defendeu que os advogados preci-
sam ter conhecimento sobre como 
encontrar alternativas para garantir a 
continuação do empreendedorismo 
no país.

A falta de conhecimento de espe-
cialistas em Direito Empresarial sobre 
essas formas de investimento também 
foi abordada pelo vice-presidente da 

Novas formas de 
captação para empresas 

Code, Rafael Sinay. “O Direito como 
ciência das regras de convivência e de 
conduta em sociedade deve uma aten-
ção especial aos fenômenos protago-
nistas de seu tempo. Hoje o capital 
empreendedor tem um protagonismo 
claro no mercado e na sociedade”, 
afirmou.

O vice-presidente da Associação 
Brasileira de Private Equity e Venture Ca-
pital (ABVCAP), Luiz Eugenio Figueiredo, 
apresentou uma visão geral de Private 
equity e alguns aspectos dessa indústria 
de investimento alternativo. T

A Comissão de Direito Aeronáutico da OAB/RJ nasceu na Subseção da 
Barra da Tijuca este ano e teve sua competência ampliada para todo o estado 
pelo presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz. Com a maioria dos membros 
composta por aeronautas que resolveram unir o conhecimento em aviação ao 
Direito, a comissão realizou o primeiro evento oficial em 12 de maio, na sede da 
OAB/Barra da Tijuca.

Entre as suas prioridades está a segurança de voo, assunto que inclui desde 
acidentes com balões até perícias. A comissão pretende criar cursos e promover 
palestras que irão unir o conhecimento jurídico ao aeronáutico, capacitando 
os advogados interessados no tema. No evento de apresentação, o presidente 
Antônio José e Silva destacou as características próprias da composição do 
núcleo. “Unimos quem já viveu e quem ainda vive a aviação diariamente. Esse 
grupo surgiu porque observamos que a aviação brasileira é madura, mas ainda 
precisamos criar consciência e maturidade jurídica no assunto”, defendeu. T

Segurança aeron áutica pauta evento na Barra 

Para discutir as mudanças no Códi-

go de Processo Civil (CPC) na área do 

Direito de Família, a comissão temática 

correspondente da OAB/RJ promoveu, 

no dia 30 de maio, uma palestra sobre 

o assunto. “É preciso falar das ações 

de família no novo CPC abordando um 

viés mais processual. Muitas vezes sen-

timos falta disso, porque o debate fica 

muito em torno do direito material”, 

afirmou na abertura a vice-presidente 

do grupo, Marisa Gaudio.

O juiz do Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo (TJ/ES) Rafael Calmon foi 

o palestrante. “Muita coisa mudou com 

o novo código. É um senso comum, nas 

varas de família, de que cada juiz tem 

seu próprio código, o que é verdade de 

certa forma. Por ativismo ou vontade 

de resolver as ações, muitos juízes 

estabeleciam um procedimento indi-

vidual. Agora, as ações de família são 

procedimentos especiais, por exem-

plo”, explicou. O juiz titular da 18ª Vara 

de Família, André Lopes, participou 

como debatedor. T

Palestra debate 
novo código 
no âmbito 
do Direito 
de Família

Luiz Eugenio 
Figueiredo

André Lopes, 
Marisa Gaudio e 
Rafael Calmon
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Livro trata da condição de mulheres nas prisões
Com a proposta de trazer para a advocacia uma discus-

são sobre o livro Presos que menstruam, da jornalista Nana 
Queiroz, lançado pela editora Record em 2015, o grupo de 
trabalho Mulheres encarceradas, que faz parte da Comissão de 
Política Criminal e Penitenciária (CPCP) da OAB/RJ, realizou no 
dia 18 de maio um evento que reuniu especialistas na área 
penal tratando da questão. Entre eles, a unanimidade: há uma 
cultura de superencarceramento que pode ser amenizada, 
principalmente se presas provisórias grávidas receberem seu 
direito de prisão domiciliar.

Há previsões legais que vão contra a prisão em regime 
fechado de grávidas, entre elas o artigo 318 do Código de 
Processo Penal. Segundo a professora da Faculdade Nacional 
de Direito da UFRJ Luciana Boiteux, que coordenou, junto 
com a conselheira seccional Maíra Fernandes, uma pesquisa 
sobre as condições da maternidade atrás das grades, essa, 
porém, não é a única.

 “Se formos olhar as leis, não há justificativa para o 
encarceramento massivo, da forma como é feito hoje. Além 
do artigo 318 [do CPP] podemos citar, também, a presunção 
de inocência. Indulto não é favor. E o Judiciário reitera essa 
ilegalidade. Pedimos apenas o cumprimento de leis, o reco-
nhecimento de direitos”, afirmou Boiteux.

 Coordenadora do grupo de trabalho Mulheres encarcera-
das, Caroline Bispo lembrou que “quase 80 anos depois do 

As comissões de Direito Homo-
afetivo e de Direito da Criança e do 
Adolescente da OAB/RJ se reuniram e 
discutiram, em 16 de maio, questões 
relacionadas ao Direito das crianças, 
como adoção, crianças transgêneros e 
crianças com deficiência. O dia 17 de 
maio é lembrado como Dia Mundial 

Direitos das crianças pautam evento conjunto de comissões 

de Luta contra a Homofobia e em 25 
de maio é celebrado o Dia Nacional da 
Adoção. O propósito do evento foi dis-
cutir se as datas são para se comemo-
rar ou se há muito a ser reivindicado 
nessas áreas.

Segundo a advogada Natalia Soares 
Franco, em relação à adoção existem 

motivos para comemorar e para reivin-
dicar. Entre os avanços, ela destacou o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), em vigor desde 1990. “Não po-
demos esquecer da importância dessa 
lei no nosso ordenamento jurídico”, 
ponderou. Uma modificação importante 
no ECA foi feita pela Lei 12.010/2009, a 
chamada nova Lei da Adoção. “A busca 
da efetividade da convivência familiar 
era o maior objetivo”. 

O Cadastro Nacional de Adoção, lan-
çado em 2008, também é, segundo Na-
talia, motivo para celebrar. O surgimento 
dos grupos de apoio à adoção é visto 
como progresso. “Eles são um agente 
transformador e têm sido responsáveis 
pela disseminação do tema, além da 
troca de experiências que é positiva e 
fundamental”, observou. 

Entre as reivindicações, a advoga-
da destacou a prevalência da família 
biológica. “O sujeito a ser tutelado é a 
criança. A família não pode ser prefe-
rida em relação à criança”. Ela criticou 

primeiro presídio feminino no Brasil, elas ainda fazem suas 
necessidades em buracos no chão”.

Em vídeo, a autora do livro explicou que o título foi inspi-
rado em uma declaração da ex-diretora da Pastoral Carcerária 
Heidi Cerneka, que afirmara que “o Estado se comporta como 
se só existissem presos homens no Brasil, mas uma vez por 
mês parte desses presos menstrua”.

