Serviços para os advogados

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

Assista a um vídeo
sobre esse serviço
diretamente do
seu smartphone

RECADODOPRESIDENTE

Apoio à luta da
mulher advogada e à
capacitação dos colegas
todos, juntos, estejamos empenhados na
adoção de medidas que permitam esse
avanço na direção da cidadania plena.
Na esteira da adesão à campanha da
ONU, esta edição da TRIBUNA dedica oito
páginas à análise dos avanços obtidos
pelas mulheres nos últimos anos, salientando o crescimento da conscientização
sobre o tema a partir dos debates nas
redes sociais.
Outro destaque da revista é o lançamento, pela OAB/RJ, de cursos de pós-graduação lato sensu para a categoria
com custos abaixo dos praticados no
mercado. Trata-se de parceria de nossa
Escola Superior de Advocacia (ESA) com
a Universidade Cândido Mendes. Os

Foto: Eduardo Sarmento

Neste mês em que
se comemora o Dia Internacional da Mulher,
a OAB/RJ anuncia seu
compromisso com a
FELIPE SANTA CRUZ
campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) pela igualdade de gênero. A
iniciativa surgiu em 2014, propondo um
esforço global para que sejam removidas as barreiras sociais e culturais que
impedem as mulheres de atingir todo
seu potencial. Esforço que cabe também
a nós, homens.
A tag #elesporelas, força-motriz do
movimento, é emblemática neste sentido. Espelha fielmente o propósito de que
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cursos têm carga horária de 360 horas
e contemplam inicialmente as áreas de
Direito do Trabalho, Processo Civil, Direito
Imobiliário e Direito do Consumidor.
Os valores são aproximadamente
50% menores, possibilitando que mesmo aqueles advogados que não dispõem
de tantos recursos tenham acesso à capacitação. Ademais, os cursos são on line, o
que permite a participação dos colegas
do interior, que talvez tivessem dificuldade de vir até a capital para assistir às
aulas. Esta, aliás, é uma das diretrizes de
nossa gestão: assegurar aos advogados
de cada município do estado as mesmas
condições daqueles que militam no Rio
de Janeiro.

MENSAGENS

tribunadoadvogado@oabrj.org.br
Em nota oficial, OAB/RJ repudia ataques a Nilo Batista
Leila Silva Reflexogravado: Parabéns, OAB/RJ, mas algo precisa ser feito para acabar com a
postura leviana de alguns jornalistas.

OAB/RJ repudia declarações de secretário
sobre ‘cura gay’ e pede exoneração
David Fernandes: Mais que justo o pedido. Alguém para ocupar esse cargo tem que ter imparcialidade e, no mínimo, respeitar a diversidade, mesmo que sua doutrina imponha o contrário.

OAB/RJ vai à Corregedoria do TJ
por reorganização de serventuários
Catia Pinheiro: Realmente achei um absurdo, pois em alguns cartórios, como nos juizados Cível
e Criminal de Arraial do Cabo, haverá apenas um servidor. Na Vara Única apenas nove servidores, segundo o estudo divulgado no D.O. Agradecemos à OAB/RJ, esperamos que o Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro esteja revendo.

Após ação da OAB/RJ, Justiça Federal
proíbe quebra de sigilo de advogados
Sonia Rodrigues: Parabenizo e concordo com a iniciativa de resguardar nossas prerrogativas.
Ressalvo apenas o cuidado que devemos ter para nāo nos tornarmos cúmplices dos clientes.
Os problemas serāo sempre deles, cabendo a nós tāo somente a defesa de acordo com a boa
administração da justiça.

Prerrogativas da advocacia são
debatidas em reunião zonal da OAB/RJ
Tatiana Paim Miguel: Reunião muito produtiva, onde tivemos a oportunidade de realmente
falar sobre trabalho. Nossa classe só tem a ganhar com momentos como esse. Obrigada pela
oportunidade de participar dessa tarde histórica.

IV JEC da Capital passa a funcionar no TJ

Facebook

Adriane Soares: Até que enfim a promessa se cumpriu! Escadas e a falta de ar-condicionado
não dava pra aguentar mais.

Juíza atende OAB/RJ e retoma
crédito automático para mandados
Roberta Carvalho Antunes: Tem que ser revista a posição do BB também quanto aos RPV’s, que
só podem ser depositados no nome da parte e nem ao menos temos direito de ter os honorários
separados. Sem falar que agora os mandados de pagamentos dos processos eletrônicos do
TJ não caem mais na conta do advogado que tem autorização permanente no BB; temos que
adivinhar que o mandado foi expedido, pois nem sempre sai publicação (...). Retrocesso total.

Correção:
O advogado Carlos Dias tem 65 anos, e não 55, como foi publicado
erroneamente na seção Tribuna livre da edição de fevereiro.
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ENTREVISTA

José Roberto de Castro Neves – advogado e

O que têm a ensinar à sociedade e
aos advogados contemporâneos as
tragédias e comédias escritas há mais
de dois milênios pelos gregos Ésquilo,
Sófocles, Eurípedes e Aristófanes? O
livroAinvençãodoDireito,doadvogado
José Roberto de Castro Neves, enuncia
o nascimento de ideias e valores –
democracia,dignidadehumana,direitos
fundamentais, a igualdade e a disputa
entre a lei natural e a lei dos homens,
a lei positiva – que se projetaram na
História, como observa, no prefácio, o
ministro do Supremo Tribunal Federal
Luís Roberto Barroso.“Uma sociedade
saudável depende de um sistema
jurídico que proteja o ser humano.
Os gregos clássicos perceberam,
pela primeira vez na história, essa
verdade”, lembra o autor em sua
segundaincursãoemfronteiras
entre a literatura e o mundo
legal – a primeira foi Medida
por medida – O Direito em
Shakespeare.
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‘Sociedade saudável de
jurídico que proteja o ser

professor de Direito Civil

pende de sistema
humano’
época da Grécia clássica, mais ou menos

provocação, o espectador questiona a

entre 500 a 400 a.C., ir ao teatro era um

finalidade da norma. A lei é boa porque

Em seu livro, o senhor assinala que

ato cívico. As pessoas assistiam às peças

ela é a lei ou é boa pelo que ela protege?

as tragédias gregas, todas escritas até

para discutir temas importantes para

O senso crítico é fundamental para legiti-

400 a.C, permitem identificar a invenção

aquela sociedade. Ésquilo narrou, na

mar a norma. Antígona tem quase 2.500

do Direito como instituição guardiã de

Trilogia Orestéia, o assassinato de Clite-

anos, mas a sua crítica ainda nos desafia.

valores como a justiça e o respeito ao ser

mnestra por seu filho Orestes. Esse crime

Seria possível recorrer a Ésquilo em

humano. Para a advocacia contemporâ-

seria punido, segundo as regras antigas,

As suplicantes – peça na qual discute-

nea, em que medida essa antiga cultura,

com a morte, sem qualquer ponderação.

-se, ante o drama de mulheres em fuga

num mundo cada vez mais tecnológico,

Entretanto, na peça, Orestes mata a mãe

do Egito, o interesse da coletividade

é importante?

para vingar a morte do pai, Agamenon,

versus o direito fundamental do indi-

José Roberto de Castro Neves – A

que, por sua vez, fora morto por esta.

víduo – para uma reflexão sobre situa-

finalidade última do Direito será sempre

A própria Atenas, deusa da sabedoria,

ções atuais, por exemplo os milhões de

a de harmonizar a vida em sociedade.

aparece na peça para dizer que Orestes

refugiados sírios que buscam abrigo em

Uma sociedade saudável depende de um

deve ser julgado por 12 pessoas, iguais a

outros países?

sistema jurídico que proteja o ser huma-

ele, e que se deve dar ao réu a chance de

Castro Neves – Na peça As suplican-

no. Os gregos clássicos perceberam, pela

defesa. Há, aqui, uma revolução. O Direito,

tes, de Ésquilo, narra-se a chegada de 50

primeira vez na História, essa verdade. Afi-

como o conhecemos, nasce. O fenômeno

mulheres, fugindo do Egito, a uma cidade

nal, eles inventaram, naquele momento, a

jurídico passa a ser o guardião da justiça e

grega. Elas pedem asilo. O povo da cidade

democracia: a noção de que somos todos

da dignidade humana. Independentemen-

sabe que, ao dar guarida àquelas mulhe-

iguais, que o destino de um grupo deve

te dos avanços tecnológicos, a essência

res, haverá guerra com os egípcios, que

ser orientado pela maioria de seus inte-

humana é a mesma. Os bons valores não

pretendem recuperá-las. O povo discute

grantes e de que todos têm o poder

se alteram. A preservação desses valores

as opções e decide, democraticamente,

saudáveis requer constante vigília.

abrigar as mulheres, apesar das graves

PATRÍCIA NOLASCO

de se expressar. Com a criação
da democracia, passou a ser

Antígona, de Sófocles, obra asso-

consequências. Interessante notar que

fundamental estabelecer um

ciada à luta contra a tirania, permite

se protegem mulheres, estrangeiras, de

sistema jurídico que expres-

analogias com momentos da história

outra cor e de outro credo. A mensagem

sasse os mesmos valores. Até

recente, como assinala seu livro? Quais?

é a de que, acima de tudo, deve-se

então, historicamente, valia,

No Brasil, registra-se que, durante a

proteger o ser humano, não obstante as

como Direito, a ordem auto-

ditadura, agentes da polícia política

sequelas. Essa lição segue atual como o

ritária de um líder ou uma

tentaram prender Sófocles na exibição

jornal do dia.

regra estática, como a Lei

da peça Electra, episódio que se tornou

de Talião, que não cedia a

piada nacional.

O que as comédias gregas têm a
ensinar à sociedade moderna?

nenhuma circunstância. Era

Castro Neves – A apresentação de

Castro Neves – Nas comédias gre-

necessário, portanto, esta-

Antígona foi proibida durante a ditadura

gas, fazia-se graça dos políticos e das

belecer novos conceitos,

grega dos anos 1960. Nessa peça, Sófo-

fraquezas humanas. Tudo com extrema

um novo Direito. A criação

cles trata dos limites da subserviência

liberdade, sem qualquer censura. Ria-se

dessa nova forma de olhar

das pessoas às leis. Antígona deve ou

dos costumes. Tratava-se de um enorme

para o fenômeno jurídico

não observar uma lei que ela considera

exercício de autocrítica, fundamental para

foi tarefa assumida pelos

injusta? Afinal, o que é mais relevante:

o amadurecimento da sociedade. Ade-

dramaturgos gregos. Na

a lei ou a justiça? Com essa inquietante

mais, a vida sem humor é insuportável. T
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Compromisso
com a igualdade
de direitos