 Participaram ainda o presidente da CPCP, José Soares de 
Andrade, e a advogada Thaís Pinhata. T

Críticas ao 
superencarceramento 
foram unanimidade

Natalia Franco 
(dir.): motivos 
para comemorar 
e para reivindicar
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OAB Mulher alerta para prevenção 
do câncer de mama e ginecológico

A Comissão OAB Mulher, da 
Seccional, lançou em maio uma 
campanha para a conscientização 
da  advogada sobre os riscos do 
câncer ginecológico e de mama, e a 
necessidade de fazer o exame gine-
cológico preventivo. No dia 30, foi 
realizado, o evento Saúde da mulher, 
com palestras de especialistas de 
diversas áreas.

“Percebemos que a profissional 
muitas vezes acaba postergando a 
ida ao médico por conta do dia a 
dia atribulado do trabalho. Sabe-
mos como é difícil conciliar todas 
as funções, mas queremos lembrar 
que é importante que a advogada 
abra uma brecha para frequentar 
o ginecologista regularmente”, ob-
servou a presidente da OAB Mulher, 
Daniela Gusmão.

Direitos das crianças pautam evento conjunto de comissões 
também a falta de profissionais na 
Justiça da infância.

Crianças transgênero
Fundadora da Comissão de Direito 

Homoafetivo da OAB/RJ, a advogada 
Patrícia Sanches Lamosa falou sobre os 
direitos das crianças transgêneros. Ela 
começou explicando o que é a transexu-
alidade e deixou claro que não se trata 
de um problema. “Quando é identi-
ficada, temos uma possível solução”, 
defendeu. 

Patrícia definiu a transexualidade 
como desconforto persistente quanto 
ao gênero atribuído ao nascer e reiterou 
que o corpo em si não é a questão, ape-
sar de não coadunar com a identidade 
de gênero da pessoa. Esta é a convicção 
íntima de pertencer ao gênero feminino 
ou masculino. Já o papel de cada um é 
o conjunto de comportamentos padrão 
definidos pela prática cultural.

Quando identificada a transexualida-
de, é possível ser feito um pedido judicial 

para a alteração de nome e sexo assina-
lados nos assentamentos civis. No caso 
de crianças transgêneros, Patrícia afirmou 
que o apoio da família é fundamental. No 
Brasil, há um parecer do Conselho Federal 
de Medicina que autoriza aos médicos 
que realizem procedimentos na fase da 
pré-puberdade a bloquear o desenvol-
vimento das características secundárias 
– como pelos e engrossamento da voz em 
homens e menstruação em mulheres –, 
sem a utilização de hormonização cruza-
da. “É importante ressaltar que, nessa fase, 
o processo ainda é reversível e não traz 
prejuízos”, ponderou. A partir de 16 anos 
a utilização de hormônios cruzados é 
possível. Já cirurgia, só a partir de 18 anos.

Na atual Classificação Internacional 
de Doenças (CID), de 1992, a transe-
xualidade é tida como uma doença, a 
disforria de gênero. “Está para ser votada 
em 2017 a CID 11/2015, que retira a 
transexualidade dos distúrbios mentais 
e traz para questões relacionadas à 
saúde”, destacou Patrícia.

Estatuto da Pessoa com Deficiência  
A presidente da Comissão de 

Direito de Pessoas com Deficiência 
do IBDFAM, Claudia Grabois, falou 
sobre o processo de educação inclu-
siva à luz do novo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. Segundo ela, esse 
processo começou já na promulgação 
da Constituição. “Todos os artigos 
da Carta que tratam sobre educação 
prezam a igualdade de condição”, 
explicou. Mas, segundo ela, a invisibi-
lidade das pessoas e, principalmente, 
das crianças com deficiência, ainda é 
grande.

Na opinião de Claudia, o estatuto 
criminaliza a falta de acessibilidade. 
“Toda criança com deficiência deve-
ria estudar em escolas comuns”. Ela 
também destacou a importância da 
transversalidade. “Uma criança com de-
ficiência pode ser também uma criança 
negra, ter ou não uma religião, ser 
homossexual. É fundamental enxergar 
todas essas particularidades”. T

Ela explicou que a preocupação 
com a saúde da advogada é comparti-
lhada entre as comissões OAB Mulher 
de todas as seccionais. O exame gine-
cológico pode detectar a presença de 

células anômalas antes de os primeiros 
sintomas aparecerem, lembrou, alertan-
do também para a importância de se 
avaliar o risco de câncer de mama com 
um profissional. T

Especialistas 
abordaram 
diversos 
aspectos da 
saúde feminina
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Audiências de custódia ainda 
não acontecem em todo o estado

Apesar de terem sido regula-
mentadas pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em dezembro, 
e com um prazo de três meses 
para implementação nos tribunais 
do Rio de Janeiro, as audiências 
de custódia ainda não são uma 
realidade em todo o estado. Para 
discutir o problema, assim como 
as particularidades e a necessi-
dade de efetivação do projeto, 
a Comissão de Política Criminal 
e Penitenciária da OAB/RJ reuniu, 
dia 11 de maio, advogados da 
área penal e um representante do 
Tribunal de Justiça (TJ). 

Pelo tribunal, o desembargador Paulo de 
Oliveira Lanzellotti Baldez reconheceu a impor-
tância das audiências de custódia, que constam 
na apresentação, em até 24 horas, de toda 
pessoa presa em flagrante delito à autoridade 
judicial competente – e a pessoa deve ouvida 
sobre as circunstâncias em que se realizou sua 
prisão ou apreensão. Baldez confirmou o atraso 
no cronograma de instalação nas comarcas do 
interior, que atribuiu a “dificuldades internas” 
na capital. O desembargador apontou a crise 
financeira que o estado sofre como a grande 
inimiga do projeto.

“Nossa preocupação é que as audiências de 
custódia sejam, de fato, uma realidade. Temos 
um planejamento de implementação nas regi-
ões, mas isso demanda um custo. E encontramos 
dificuldades dentro do próprio Tribunal de Justi-

ça, pois, além de alguns colegas 
não entenderem a importância 
dessa ação, ela exige uma ativi-
dade muito intensa”, explicou, 
apontando que meses depois 
do início da implementação na 
capital já foi percebida uma mé-
dia próxima aos 50% de soltura 
dos presos. De acordo com o 
desembargador, isso foi essen-
cial em um cenário de contínuo 
aumento das prisões provisórias 
desde 2010: “Atualmente temos 
no Rio de Janeiro cerca de 48 mil 
presos, já incluindo os condena-

dos. Desses, 20 mil são provisórios”. 
Já o presidente da Associação Brasileira 

dos Advogados Criminalistas (Abracrim-RJ), 
James Walker, mostrou fotos feitas pelo juiz 
da Vara de Execuções Penais de Porto Ale-
gre (RS), Sidinei José Brzuska, que demons-
tram as condições desumanas em que se 
encontram os presos nas celas do estado, 
muitos deles provisórios, para falar sobre o 
problema da superlotação dos presídios. 