Foto: Bruno Marins

Daniela
Gusmão

No mês dedicado às mulheres e à luta por igualdade de gênero,
a OAB/RJ se une à iniciativa da ONU Mulheres e lança a campanha
#ElesPorElas, convidando os advogados a se conscientizarem e se
comprometerem a lutar contra o machismo na sociedade. O foco
central do movimento é o entendimento de que esse assunto não
é exclusivamente feminino e a parceria com homens e meninos é
fundamental .
O presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz, convoca os advogados fluminenses para essa batalha. “A advocacia precisa ser um
ambiente modelo na questão da igualdade de gênero. Não podemos
lutar pelos direitos humanos sem agir em conformidade com eles.
Uma advogada deve ser remunerada e promovida com base nos
mesmos critérios aplicados aos homens e sem precisar abrir mão
de suas características próprias”.
Na OAB/RJ, o foco da campanha é a valorização da advogada
no mercado de trabalho. Para a presidente da comissão OAB Mulher, Daniela Gusmão, o machismo na área jurídica impede que as
profissionais ascendam em suas carreiras e, por isso, será preciso
buscar apoio entre sócios de escritórios na luta por igualdade. “É
preciso mostrar que os homens também são agentes da mudança.
Temos que incluí-los na luta feminista. Queremos que fique nítido
que essa é uma luta de todos e que, por estarmos em uma sociedade
capitaneada por homens, enquanto eles não estiverem engajados
nada vai mudar”, explica.
O primeiro passo será a capacitação das mulheres que integram
a comissão. “Temos necessidade inicial de formação, então promoveremos alguns meses de conversas e aperfeiçoamento do discurso.
Para isso, realizaremos seminários e discussões sobre a igualdade de
gênero”, pontuou. Depois, a ideia é visitar escritórios e departamentos jurídicos de empresas para apresentar a campanha”, diz Daniela.
Para se aliar à mobilização, os sócios de escritórios e representantes de departamentos jurídicos assumirão três compromissos que
buscam garantir a igualdade de gênero na advocacia e propiciar que
mais mulheres cheguem à posição de sócias. 1) Busca de similaridade
na remuneração de advogados e advogadas pelo mesmo trabalho.
2) Transparência nos critérios de promoção dentro das organizações,
para que as mulheres possam chegar ao topo de suas carreiras. 3)
Que não haja discriminação na contratação de advogadas.
Segundo Daniela, é importante que os escritórios analisem a
quantidade de advogadas que são sócias e também se há diferença
de remuneração entre mulheres e homens. “Não queremos que nos
forneçam esses dados, mas que reflitam com base nesses números.
A comissão estará a serviço desse assunto, debatendo isso onde nos
abrirem as portas”.
A campanha #HeForShe é internacional e desde o seu lançamento, em setembro de 2014, centenas de milhares de homens de
todo o mundo, incluindo chefes de Estado, diretores de empresas
e celebridades de diversas áreas já assumiram compromisso com a
igualdade de gênero. T

ESPECIAL MULHERES

Dando prosseguimento às reportagens
especiaisemhomenagemaoDiaInternacionaldaMulher,celebradoemmarço,
a TRIBUNA aborda nesta edição a nova fase do movimento feminista – que
ganhou as redes sociais e as ruas nos últimos anos, com grande adesão da
sociedade –, além da evolução dos direitos legais femininos.

Se você não foi até o feminismo,
o feminismo foi até você
Movimentoporigualdadedegênerofoium
dos principais assuntos nas redes sociais
em 2015, alertando a população para as
demandas das mulheres na sociedade e
estimulandoaçõesdentroeforadainternet
CÁSSIA BITTAR E NÁDIA MENDES
Muito se ouviu falar em feminismo em 2015. Antes estigmatizado, o movimento teve, do último ano até agora, seu ponto
máximo em popularidade desde o advento da internet, que
serviu como principal instrumento para que as novas gerações
conhecessem a luta por igualdade de gênero. Concentrado principalmente em grupos de discussão e blogs específicos até então,
o feminismo se fortaleceu a partir de uma sucessão de fatos em
curto período de tempo, produzindo uma espécie de catarse nas
redes sociais. Não foi raro, nos últimos meses, que usuários – até
os mais desligados do movimento – se deparassem com hashtags
como #AgoraÉqueSãoElas, que consistiu em abrir espaços na
mídia para que mulheres tivessem voz, e #MeuAmigoSecreto,
que denunciou casos de machismo naturalizados no cotidiano.
As ações nas ruas do Brasil já contavam com a Marcha das
vadias, protesto iniciado em Toronto, no Canadá, em 2011,
como resposta à declaração de um policial sobre segurança
no campus de uma universidade. Ele dissera que as mulheres
poderiam evitar ser estupradas se não se vestissem como

Foto: Lula Aparício

Maria
Berenice
Dias

vadias. Pouco tempo depois a manifestação foi adotada em
várias capitais do país, sendo mantida até hoje.
Porém, o crescimento do ativismo na rede influenciou também o movimento fora dela, ampliando as manifestações. Em novembro, lideranças organizaram passeatas contra o Projeto de Lei
5069/2013, de autoria do presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha. A proposta cria uma série de dificuldades para
o acesso à pílula do dia seguinte e obriga as vítimas de estupro
a passarem por exame de corpo de delito antes de poderem
abortar na rede pública de saúde. Chamado de Mulheres contra
Cunha e também de Primavera das mulheres, o protesto reuniu
milhares de pessoas em ações no Rio de Janeiro e em outras
cidades, pedindo a queda do deputado e alertando para outras
questões envolvendo opressão de gênero e de raça – como o
alto índice de feminicídio de mulheres negras.
Seguindo a linha, Brasília sediou, no mesmo mês, a primeira
Marcha Nacional de Mulheres Negras, que reuniu 20 mil mulheres
de todos os estados para protestar contra o racismo e a violência.
A manifestação encarou também o outro lado do movimento: a
repressão e o ataque do machismo às ações. Na ocasião, dois
homens armados fizeram disparos, provocando um tumulto.
“Estamos vivendo em 2016 a consequência de um trabalho
muito forte que foi feito em 2015 rechaçando os atos machistas.
A reação ao PL 5069 é um dos melhores exemplos disso. Esta
é uma grande retomada do feminismo”, analisa a presidente da
OAB Mulher, Daniela Gusmão.
Ela associa a popularização do movimento a situações de
opressão que passaram a ser identificadas: “Há três anos nós
víamos que pouquíssimas pessoas falavam sobre feminismo no
Facebook ou no Twitter. Mas a partir de 2014, 2015, o feminismo
de repente voltou a ser um assunto em voga. As organizações
estão entendendo esses movimentos que surgem na internet
ou nas ruas. Existe uma tentativa de reconceituação do que é
o feminismo, acredito que muito forçada por essa retomada da
vontade da própria mulher de descobrir o conceito, que estava
meio esquecido. A internet é um instrumento de mudança fundamental porque esta é uma luta global”, frisa Daniela.
Exemplo disso foi a criação do bloco de carnaval Mulheres
rodadas, que ganhou repercussão internacional por
trazer questões políticas e sociais junto às brincadeiras típicas da folia. O bloco foi criado de forma
totalmente espontânea, como mais um movimento
nascido das redes sociais. Em resposta à foto de
um homem segurando cartaz com a frase “Eu não
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mereço mulher rodada”, internautas se mobilizaram e criaram
páginas satirizando a afirmação, como o tumblr Mulher rodada,
com gifs de mulheres literalmente girando. As ações cresceram e
as jornalistas e amigas Renata Rodrigues e Débora Thomé viram
surgir a ideia de organizar um bloco carnavalesco em defesa
dos direitos das mulheres.
A advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito
de Família (Ibdfam), Maria Berenice Dias, que teve sua trajetória
profissional marcada pela luta feminista, tendo sido também a
primeira desembargadora do Rio Grande do Sul, classifica como
“neofeminismo” a atual fase do movimento: “Creio que entramos
em um novo formato de feminismo. Tinha havido um certo contingenciamento. A sensação que eu tinha é de que, após conseguirmos algumas conquistas importantes, as novas gerações estavam
conformadas, ainda se dando por satisfeitas com o fato de termos
uma legislação mais igualitária e o direito ao voto, por exemplo.
Agora, começaram a perceber que isso não basta. Surge um novo
movimento percebendo questões de ordem social e cultural que
ainda não dão tratamento igualitário de gênero para nós, mulheres,
que continuamos vítimas em várias situações”, observa ela.
Berenice entende que o estigma negativo sofrido pelo movimento, subsistente, foi uma estratégia masculina: “Desde que o
feminismo deu as caras os homens já começaram a desqualificá-lo.
Criou-se um senso comum de que feminista era mulher feia, mal
amada, que ninguém queria. As mulheres tinham grande dificuldade em se identificar como feministas. Foi muito importante
que algumas tenham desconstruído esse conceito e se afirmado”.
A advogada pondera ainda que, atualmente, os próprios homens aderem ao feminismo – a exemplo da campanha da ONU
Mulheres, replicada pela OAB/RJ. Ela destaca a atual mobilização
de alunas do Colégio Anchieta, em Porto Alegre, pela permissão
do uso de shorts na escola. As adolescentes criaram uma petição
online intitulada Vai ter shortinho, sim, pedindo “que a instituição
deixe no passado o machismo, a objetificação e sexualização dos
corpos das alunas e a mentalidade de que cabe às mulheres a
prevenção de assédios, abusos e estupros”.

“Os meninos participam dessa ação”, observa Berenice, completando: “Os homens estão entendendo que a cultura machista
pode prejudicar a eles mesmos, que são criados sob uma série
de dogmas sobre masculinidade”.
Segundo a antropóloga Adriana Facina, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a popularização do feminismo
se deu de forma contínua: “A transformação do feminismo, de
movimento de vanguarda a movimento de massas, é um dos
processos mais positivos que a gente está vivendo no momento.
Mas isso não se deu de uma hora para outra, foi um processo de
longa duração que tem a ver com as lutas feministas que estão aí
há mais de um século e que vão se dando em sistema de acúmulo.
As redes sociais contribuíram para que essa discussão se tornasse
mais ampla e mais democrática. Antes mesmo dos movimentos
políticos de junho de 2013, as ideias já estavam sendo ampliadas
em discussões que iam além dos espaços mais tradicionais, como
partidos e sindicatos.

Campanha nas redes sociais
Uma das primeiras iniciativas dessa nova fase foi a campanha
Chega de fiu-fiu, criada pelo coletivo Think Olga em parceria com
a Defensoria Pública de São Paulo, em 2013. A iniciativa visa a
combater o assédio sexual em espaços públicos e teve participação de mais de oito mil mulheres. Na pesquisa, foi revelado que
98% delas já haviam sofrido assédio; 90% trocavam de roupa
antes de sair de casa – acreditando que assim não sofreriam
assédio – e 81% tinham deixado de fazer algo como ir a algum
lugar, passar em frente a uma obra, sair a pé ou à noite sozinha,
pelo mesmo motivo.
O movimento intensificou-se através de respostas a declarações e ações opressoras por parte de homens na rede. Um
dos exemplos foi a hashtag #MeuPrimeiroAssédio, também
pensada pelo Think Olga depois que uma criança de 12 anos
que participava do programa de culinária MasterChef Júnior foi
vítima de comentários de teor sexual na internet. A intenção era
que as pessoas contassem sobre o primeiro assédio, ainda que
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Manifestação Mulheres contra
Cunha reuniu milhares de
pessoas na Cinelândia, no Rio
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considerado sutil, que sofreram. O resultado foi cerca de 100 mil
histórias compartilhadas, com a adesão, inclusive, de pessoas
públicas, que, ao falar sobre seus casos, estimularam outras a
fazer o mesmo. Isso escancarou uma realidade por muito tempo
escondida: a maior parte das mulheres sofreu algum tipo de abuso
sexual quando criança – com os dados, foi possível calcular que
a média de idade do primeiro assédio é 9,7 anos –, muitas por
conhecidos ou familiares. A campanha teve destaque como um
movimento de solidariedade feminina ou, na linguagem feminista,
de sororidade (do latim sororis, irmã).
“A sororidade, sem dúvidas, é a maior contribuição do feminismo que já colhemos de forma prática. Ela faz com que as mulheres
como um todo se compreendam oprimidas pelo machismo e criem
uma rede de apoio não necessariamente através da militância,
mas no seu dia a dia. É você ver uma mulher oprimida e pensar: eu
compartilho dessa mesma opressão e vou ajudar essa mulher ou
pelo menos me solidarizar com ela”, destaca a advogada Roberta
Eugênio, militante feminista.
Segundo ela, a campanha trouxe para muitas a noção de que
não eram culpadas pelos assédios verbais ou físicos que sofreram:
“Eu mesma participei da campanha sem refletir muito sobre qual
seria o impacto daquilo em mim. Nós crescemos deixando para
trás as opressões que sofremos, pensando que não interferem
mais na nossa vida conforme vamos nos tornando adultas. Mas
quando publiquei meu relato tive um momento de crise, fiquei
muito triste, chorei. Depois me preocupei com minha exposição,
ainda mais pela minha profissão, que é pública. Mas logo depois
fiquei feliz com o retorno. A quantidade de mulheres que não
necessariamente participaram, mas que pararam para refletir sobre
seu primeiro assédio e que vieram até mim e falaram que viveram
isso foi muito significativa nesse momento de união”.