Coordenador das comissões temáticas 
da Seccional e procurador-geral da Sec-
cional, Fábio Nogueira ressaltou a urgência 
do cumprimento do cronograma. O evento 
contou também com participação do 
presidente da comissão que trata do tema, 
José Pinto Soares de Andrade, da advogada 
Fernanda Prates Fraga e do advogado e do 
professor Thiago Minagé. T

A retirada dos cavalos que pu-
xavam as charretes de Paquetá foi 
feita no dia 19 de maio, pela prefei-
tura. No início do mês, a Comissão 
de Proteção e Defesa dos Animais 
(CPDA) da OAB/RJ já havia noticia-
do a medida, conquistada através 
de um termo de ajustamento de 
conduta (TAC) assinado pelo grupo 
e pela Associação dos Charreteiros. 
De acordo com a decisão, os ani-
mais seriam removidos por conta 
da precariedade das cocheiras, que 
apresentavam esgoto a céu aberto 
e falta de rede sanitária.

Um laudo do Ministério Público 
atestou as más condições do lugar 
e um parecer recomendou a retira-
da imediata dos animais.

A CPDA informou que os 
charreteiros aceitaram substituir 
os cavalos por carros elétricos, que 
serão doados pela Prefeitura do Rio. 
O presidente da comissão, Reynal-
do Velloso, estava desde 2014 em 
negociações com os trabalhadores 
para solucionar o problema. Os 
animais foram encaminhados para a 
fazenda-modelo municipal, em Pe-
dra de Guaratiba, na Zona Oeste. T

Comissão age 
e prefeitura 
retira cavalos 
de Paquetá

Seccional e IAB prestam homenagem 
póstuma a Calheiros Bomfim

A OAB/RJ e o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizaram sessão conjunta 
em homenagem póstuma a Benedito Calheiros Bomfim, que faleceu no dia 7 de maio, 
aos 99 anos. A solenidade aconteceu no dia 18 de maio, no plenário do IAB. “Essa é 
uma homenagem a um homem que transcende as entidades. Ele nos brindou com 
uma existência plena de valor. Só podemos agradecer, e o mais importante é firmar-
mos esses valores. A OAB começa a ter esse ano um novo Código de Ética, e acho que 
ele poderia se chamar Calheiros Bomfim, por tudo o que ele personificava”, afirmou o 
presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz, na cerimônia.

O advogado Celso Soares fez o discurso oficial em nome das entidades. A Asso-
ciação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), da qual Bomfim era fundador, e a 
Associação Carioca de Advogados Trabalhistas (Acat), da qual foi presidente, além de 
representantes do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, 
também participaram do evento. Em nome da família, o neto e advogado Vinícius 
Bomfim agradeceu a homenagem. T

Paulo 
Baldez

Celso Soares 
(dir.) discursou 
em nome das 
entidades

Foto: Bruno Marins

Fo
to

: L
ul

a 
Ap

ar
íc

io

PANORAMA



TRIBUNA DO ADVOGADO - JUNHO 2016 - PÁGINA 41

O R D E M  D O S  A D V O G A D O S  D O  B R A S I L
Seção do Estado do Rio de Janeiro (Triênio 2016/2018)

DIRETORIA DA SECCIONAL
Presidente
Felipe de Santa Cruz Oliveira 
Scaletsky
Vice-presidente
Ronaldo Eduardo Cramer Veiga 
Secretário-geral
Marcus Vinicius Cordeiro 
Secretária adjunta
Ana Amelia Menna Barreto de 
Castro Ferreira
Tesoureiro
Luciano Bandeira Arantes 

DIRETORIA DA CAARJ
Presidente
Marcello Augusto Lima de Oliveira 
Vice-presidente
Frederico França Morgado Ferreira 
Mendes
Secretária-geral
Naide Marinho da Costa 
Secretária-adjunta
Marisa Chaves Gaudio 
Tesoureiro
Renan Aguiar
Suplentes 
Adilza de Carvalho Nunes
Ana Carolina Lima da Costa
Nara da Rocha Saraiva

CONSELHEIROS EFETIVOS
Alexandre Freitas de Albuquerque
Alfredo Hilário de Souza
Álvaro Sérgio Gouvêa Quintão
Antônio Ricardo Corrêa da Silva
Antônio Vanderler de Lima Junior
Armando César de Araújo Pereira 
Burlamaqui
Arnon Velmovitsky
Ary Litman Bergher
Berith José Citro Lourenço 
Marques Santana
Bernardo Pereira de Castro 
Moreira Garcia
Breno Melaragno Costa
Bruno Teixeira Dubeux
Carlos Alberto Menezes Direito 
Filho
Carlos André Rodrigues Pedrazzi
Carlos Eduardo de Campos 
Machado
Carlos Henrique de Carvalho
Clarissa Costa Carvalho
Daniela Galvão da Silva Rego 
Abduche
Daniele Gabrich Gueiros
Déa Rita Matozinhos Oliveira
Deivis Marcon Antunes
Eduardo Abreu Biondi
Eduardo Antônio Kalache
Eduardo Maneira
Eduardo Valença Freitas
Fábio Nogueira Fernandes
Fernanda Lara Tórtima
Fernando Orotavo Lopes da Silva 
Neto
Flávio Antônio Esteves Galdino

Magé - Renato Silva de Siqueira
Itaguaí - Arthur Fraga Oggioni
Nilópolis - Celso Gonçalves
Itaboraí - Jocivaldo Lopes da Silva
Cantagalo - Pedro Rogerio da 
Silva Alves
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 
Nascimento
Seropédica - Jucimar de Almeida 
Silva
Pavuna - Antonio Carlos Rocha 
Faria
Búzios – Márcio José Teixeira 
de Sá

Flávio Villela Ahmed
Gabriel Francisco Leonardos
Geraldo Antônio Crespo Beyruth
Gilberto Fraga
Guilherme de Castro Gouvêa
Guilherme Guerra D’Arriaga 
Schmidt
Gustavo André Muller Brigagão
Jansens Calil Siqueira
João Augusto Basilio
João Pedro Chaves Valladares 
Pádua
Jonas Gondim do Espírito Santo
Jonas Oberg Ferraz
José Ricardo Pereira Lira
Juliana Hoppner Bumachar 
Schmidt
Juliana Vilela Oliveira
Leonardo Pietro Antonelli
Leonardo Rzezinski
Maíra Costa Fernandes
Marcela Lima Rocha Cintra Vidal
Marcelo Cury Atherino
Marcelo Dickstein
Marcelo Feijó Chalréo
Márcio Vieira Souto Costa Ferreira
Marcos Bruno
Marcos Luiz Oliveira de Souza
Maria Alicia Lima Peralta
Marta Cristina de Faria Alves
Maurício Pereira Faro
Murilo Cezar Reis Baptista
Paulo Cesar Salomão Filho
Paulo Renato Vilhena Pereira
Rachel Louise Braga Delas Leoni 
Lopes de Oliveira
Ranieri Mazzilli Neto
Raquel Pereira de Castro Araújo
Ricardo Loretti Henrici
Rita de Cássia Sant’Anna Cortez
Roberto Monteiro Soares
Rodrigo Ayres Martins de Oliveira
Romualdo Mendes de Freitas 
Filho
Samantha Pelajo
Sérgio de Oliveira Carpi
Túlio Claudio Ideses
Vânia Siciliano Aieta 
Wanderley Rebello de Oliveira 
Filho 
Williams Pereira Junior
Yuri Saramago Sahione de Araújo 
Pugliese
 