Avanços e reações
Berenice Dias salienta o quanto os avanços ainda são recentes
em relação a representatividade: “Ellen Gracie [a primeira mulher
a integrar o Supremo Tribunal Federal em 2000, 110 anos após a
criação da corte] nunca usou calças compridas no plenário, por
exemplo, somente saias. A ministra Cármen Lúcia Rocha foi a
primeira a fazer isso, e na época [2007] o fato se tornou destaque
nos jornais. São apenas alguns anos e vejam como o simples fato
de usar uma calça não é mais um tabu”.
Como qualquer luta política, o feminismo encara ainda uma
grande repressão – em grande parte, munida de ódio –, que ficou
muito clara com os comentários nas redes sociais – foram cerca de
106 mil posts sobre o tema – revoltados com o tema abordado no
último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): a persistência da
violência contra a mulher na sociedade. Além da redação sobre o
assunto, a prova continha também uma questão sobre a escritora
e ativista francesa Simone de Beauvoir, uma das pioneiras do
movimento feminista.
“Apesar das conquistas, vivemos um momento de muito retrocesso em relação à igualdade de gênero. Por isso é tão importante
esse movimento de massa. Temos avanço nos direitos, em uma
cultura mais democrática e libertária, mas há uma resposta a isso
e ela vem no recrudescimento dos setores mais conservadores.
A representação que eles têm no nosso Congresso Nacional é um
exemplo”, observa Adriana Facina. “Isso se une ao fato de que
os setores conservadores geralmente são os que possuem mais
poder econômico e mais chance de se elegerem. Agora estamos
em uma fase de encarar a reação ao crescimento de movimentos
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Roberta
Eugênio

como o feminismo, mas que inclui também os direitos LGBT, da
população trans, as questões raciais etc.”, completa.
Para Roberta, que participa do movimento feminista negro,
a disseminação permitiu também que haja mais espaço para
abordar questões específicas das mulheres. “O crescimento do
feminismo se deve à compreensão das pautas relacionadas aos
direitos humanos. A internet é a grande propulsora porque muita
gente que tinha dificuldade de acesso, tanto a conteúdo teórico
como a grupos de apoio, encontra isso na rede e está entendendo
que suas vivências se relacionam com a opressão de gênero. Sem
a internet não conseguiríamos impulsionar as causas feministas
junto às mulheres que moram em periferias, por exemplo. É a partir
daí que são reconhecidas também as outras facetas do feminismo,
como o negro, o que abraça as causas LGBT, as diversas expressões
que através da rede vêm ampliando essa grande luta por direitos
de grupos historicamente oprimidos”, explica a ativista.

Interseccionalidade
É comum que se veja hoje nas redes outra palavra relacionada
ao tema, a interseccionalidade. E, para Roberta, o conceito se relaciona desde a sua origem com o Direito: “A interseccionalidade
surge na literatura feminista negra na década de 1980 nos Estados
Unidos com Kimberley Crenshaw, que era advogada. Crenshaw
viu que a separação de políticas para mulheres, para negros, para
pobres, representava algo não se alinhava à realidade porque
essas opressões na prática se atravessavam. Eram, portanto,
interseccionais”. Ela continua: “Trabalhar uma política somente
direcionada à mulher, não entendendo as particularidades que
uma negra vivenciava na sociedade não trazia os benefícios que
se esperava para políticas públicas. Assim, a advogada começou a
usar esse conceito para tentar mudar decisões judiciais aplicadas
ou somente a um conceito de gênero ou de raça ou de classe”,
rememora.
Facina reforça: “As mulheres de periferia sempre viveram o feminismo na prática, porque tinham que trabalhar, sustentar suas
famílias e sofriam as opressões de gênero. Mas agora elas
adotam claramente dessa identidade política de feminista. Notamos as variáveis de raça e classe como parte
da reivindicação dos direitos das mulheres”.
“A expansão do feminismo é um caminho sem
volta”, resume Berenice. T
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A vez da advogada
Dando continuidade à força do movimento feminista, as
advogadas estarão no foco dos debates em 2016, Ano da
Mulher Advogada, instituído pelo Conselho Federal da OAB. A
ação é resultado de um processo iniciado com a aprovação das
cotas de 30% nas chapas para conselhos seccionais e subseções, o que já vigorou no último pleito, em novembro passado.
Em setembro, o Conselho Federal aprovara o Plano Nacional de
Valorização da Mulher Advogada.
No Rio de Janeiro, a comissão
OAB Mulher vai trabalhar dois
Fernanda
Marinela
pontos principais sobre o mercado
de trabalho na advocacia. Além
de atuar pela igualdade dentro
dos escritórios em que as colegas
são associadas para que possam
se tornar sócias, Daniela Gusmão
destaca o incentivo ao empreendorismo como uma preocupação
do núcleo. “Com a sociedade
unipessoal, agora existe a possibilidade do escritório de uma pessoa
só, então a advogada não precisa necessariamente ter um
sócio. Vamos promover seminários de empreendorismo e
levar mulheres donas de escritórios para falar sobre suas
experiências”, adianta.
Primeira mulher a presidir a OAB/Alagoas e única presidente de seccional durante o triênio 2016-2018, Fernanda Marinela define as cotas como a principal vitória para as colegas
advogadas nos últimos anos, mas acredita que a mudança está
só no começo. “A igualdade ainda está muito no papel e pouco
na realidade. Digo isso porque sinto na pele e vejo outras
mulheres me relatando as mesmas dificuldades. É impressionante, e muita gente pode não acreditar, mas ainda sofremos
discriminação na vida real. Quando candidata a presidente da
OAB/AL eu enfrentei muitas críticas e muita resistência pelo
fato de ser mulher”, afirma.
Fernanda ressalta que as mulheres são metade da
advocacia no país, mas a representação está bem longe
disso. Segundo ela, a falta de espaço gera pouco interesse,
considerando que a política é feita em reuniões informais
nas quais as mulheres são culturalmente excluídas. “Nestes
momentos estamos em casa, cuidando das nossas famílias.

Feminicídio
no Brasil
tem cor

Pagamos a metade da conta, mas não sentamos na metade
da mesa”, ressalta. O espaço para mulheres e respeito às diferenças é a luta da dirigente alagoana, que se define como
uma feminista da nova geração. “Não quero ter que agir
como homem para ser aceita, para entrar na política. Sou
mulher e quero ser reconhecida como tal. Preciso de tempo
para cuidar dos meus filhos e quero também ter espaço para
decidir”.
Para a advogada, o exemplo da OAB é o início de uma
transformação no cenário político nacional. “Essa eleição foi
um marco para as mulheres. A mudança na composição do
Conselho Federal já é reflexo disso quando vemos a ampliação
do número de mulheres que compõem o quadro”. Trinta e sete
por cento das diretorias eleitas no último pleito contam com
mulheres na composição e esse número também pode ser visto nas diretorias das caixas de assistência. “São grandes vitórias
na advocacia, mas ainda há muito a ser conquistado”.

Plano nacional
Um das grandes avanços das advogadas nos últimos anos,
o plano pretende reforçar o papel delas também como protagonista no fortalecimento do Estado Democrático de Direito
e traz uma série de benefícios às profissionais, levantando
discussões relacionadas à igualdade de gênero.
Entre as diretrizes, estão a educação jurídica com o objetivo de promover e defender a igualdade de gênero no âmbito
da OAB e na sociedade brasileira; a defesa das prerrogativas
das advogadas, com realce para a condição da mulher; a
elaboração de propostas que a protejam no exercício da
advocacia, principalmente quanto a situações de assédios
físico e moral e quanto a honorários advocatícios reduzidos; a
promoção de diálogo com as instituições visando humanizar
as estruturas judiciárias voltadas para as advogadas/mulheres
(fraldários, berçários, priorização e flexibilização das audiências, instituição de licença-maternidade, de forma que os
prazos sejam suspensos no período do parto) e a construção
de uma pauta de apoio à mulher na sociedade.
No Rio de Janeiro, a Seccional, por meio de sua a Procuradoria Geral, oficiou a todos os tribunais solicitando a alteração de seus regimentos internos a fim de que seja assegurada
prioridade às gestantes e lactantes na realização de sustentação oral em julgamentos.

Sancionada em março do ano passado, a Lei do Feminicídio (Lei 13.104)
é outro instrumento na evolução cultural. Por muitos anos, o assassinato de
mulheres era justificado como forma
de defender a honra do homem. Com a
lei, crimes praticados contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e
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familiar ou menosprezo e discriminação à condição feminina são
tipificados como hediondos.
O Mapa da Violência 2015,
elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
(Flacso), aponta que o número de
mulheres negras assassinadas entre 2003 e 2013 aumentou 54,2%,

Foto: José AMarante / Arquivo Abr

Na Assembleia
Constituinte
(1987-1988),
mulheres
atuaram no
chamado lobby
do batom
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Lugar de mulher é na política
Desde 2009, a legislação brasileira institui que os partidos
políticos e coligações devem respeitar uma proporção mínima
de 30% e 70% para candidaturas de cada gênero. O que, na
prática, reserva pelo menos 30% de vagas para mulheres já
que, historicamente, elas têm menos representantes na política.
A educadora social Schuma Schumaer é uma das autoras do
livro Mulheres no Poder: trajetórias na política a partir da luta das
sufragistas do Brasil e defende que as cotas femininas em cargos
eletivos funcionam, pois trazem
equidade de gênero dentro dos
partidos políticos; porém, não
são a solução. “Muitos partidos
não cumprem devidamente a
legislação e as candidaturas
de mulheres acabam sendo
relegadas a segundo plano
durante a campanha eleitoral”.
Para ela, a reforma política é
fundamental para acabar com
a sub-representação. “A reforma
Schuma
Schumaer
política está na pauta atual das
organizações de mulheres, que
lutam pela igualdade racial e de gênero e que propõem listas
eleitorais alternadas por sexo e raça, garantindo assim uma
maior paridade no âmbito da política. Sem este debate a política