CONSELHEIROS SUPLENTES 
Aderson Bussinger Carvalho
Ana Beatriz Bastos Seraphim
Ana Gabriela Burlamaqui de 
Carvalho Vianna
Ana Paula Santoro Pires de 
Carvalho Almeida
Anderson Elisio Chalita de Souza
André Andrade Viz
André Porto Romero
Andréa Cristina Ventura dos 
Santos
Armando Silva de Souza
Beatriz Sampaio Nóvoa

Camila Freitas Ribeiro
Carla Goés Lopes Anjo
Carolina Pederneiras Lopes
Carolyne Albernard Gomes
Cláudio da Fonseca Vieira
Cláudio Goulart de Souza
Daniel Corrêa Homem de Carvaho
Daniel Duque Marques dos Reis
Denise Beck Pereira Nunes
Diogo Tebet da Cruz
Douglas Blaichman
Eduardo de Souza Gouvea
Elen Marques Souto
Estela Aranha
Fábio Luiz Ferreira
Fábio Perrone Campos Mello
Fábio Pimentel de Carvalho
Filipe Orlando Saraiva
Frederico Chalhoub e Silva
Godofredo Mendes Vianna
Igor Muniz
Jeferson de Faria Soares
João Pedro Eyler Póvoa 
Joaquim Tavares de Paiva Muniz
Job Eloisio Vieira Gomes
José Ademar Arrais Rosal Filho
José Agripino da Silva Oliveira
José Pinto Soares de Andrade
José Teixeira Fernandes
Luciana André Levy
Luiz Américo de Paula Chaves
Luiz André de Barros Vasserstein
Luiz Felipe Conde
Luiz Paulo Pieruccetti Marques
Mara de Fátima Hofans
Marcelo Jucá Barros
Márcia Cristina dos Santos Braz
Márcia Dinis
Maria de Fátima Ribeiro Cabo
Maria Luiza de Luna Borges 
Saraiva
Mariana Freitas de Souza
Mônica Alexandre Santos
Mônica Prudente Giglio
Mônica Soares Barbosa
Olavo Ferreira Leite Neto
Paula de Oliveira Marinho Alves 
de Menezes
Paula Heleno Vergueiro
Paulo Henrique Teles Fagundes
Paulo Parente Marques Mendes
Rafael Caetano Borges
Raphael Montenegro Hirschfeld
Regina Célia Coutinho Pereira 
Real
Reynaldo Soares Velloso
Rilley Alves Werneck
Roberto Ferreira de Andrade
Rodrigo Etienne Romeu Ribeiro
Rogério Carlos Pedrosa Travassos
Sandra Cristina Machado
Sérgio Luiz Pinheiro Sant’Anna
Silvestre de Almeida Teixeira
Solange Ferreira de Moura
Sônia Maria Alves Costeira
Sônia Regina Dias Martins
Sydney Limeira Sanches
Thaisa Xavier Chaves

Valéria Teixeira Pinheiro
Vinícius Neves Bomfim
Wagner Madruga do Nascimento
Waldir Nilo Passos Filho
Wilson Fernandes Pimentel
 
CONSELHEIROS FEDERAIS 
Carlos Roberto de Siqueira Castro 
Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara
Sérgio Eduardo Fisher
 
CONSELHEIROS FEDERAIS 
SUPLENTES 
Flávio Diz Zveiter
Jonas Lopes de Carvalho Neto
José Roberto de Albuquerque 
Sampaio

MEMBROS HONORÁRIOS 
VITALÍCIOS
Waldemar Zveiter
Ellis Hermydio Figueira
Cesar Augusto Gonçalves Pereira
Nilo Batista   
Sergio Zveiter
Octavio Gomes
Wadih Nemer Damous Filho

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 
Garcez
Volta Redonda  - Alex Martins 
Rodrigues
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 
Cunha
Três Rios - Sergio de Souza
Macaé  - Fabiano Lima Paschoal 
de Souza
Niterói  - Antonio Jose Maria 
Barbosa da Silva
Bom Jesus do Itabapoana - 
Gilberto Cardoso de Matos
Resende - Samuel Moreira 
Carreiro
São João de Meriti - Julia Vera de 
Carvalho Santos
Cabo Frio - Eisenhower Dias 
Mariano
Angra Dos Reis - Luís Carlos 
Jordão Elias



TRIBUNA DO ADVOGADO - JUNHO 2016 - PÁGINA 42

Meio século de 
interiorização
No mês em que a fundação das 
primeiras subseções completa 50 anos, 
Centro de Documentação e Pesquisa da 
OAB/RJ lança publicação para resgatar 
memória da advocacia no interior do estado

NÁDIA MENDES

Há 50 anos a OAB 
fluminense começava 
a expandir sua atuação 
para o interior do estado 
com a criação das 13 
primeiras subseções. A 
Resolução nº1, que ins-
tituiu as unidades em 
5 de julho de 1966, foi 
assinada em Niterói, 
àquela época capital 
do Estado do Rio de 
Janeiro – a cidade do 
Rio pertencia ao ex-
tinto Estado da Gua-
nabara –, e criava as 
subseções de Nova 

Iguaçu, Duque de Caxias, Pe-
trópolis, Volta Redonda, Barra 
do Piraí, Valença, Barra Mansa, 
São Gonçalo, Nova Friburgo, 
Miracema, Itaperuna, Cam-

pos dos Goytacazes e Teresópolis. Os 
primeiros presidentes foram indicados 
pela diretoria da Seccional até que fos-
sem realizadas eleições diretas.

Mas essa não foi a primeira ação no 
sentido de organização e representa-
ção dos colegas do interior. De forma 
independente, um grupo de advogados 
do sul do estado criou, em 1963, uma 
associação para defender os interesses 
da advocacia. A Associação Profissional 
dos Advogados do Sul Fluminense era 
sediada em Barra Mansa e procurava 
conscientizar e fortalecer a classe.

No mesmo ano, em 17 de junho, a 
própria Ordem criou uma comissão de 
representantes da seção nas comarcas 
do interior. Segundo a ata do conselho 
em que consta a criação do grupo, o 
papel dos representantes era cooperar 
para a boa aplicação dos dispositivos 
do Estatuto da OAB. Essa estrutura de 
representação pode ser considerada o 
embrião da criação das subseções, que 
ocorreria poucos anos depois.

Segundo o atual presidente da 
OAB/Barra Mansa, Noé Garcez, os advo-
gados da região enfrentavam muitas di-

Wellington Cantal 
(esq.) com seu vice-
presidente, Valdir 
Medeiros, no dia da 
posse, em 1967
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ficuldades nos andamentos dos proces-
sos, o que causava acúmulos e prejuízos. 
Para ele, a OAB é, desde aquela época, 
um importante instrumento na garantia 
de direitos constitucionais “A Ordem 
é um organismo vivo da sociedade e 
deve, sempre de forma independente 
e imparcial, se posicionar nas questões 
sociais relevantes”.  

O trabalho feito no interior, tanto 
no aspecto coorporativo, defendendo 
os interesses da advocacia, quanto no 
institucional, buscando cumprir seu 
papel junto à sociedade, é algo que 
sempre deve ser ressaltado, segundo 
o diretor do Departamento de Apoio às 
Subseções (DAS), Carlos André Pedrazzi. 
“A Ordem contribuiu ao longo desses 50 
anos em grandes acontecimentos da 
vida das cidades. É importante relembrar 
todos os ex-presidentes e diretores que 
construíram uma história grandiosa em 
cada subseção”, destaca. 

Neste sentido, o Centro de Docu-
mentação e Pesquisa da Seccional (CDP) 
está organizando uma publicação para 
resgatar a história, baseada em uma 
intensa pesquisa nas atas das reuniões 
de conselho da época. Para Pedrazzi, 
o trabalho do CDP é fundamental. “É 

uma data que merece ser comemorada. 
Os acontecimentos que marcaram a 
trajetória de cada subseção devem ser 
lembrados”. O diretor do CDP, Aderson 
Bussinger, afirmou que a organização 
em subseções foi um ato progressivo 
e independente da conjuntura política 
do país. “A OAB foi na contramão do re-
gime militar ao descentralizar o poder”, 
constata.

Durante a pesquisa, a equipe do 
CDP se deparou com uma contradição. 
Apesar de também ter sido criada pela 
Resolução nº1, em 1966, a Subseção 
de Teresópolis só foi instalada em 
1975, quando teve sua primeira elei-
ção. As outras 12 subseções elegeram 
a primeira diretoria em novembro de 
1968, quando também votaram para o 
Conselho Seccional. 

Segundo Bussinger, a equipe não en-
tendia por que Teresópolis fora excluída 
da ata sobre a primeira eleição e por que 
permaneceu vinculada a Petrópolis até 
1968. O mistério foi solucionado quando 
a equipe analisou a ata da Assembleia 
Geral de 7 de novembro de 1966, que 
relatou a instalação do colégio eleitoral 
nas subseções. Segundo o documento, 
“ali não foi instalada mesa receptora, em 

virtude de doença súbita do presidente 
designado que a presidiria”. 

Regime Militar 
Dado o contexto histórico, é impossí-

vel resgatar a memória dessas subseções 
sem, também, lembrar o que acontecia 
no país em 1966. Os efeitos de dois 
anos de golpe militar eram sentidos pela 
advocacia e se intensificaram com o Ato 
Institucional nº 2 (AI-2), editado em 27 
de outubro de 1965 e que vigorou até a 
promulgação de nova Constituição, em 
15 de março de 1967. O ato permitia a 
suspensão dos direitos políticos de qual-
quer cidadão pelo prazo de dez anos e a 
cassação de mandatos legislativos fede-
rais, estaduais e municipais. Além disso, 
cancelava as garantias constitucionais ou 
legais de vitaliciedade, inamovibilidade 
e estabilidade.

Nessa época, o Conselho Federal da 
OAB, que ainda funcionava no (extinto) 
Estado da Guanabara, no prédio da Ave-
nida Marechal Câmara onde hoje está a 
Caarj, não havia se posicionado contra 
o regime militar – o que aconteceria de 
maneira mais incisiva a partir de 1967. 
Mas o conselheiro pelo Rio de Janeiro 
Heráclito da Fontoura Sobral Pinto usou 
a tribuna em 24 de maio de 1966 para 
rebater o discurso do então presidente 
da República, Humberto Castello Bran-
co, que afirmara dois dias antes, no 
Maranhão, que o Brasil não tinha presos 
políticos e muito menos uma ditadura. 
Sobral Pinto defendeu que o AI-2 
consagrava “todos os atos abusivos, 
despóticos, violentos e injustos prati-
cados, à sombra do golpe militar de 31 
de março de 1964”. 

Segundo Bussinger, o discurso era 
totalmente direcionado aos conse-
lheiros. “A intenção, ao que parece, era 
denunciar o que estava acontecendo 
no país para os conselheiros, além de 
defender as prerrogativas da classe”, 
explica.

O primeiro presidente eleito da sub-
seção de Duque de Caxias, Wellington 
Cantal, sofreu na pele, literalmente, as 
consequências do regime militar. Cantal Fo
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era advogado de uma associação de 
lavradores posseiros da região. “As ter-
ras não tinham escritura. Mas, às vezes, 
apareciam alguns ‘grileiros’ com escri-
turas falsificadas”, conta. Em novembro 
de 1967, em frente ao fórum da cidade 
e ainda no exercício da presidência da 
subseção de Caxias, ele foi levado por 
uma patrulha do Regimento Escola de 
Infantaria, de Realengo, para escla-
recimentos, já que uma pessoa fora 
presa com um cartão profissional dele. 
“Esclarecimentos? Eu fiquei mais de um 
ano preso e fui torturadíssimo”, revela. 

Segundo Cantal, o motivo real da 
sua prisão tinha a ver com os posseiros 
que ele defendia. “O pai do capitão 
que comandou as minhas torturas era 
um grileiro que estava expulsando 
os posseiros para quem eu advogava. 
Eu havia conseguido um mandado de 
manutenção de posse e isso feriu o pai 
desse capitão pessoalmente. Foi uma 
forma de retaliação”, explica. 

Cantal ainda estava preso quando o 
Ato Institucional nº 5 entrou em vigor, 
em 13 de dezembro 1968, e conta que 
os torturadores afirmavam “ter poder 

absoluto”. Ele diz, também, que por 
muito tempo ninguém sabia sua locali-
zação. “Quando a OAB identificou onde 
eu estava mandou um conselheiro me 
visitar, elaborou um habeas corpus, mas 
não adiantou. Só me soltaram por não 
terem conseguido apurar nada contra 
mim. Não tinham provas”.

Anos depois, Cantal foi preso no-
vamente. Dessa vez no saguão do seu 
escritório em São Paulo. “Um grupo 
de cinco ou seis homens me pegou à 
força e quis me arrastar, mas foram im-
pedidos pelos funcionários do prédio, 
que intervieram a meu favor. Cheguei 
ao DOI-Codi já todo quebrado, todo 
arrebentado”, relembra.

Cantal relata que muitos dos pro-
blemas ainda hoje enfrentados, princi-
palmente pelos advogados do interior, 
já eram frequentes naquela época. Na 
Duque de Caxias de 1967, por exemplo, 
o principal problema era um juiz que não 
atendia os advogados, além da demora 
na distribuição das petições iniciais e nas 
audiências. “O fórum era uma desorga-
nização total”, define.

A cidade foi considerada “município 

de segurança nacional” entre 1971 e 
1985. Isso significa que o prefeito era 
escolhido pelo presidente da República. 
Para o atual presidente da OAB/Duque 
de Caxias, Vagner Sant’Ana, criar a sub-
seção foi um gesto político firme e po-
sitivo. “Hoje, 50 anos depois, devemos 
homenagear todos os advogados que, 
do seu modo e nos limites do seu tem-
po, ajudaram a construir essa história”.