enquanto o homicídio de mulheres brancas
caiu 9,8%. Só em 2013, 2.875 negras foram
assassinadas. Em 2015, do total de atendimentos no Ligue 180, 63.090 foram relatos de
violência, dos quais 58,55% cometidos contra
mulheres negras.
Para Aparecida, é preciso avançar no
debate, já que as negras continuam sendo as
principais vítimas de feminicídio no país. “Essas

continuará a ser um espaço ocupado por homens”, destaca. Ela
também ressalta a importância da desnaturalização da cultura
patriarcal, que reforça o estigma de que a política não é lugar
para elas.
Na atual legislatura, de 512 deputados federais, apenas 51
são do sexo feminino. No Senado, o cenário se repete: de 81,
somente 13 são mulheres. Apesar das poucas representantes
no Congresso Nacional, Schuma acredita que é possível ver um
avanço nesse sentido e a presença feminina no Congresso já
trouxe mudanças. Ela lembra a campanha Lobby do batom, que
atuou na Constituinte de 1988 por mais direitos das mulheres;
a aprovação da Lei Maria da Penha e a criação da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) como exemplos de
vitórias que resultaram da presença delas na política.
Ainda assim, o perfil das que participam da política no Brasil
ainda é muito restrito. “A maior parte entra para a política como
continuidade ao legado da família, em geral um legado patriarcal”, afirma Schuma, destacando que também há mulheres
que têm em sua trajetória o engajamento em movimentos de
resistência e que dialogam com a agenda feminista. “Infelizmente, as mulheres negras estão muito pouco representadas.
No Legislativo, são minoria absoluta. No Executivo federal temos
apenas uma ministra negra, a educadora Nilma Lino Gomes
[do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos]. ” T

mulheres estão criando consciência do racismo
que sofrem. Cito a Marcha das Mulheres Negras,
realizada em novembro, em Brasília, trazendo
tal pauta para sociedade. Mas ainda há muito
o que se avançar. O racismo e o sexismo estão
estruturados na nossa sociedade. O Estado
brasileiro precisa avançar e garantir políticas
públicas efetivas para as mulheres negras”,
defende.
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Em briga de
marido e mulher,
há dez anos se
mete a colher
Reconhecida pela ONU como uma das três melhores
legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as
mulheres, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) completa dez anos em agosto e vem promovendo uma mudança
cultural no país. Segundo dados
do último balanço da Central de
Atendimento à Mulher – Ligue
180, divulgado em outubro
de 2015, o canal havia feito
4.708.978 atendimentos desde
a sua criação, em 2005. Desses,
552.748 foram relatos de violência, predominando os de violência física e psicológica.
O balanço também aponta
que nos dez primeiros meses
de 2015, 23.652 pessoas, entre
parentes, amigos ou conhecidos,
denunciaram algum tipo de violência doméstica contra mulheres,
um aumento de 23% comparado
ao mesmo período de 2014. Para
Aparecida
a secretária de Enfrentamento à
Gonçalves
Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aparecida
Gonçalves, o aumento do número
de denúncias por vizinhos e parentes confirma uma alteração
de comportamento nesses dez anos de vigência. “As pesquisas realizadas antes da lei mostravam que a cultura do ‘em
briga de marido e mulher não se mete a colher’ era muito
forte, mas já podemos ver uma transformação significativa”,
afirma.
Outra grande mudança destacada por Aparecida é em
relação ao acesso à Justiça: “Antes da lei, as mulheres vítimas
de violência doméstica eram tratadas, prioritariamente, na Lei
9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais). A conciliação era feita
muitas vezes por alguém determinado pelo juizado, não pelo
juiz, e não se dava procedimento ao processo. O ganho da Lei
Maria da Penha foi instituir o Juizado de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher.” T

Domésticas:
conquista
de direitos
Sancionada em junho do ano passado, a PEC das Domésticas (Lei Complementar 150/2015) também foi uma grande
conquista feminina nos últimos anos. Dados divulgados pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2013 mostram que as mulheres compõem 93% da categoria.
“As domésticas têm um perfil específico de mulheres
em sua maioria negras e de classes sociais mais baixas.
Elas tiveram seus direitos trabalhistas reconhecidos muitos
anos depois da maioria dos assalariados, o que nos mostra
a necessidade de pensar na interseccionalidade”, destaca a
advogada e militante feminista Roberta Eugênio.
Para Aparecida Gonçalves, da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, “a lei coloca essas trabalhadoras oficialmente
no mercado trabalho, com direito a receber aposentadoria,
FGTS e férias. São muitas mulheres tiradas da informalidade.
Apenas com a sanção da norma legal, essa categoria passou
a ter direito a adicional noturno e intervalos para descanso e
alimentação, por exemplo. T
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Ouvidas pela TRIBUNA, advogadas
dizem o que aguardam de
mudanças práticas a partir
da movimentação social

Que avanços na
igualdade de direitos
você espera nos
próximos anos?
No viés do empoderamento, espero as mulheres cheguem à liderança preservando suas
características femininas. Temos que manter
nossa forma sensível, intuitiva e justa de atuar,
sem medo de julgamentos desfavoráveis sobre
nossa capacidade profissional. Nossas diferenças nos permitem perspectivas diferentes em relação a temas fundamentais para o caminhar da
sociedade e isso precisa ser valorizado por todos.
Daniela Gusmão, presidente da OAB Mulher
Festejamos as conquistas, mas ainda
esperamos igualdade salarial, autonomia sexual
e reprodutiva, ocupar os espaços de poder e
acabar com as violências de todo tipo contra
as mulheres. Essa juventude feminista nas ruas
nos mostra que as lutas pelos direitos estão mais
atuais do que nunca. E essa deve ser uma luta
pelos direitos de todas, especialmente as mais
vulneráveis como as presas, as negras e pobres.
Maíra Fernandes, conselheira da OAB/RJ
Tivemos alguns avanços importantes no
mundo público, com a igualdade de direitos,
porém, no espaço privado, esses avanços não
são tão significativos. A violência contra a mulher
prova isso, e hoje, a partir do crescimento do movimento feminista, ela está muito escancarada.
Em relação a essa questão, é preciso que haja
mais avanços no campo legal, mas também no
social, já que o assédio moral e sexual das mulheres muitas vezes não
é reconhecido.
Maria Berenice Dias, presidente da Comissão Especial
da Diversidade Sexual da OAB Nacional e do Ibdfam