Também município de segurança 
nacional entre 1973 e 1985, Volta Re-
donda é sede da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), o que fez a cidade se 
desenvolver pela indústria. Mas, como 
ocorreu no restante do país, graves vio-
lações de direitos foram praticadas pelo 
regime militar na cidade. Com o objetivo 
de reconstruir essa memória que a Co-
missão da Verdade Dom Waldyr Calheiros 
foi criada no município. O presidente da 
OAB/Volta Redonda, Alex Martins, presi-
diu a comissão. “Busquei, com dignidade, 
representar à altura a importância da OAB 
e da advocacia voltaredondense”, afirma. 

O relatório final da comissão tem 
mais de 500 páginas. “Juntamente com 
outras entidades e militantes, procu-

Subseção ajudou 
na reconstrução 
de Friburgo após 
tragédia de 2011
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ramos reconstruir a memória daquele 
período, sobretudo, redescobrindo a 
verdade dos fatos e resgatando o de-
sejo de justiça em defesa das vítimas 
e familiares que sofreram as violentas 
barbáries”, afirma Alex, citando o 1º 
Batalhão de Infantaria Blindada, que 
era baseado na vizinha Barra Mansa, 
onde a comissão apurou que ocorreram 
prisões, torturas e assassinatos.

Enchente na Serra
A tragédia provocada pela enchente 

que atingiu a Região Serrana do Rio de 
Janeiro em 2011 é considerada um dos 
maiores desastres naturais brasileiros e 
teve graves consequências na área. As 
cidades registraram grande número de 
mortos e desabrigados e a Seccional 
agiu, em conjunto com as subseções, 
em diferentes frentes. É mais um 
exemplo da importância da atuação da 
Ordem no interior.

Em Nova Friburgo, um dos mu-
nicípios mais prejudicados, uma 
equipe de funcionários da OAB/RJ 
permaneceu por 16 dias na cidade 
para ajudar as vítimas da enchente. 
Voluntariamente, o grupo trabalhou 
entregando alimentos e água, e 
limpando escritórios de advogados 
atingidos. Uma picape da Seccional 
era usada para chegar às áreas mais 
isoladas e, muitas vezes, a equipe 
percorreu distâncias a pé, em meio a 
escombros e alagamentos. 

Pedrazzi, que na época da tragédia 
presidia a subseção local, destaca a 
importância da atuação da Ordem 
nesse episódio. “A OAB foi uma insti-
tuição importantíssima na cidade, não 
só no aspecto de fiscalização dos in-
vestimentos e recursos obtidos, como 
também na solidariedade e assistência 

aos cidadãos e advogados que foram 
atingidos pela enchente”. Segundo ele, 
a Seccional também cobrou condutas 
das autoridades durante a reconstru-
ção da cidade.

Como forma de apoio, o Colégio 
de Presidentes de Subseção daquele 
ano foi realizado no município. A sede 
da OAB/Nova Friburgo, como muitos 
imóveis na cidade, ficou comprometi-
da depois da enchente e precisou ser 
completamente reformada, tendo sido 
devolvida à advocacia em 2012. 

Teresópolis foi outra cidade bas-
tante impactada pela tragédia e a 
subseção local atuou junto ao Instituto 
Médico Legal (IML) na identificação dos 
corpos durante todo o tempo em que a 
cidade esteve mobilizada com o desas-
tre. A OAB/Teresópolis, porém, já havia 
enfrentado outra situação complicada. 
Em janeiro de 1982, um incêndio cri-
minoso destruiu totalmente a sede, 
que funcionava em uma das salas do 
fórum da comarca. A autoria do crime 
não foi descoberta. Com o incêndio, 
toda a documentação da subseção até 
então se perdeu. “Sem dúvida teria, nos 
dias de hoje, relevante valor histórico”, 
afirma o atual presidente da subseção, 
Rodrigo Ferreira da Cunha.

Estrutura
Há a necessidade de que as sedes 

das subseções – que além de abrigar o 
trabalho administrativo também pres-
tam serviços aos advogados – sejam 
funcionais. Por isso, o presidente da 
OAB/Nova Iguaçu, Jorge José Rosem-
berg, destaca a construção e inaugu-
ração da sede própria da unidade, em 
2006, como um grande marco nesses 
50 anos de história. Ainda no âmbito 
dos serviços, ele ressalta o pioneirismo. 

“Fomos a primeira subseção a implan-
tar tanto o transporte para advogados 
quanto o sistema informatizado nas 
salas. Nos meus 17 anos de trabalho 
na OAB, esses fatos são, para mim, 
os mais significativos e colocam a 
subseção numa posição de vanguarda 
da luta pela melhora da advocacia da 
sociedade”, afirma.

Em São Gonçalo, o endereço da 
subseção foi, por quase 20 anos, uma 
pequena sala de fotocópias do antigo 
fórum da cidade. Apenas em 1984 
houve a primeira mudança para uma 
sala fora do fórum. O atual presiden-
te, Eliano Enzo, conta que essa sede 
provisória ficava próxima de onde a 
subseção está instalada atualmente. 
“Em junho de 1998 a sede própria 
foi entregue aos advogados. Essa foi 
uma das nossas maiores conquistas, 
já que os advogados puderam ter uma 
referência definitiva de onde a OAB 
está”, explica.

Para Enzo, a subseção faz parte da 
história do municipio, que irá comple-
tar 126 anos em setembro. “A OAB/
São Gonçalo está aprendendo sua 
importância dentro da história da nossa 
cidade. Hoje somos uma entidade que 
atua e está presente na sociedade, 
interagindo com diversos setores. A 
população enxerga na Ordem uma 
instituição com que ela pode contar, 
e esse é um grande diferencial das 
subseções”. 

A publicação do CDP contando 
esses e outros fatos históricos dos 
últimos 50 anos das subseções será 
lançada em julho, em comemoração 
antecipada do mês dos advogados. 
“Será uma edição definitiva desse meio 
século de história das subseções da 
OAB/RJ”, finaliza Aderson. T
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Macaé e Rio das Ostras terão 
sedes próprias até 2018

O presidente da Seccional, Felipe Santa 
Cruz, esteve em Macaé, no Norte Flu-

minense, e em Rio das Ostras, na Região 
dos Lagos, no dia 4 de maio, para discutir 
a construção de sedes próprias para as 

unidades da Ordem locais.
Em Macaé, o presidente da subseção, 

Fabiano Paschoal, destacou a importân-
cia do espaço para a advocacia. “Nossa 
subseção engloba quatro municípios e 

Comissão garante vista de auto 
sigiloso a advogado de Barra do Piraí

Graças à rápida ação da Comissão de 
Prerrogativas da OAB/RJ, o advogado Márcio 
Mota Spacek Myrrha, de Barra do Piraí, no Sul 
Fluminense, teve seus direitos respeitados no 
tempo necessário. Após negação, por parte do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
de vista aos autos de um inquérito sigiloso, 
que teria uma audiência de oitiva, em 4 de 
maio, a comissão entrou com um mandado 
de segurança na véspera, dia 3.  Além disso, 
um delegado de prerrogativas acompanhou 
o caso pessoalmente e ponderou com a 
procuradora a importância de o advogado ter 
acesso aos autos para orientar o cliente de 
maneira adequada. 

A comissão foi notificada do caso pelo 
presidente da subseção local, Christopher 
Almada. Segundo ele, o pedido de vista foi 
negado mesmo depois de o colega ter ane-
xado uma procuração do cliente nos autos. “É 
um direito do advogado analisar o processo. A 
rápida atuação da Comissão de Prerrogativas 
foi fundamental”, elogiou. Além da autorização 
da vista, a audiência foi remarcada. T

Em Arraial, protesto pela demora na construção do fórum
Com um bicho-preguiça como símbolo, os 

advogados de Arraial do Cabo, na Região dos 
Lagos, se reuniram pelo quarto ano seguido 
em frente ao que deveria ser o novo fórum da 
cidade para “celebrar” as obras paralisadas. “O 
bicho-preguiça retrata não só a demora na con-
clusão da obra, mas o Judiciário que, no geral, 
tem funcionado de forma precária”, reclama 
o presidente da OAB/Cabo Frio, Eisenhower 
Dias Mariano. 

A “comemoração”, realizada em 23 de maio, 
teve até bolo de aniversário e reuniu número 
mais expressivo de advogados que nos anos 
anteriores. “Nosso objetivo era mandar um 
recado para a sociedade, para a advocacia e 
para o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro [TJ]”, explica Eisenhower, que convidou a 
presidência do tribunal para também participar 
da “festa”. Ninguém compareceu. 

A construção do fórum se arrasta desde 
outubro de 2010. O que deveria ter durado oito 
meses já tem quase seis anos e não há previsão 

tem 1.200 advogados. Esse é um sonho 
que não é só meu, mas de toda a classe”, 
disse, lembrando que a prefeitura já cedeu 
o terreno para a construção do imóvel.

 Felipe prometeu que a unidade pron-
ta será entregue até o fim de sua gestão, 
em 2018: “Construiremos uma sede à al-
tura da advocacia de Macaé. Mas, como em 
todas as obras da Ordem, será voltada para 
as necessidades da classe, sem luxos. O 
advogado quer funcionalidade”, defendeu.

 Já em Rio das Ostras, a prefeitura 
enviou um projeto de lei à Câmara Muni-
cipal visando à doação de um terreno para 
a Ordem, localizado nas proximidades 
do fórum local. Ao solicitar a doação, o 
prefeito Alcebíades Sabino dos Santos 
afirmou que “a sede da OAB vai prestar 
um serviço à sociedade”.

 De acordo com Felipe, as obras serão 
iniciadas tão logo seja aprovada a doação 
pela Câmara. “Uma sede própria é garantia 
de economia e ganho de patrimônio para 
a Ordem”, destacou Felipe.

 Enquanto a sede própria não fica pron-
ta, a subseção será transferida para outro 
imóvel, cujo aluguel tem valor mais baixo. T

Fabiano 
entrega 
termo de 
cessão a 
Felipe

Cristopher 
Almada
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Em Arraial, protesto pela demora na construção do fórum
de retorno das 
obras. Além 
disso, o fórum, 
caso termine 
de ser constru-
ído, já nascerá 
obsoleto. “A es-
trutura é para 
vara única para 
uma comarca 
que começou 
pequena há 20 
anos. A deman-
da exigiria no 
mínimo duas 
varas cíveis 
e criminais”, 
defende Eise-
nhower.

O TJ afirmou que a empresa responsável 
pela obra decretou falência e que já elaborou 
um projeto executivo para abrir nova licitação, 

OAB/São Gonçalo realiza ato 
contra corte de verbas na JT

A OAB/São Gonçalo realizou, em 11 de maio, 
um ato contra o corte financeiro na Justiça do 
Trabalho que consta na Lei Orçamentária Anual 
(Lei Federal 13.255/2016). A manifestação foi 
realizada em frente ao Tribunal Regional do 
Trabalho local e contou com a participação 
do presidente da subseção, Eliano Enzo, que 
destacou a grande adesão dos advogados ao 
movimento, assim como de juízes e servidores 
do tribunal. Ele classificou os cortes como uma 
medida inadmissível. “A Justiça do Trabalho é 
a parte social do Judiciário e o corte prejudica 
diretamente a sociedade. Estamos unidos contra 
esse retrocesso”, declarou.

Para Enzo, a redução orçamentária é uma 
ação clara para “acabar com a Justiça do Traba-
lho”, que, segundo ele, “está sendo minada de 
dentro para fora. Querem torná-la inoperante 
para que, depois, ela seja extinta. Não é apenas 
uma questão financeira, é um posicionamento 
ideológico”.

A lei estipula uma perda de 29% nas verbas 
destinadas a custeio e de 90% nos recursos 
de investimentos, representando o maior corte 

justificado pela crise, se comparado aos 
outros setores. No Legislativo e em outras 
esferas do Judiciário, a média ficou em 
15%, no caso do custeio, e 40%, em 
investimentos. Já no Ministério Público da 
União, a redução foi de 7,5%. T

Cu
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as

que foi encaminhado para o Tribunal de 
Contas do Estado, onde espera aprovação. 
A previsão é que a licitação saia no final 
de junho. T

 Nova vara 
criminal  em Itaboraí
Luta antiga da subseção, já está em fun-
cionamento a 2ª Vara Criminal de Itaboraí, 
instalada no 5ª andar do fórum estadual. A 
subseção batalha agora pela criação do 2º 
Juizado Especial Cível na comarca.

 Convênios em
Volta Redonda
Em Volta Redonda, os estabelecimentos 
que tem convênio com a subseção local 
passaram a ser identificados com um selo, 
facilitando a identificação. 

 Varas digitais no interior
A era digital da advocacia avança pelo 
estado. Desde maio, o Processo Judicial 
eletrônico funciona nas comarcas de Pi-
nheiral, Paraty, Rio Claro, Seropédica, Porto 
Real e Rio das Flores.

 OAB/Petrópolis tem 
posto fixo de certificação
Em razão da demanda apresentada nos 
últimos meses, OAB/Petrópolis inau-
gurou um posto fixo para a certificação 
digital nas dependências da subseção. 
O atendimento é feito de quarta a 
sexta-feira e o agendamento deve ser 
feito no site da Certifique online (www.
certifiqueonline.com.br). Informações 
na subseção, nos telefones (24) 2243-
3890 e (24) 2243-8595.

 Ar condicionado em
São João de Meriti
Com o objetivo de melhorar constante-
mente a estrutura oferecida e proporcionar 
mais conforto aos advogados, a Subseção 
de São João de Meriti conseguiu a insta-
lação de um novo ar condicionado na sala 
da OAB no Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) local.

 Festa junina em Teresópolis
A OAB/Teresópolis realizará, em 17 de 
junho, o 1º Arraiá dos Advogados. A festa 
acontecerá na Casa de Portugal (Av. Lúcio 
Meira, 850 - Várzea), a partir das 18h. Os 
ingressos são limitados e devem ser adqui-
ridos na sede da subseção. Informações 
pelos telefones (21) 2742-2567 e (21) 
2743-0917.

“Festa” 
em Arraial 
do Cabo 
teve bolo e 
refrigerante

Eliano 
Enzo
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Responsabilidade 
civil na pós-
modernidade
O livro de Rogério Donnini explica 
como o ordenamento jurídico trata de 
princípios em voga na pós-modernidade, 
classificada pelo autor como um 
momento de incertezas e de evidente 
transição. Entre esses princípios, os 
da felicidade e da responsabilidade, 
o enriquecimento com causa, a 
categorização do dano moral e do tempo 
perdido. Da editora Sergio Antonio 
Fabris. Mais informações no site www.
fabriseditor.com.br ou pelo telefone (51) 
3227-5435.

Franquia 
público-social

Voltado tanto a profissionais de Direito 
como os das áreas de economia, 
administração e marketing, o livro 
de Luiz Felizardo Barroso aborda a 
responsabilidade social das empresas. 
Para o autor, os empresários podem, 
com seus empreendimentos, ajudar a 
diminuir a distância entre as classes 
sociais. Um dos exemplos citados 
para tal é o franchising, ou franquia 
empresarial, que poderia, de acordo 
com Barroso, ser adotado também 
por empresas públicas e de economia 
mista. Da editora Lumen Juris. Mais 
informações no site www.lumenjuris.
com.br.

Antonio 
Fabricio 
Gonçalves*
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Corrosão do 
caráter - O 
desaparecimento 
das virtudes 
com o novo 
capitalismo
O meu livro de cabeceira é a 
Corrosão do caráter - O desapare-
cimento das virtudes com o novo 
capitalismo, do sociólogo e histo-
riador Richard Sennet. A obra foi 
publicada originalmente em 1998 
e nos convida a uma profunda re-
flexão sobre a influência do novo 
modelo capitalista nas relações 
sociais. Por meio dos personagens 
Enrico e Rico, o autor nos embala 
entre antagônicos mundos do 
trabalho, ora formados por am-
bientes rotineiros com estruturas 
rígidas de laços sociais, ora for-
mados por ambientes altamente 
flexíveis de necessária reinvenção 
do Ser, além do trabalho em 
equipe que também flexibiliza e 
afrouxa os laços sociais. “O tempo 
das equipes é mais flexível e 
voltado para tarefas específicas de 
curto prazo do que para a soma de 
décadas caracterizadas pela con-
tenção e espera. O trabalho em 
equipe deixa o reino da tragédia 
para encenar as relações humanas 
como uma farsa” (pág.120). Leitura 
instigante e convidativa para o 
pensar sobre facilidades disponí-
veis, compromissos, superficialida-
de e entender o que fazemos.

*Presidente da OAB/MG

Coordenado por Gilmar Antônio Bedin, o livro reúne pales-
tras realizadas no III Seminário Internacional de Direitos 
Humanos e Democracia, promovido pelo curso de mestrado 
em Direitos Humanos da Universidade Regional do Noro-
este do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). O objetivo 
do evento foi analisar os desafios dos direitos humanos e 
da democracia na América Latina na 
atualidade. O livro está disponível em 
formato digital para download gratuito 
no site da editora Essere nel Mondo. 
Mais informações no link http://goo.
gl/xtlo9i

Cidadania, justiça e controle social
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“Aldir é uma glória das letras cariocas. Bom de se ler, bom 
de se esbaldar de rir, bom de se  Aldir”, escreveu certa vez Chico 
Buarque. O inspirado trocadilho serve agora de título, e mote, 
para a série que o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) 
promove entre os dias 16 e 18 de junho, em homenagem ao 
cronista e compositor.

Autor de clássicos como O bêbado e a equilibrista e Resposta 
ao tempo, Aldir Blanc completará 70 anos em setembro. O ciclo 
no CCBB, portanto, é uma antecipação dos merecidos festejos 
de aniversário. E vai contar com convidados especiais.

Na abertura, João Bosco dedicará o show exclusivamente à 
obra produzida a quatro mãos pela dupla. O roteiro inclui canções 
como Linha de passe, Bala com bala e O mestre-sala dos mares. 
Zé Renato assume a batuta no dia 17, centrando o repertório em 
criações de Aldir com outros parceiros, entre eles Moacyr Luz, 
Guinga e Cristovão Bastos. Já a apresentação de Leila Pinheiro, 
na data seguinte, será dividida em três eixos temáticos: Cronista 
apaixonado, Amor pela família e Poeta/jornalista.

Intercaladas entre as músicas, a leitura de trechos de letras 
e a projeção de fotos e depoimentos permitirão ao espectador 
uma aproximação ainda mais íntima com o universo criativo do 
artista, cujos afetos circulam pelo subúrbio do Rio, evocando 
palavras como memória, quintal, mandinga, botequim.

Os shows começam às 19h, com ingressos a R$ 20.  T

Bom de se Aldir 
Foto: Cristina Granato

CULTURA
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Luciano Bandeira - tesoureiro 
da OAB/RJ, presidente da 
Comissão de Prerrogativas

Jurista: Barbosa Moreira
Escritor/escritora: Guimarães Rosa
Livro: Grande Sertão: Veredas
Lugar: Rio de Janeiro
Filme: Caráter, de Mike van Diem
Time: Flamengo
Cantor/cantora: Marisa Monte
Ator/atriz: Fernanda Montenegro
Mito: Sobral Pinto
Esporte: Futebol
Hobby: Leitura
Prato favorito: Bacalhau
Programa de TV: Documentários
Música: War pigs, Black Sabbath
Fato da história: II Guerra Mundial
Frase ou citação: “O correr da vida 
embrulha tudo. A vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta e daí 
afrouxa, sossega e depois desin-
quieta. O que ela quer da gente é 
coragem.” Guimarães Rosa

Arlequim, no 
Paço Imperial

VIDA PRIVADA





Advogado:
Venha cuidar da sua saúde  
com qualidade e economia.

A Qualicorp está do seu lado para oferecer o plano  

de saúde do jeito que você precisa. São inúmeras  

opções com o melhor da medicina para você  

escolher uma que atenda às suas necessidades.

Somos líder de mercado e administramos  

os planos de milhões de brasileiros. Temos parceria  

com a CAARJ e mais de 500 entidades de classe  

para negociar o melhor para você.

172
(valor mensal aproximado por pessoa)1

Planos  
a partir de

Ligue agora e venha economizar com a Qualicorp. 

0800 799 3003
De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; aos sábados, das 10h às 16h.

www.qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 171,57 – Unipart Alfa 2 Dental (registro na ANS nº 474.193/15-5), da Unimed-Rio, faixa etária até 18 anos e acomodação coletiva (tabela  
de julho/2015 – RJ). 

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência 
das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas  
as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Novembro/2015.

Opção, qualidade e credibilidade.

mais do que você imagina
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