O que eu espero é uma mudança de comportamento da sociedade, porque as leis têm
avançado, mas ficar só no papel não resolve.
É preciso que haja uma transformação cultural
de fato em relação ao machismo.Tudo começa
através da educação dos mais novos, nas
escolas de base, ensino médio, nos bancos
acadêmicos. Os veículos de comunicação de
massa, como a televisão, também têm muito
poder de falar com o público e passar mensagens. As noções de
igualdade de gênero poderiam ser mais reforçadas nas novelas,
por exemplo.
Dália Tayguara, advogada
Espero que a força do movimento feminista
continue a impulsionar políticas públicas capazes de combater distorções ainda presentes no
mercado de trabalho do Século 21, tais como a
desigualdade de remuneração e a resistência
à participação ativa das mulheres em funções
iguais às dos homens.
Camila Freitas, conselheira da OAB/RJ
Estudos demonstram que mulheres são
desproporcionalmente afetadas pela pobreza, violência, discriminação e exploração. A
internet auxilia tanto na célere disseminação
de informação plural quanto na mobilização.
Além de evitar retrocessos apresentados em
diversos projetos de lei conservadores, são
necessários avanços: na dimensão política,
obter-se paridade nas candidaturas e ampliação da participação das mulheres em cargos eletivos; na dimensão
profissional, superação da discrepância salarial entre homens e
mulheres em posições equivalentes e combate ao assédio moral e
sexual; na dimensão social, o desenvolvimento de políticas públicas
guiadas pelos princípios de inclusão e equidade, com atenção às especificidades das mulheres negras, indígenas e de comunidades LGBT,
refugiadas, migrantes e com deficiência; especificamente
quanto aos direitos sexuais e reprodutivos, a legalização
do aborto, tal como igualmente defendido pela ONU, o
combate à violência obstétrica; entre outros.
Fernanda Bianco, presidente da Comissão
de Bioética e Biodireito da Seccional
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OAB/RJ fecha parcer
pós-graduação onli
Inscrições podem ser feitas a
partir de 14 de março e aulas
começamem18deabril,com
valores aproximadamente
50% abaixo dos praticados
pelo mercado. Direito do
Consumidor, Processo Civil,
Direito Imobiliário e Direito
do Trabalho são os temas

EDUARDO SARMENTO

sideração que a instituição de ensino

Foto: Lula Aparício

Felipe
Santa
Cruz

principalmente se levarmos em con-

Intensificando o empenho em cola-

responsável é a Universidade Cândido

borar com a capacitação dos colegas, a

Mendes, respeitadíssima no mundo aca-

OAB/RJ firmou, por meio de sua Escola

dêmico, especialmente quando falamos

Superior de Advocacia (ESA), convênio

de Direito”, observa Carollo.

com a Universidade Cândido Mendes

A parte acadêmica dos cursos fica a

e vai oferecer, a partir de abril, cursos

cargo do coordenador de Direito da Cân-

online de pós-graduação lato sensu

dido Mendes de Ipanema, Marcelo Mou-

com custos reduzidos, bem abaixo dos

ra. Ele conta que a escolha das matérias

praticados pelo mercado. “A formação

foi baseada na procura pelos advogados.

continuada do advogado sempre foi uma

“A experiência na universidade mostra

preocupação de nossa gestão. Essa par-

que esses são alguns dos assuntos pelos

ceria permitirá a qualificação de muitos

quais os advogados mais se interessam”,

profissionais, especialmente aqueles em

diz Moura, destacando o corpo docente

início de carreira e que não dispõem de

da pós-graduação como mais um atrativo

tantos recursos”, comemora o presidente

para os colegas. “São profissionais com

da Seccional, Felipe Santa Cruz.

notório saber em suas áreas. Ministrarão

Inicialmente serão ministrados

lições alguns dos maiores expoentes do

quatro cursos – Direito do Consumidor,

Direito brasileiro, como os desembarga-

Processo Civil, Direito Imobiliário e Di-

dores Sylvio Capanema, Marco Aurélio

reito do Trabalho –, todos com duração

Bezerra de Melo e Sérgio Cavalieri Filho”,

aproximada de 18 meses e totalmente

conta. Também fazem parte do grupo de

online, compatíveis com tablets e celu-

professores os desembargadores Celso

lares. “Apenas o trabalho de conclusão

Perez e Alexandre Câmara; o promotor de

de cada curso será apresentado de

Justiça Humberto Dalla; os procuradores

maneira presencial, em formato ainda

de Justiça José dos Santos Carvalho Fi-

a ser definido”, explica o coordenador

lho, Carlos Roberto Jatahy e Antônio José

de pós-graduação da ESA, João Carlos

Campos Moreira; os juízes Marcos Dias

Carollo.

de Castro e Antônio Aurélio Abi Ramia;

Ele considera a maior vantagem o

e o advogado Melhim Namem Chalhub.

baixo valor a ser investido, em compa-

Para se matricularem, a partir de

ração a aulas similares oferecidas por

14 de março, e assistirem às lições, os

outros estabelecimentos de ensino. O

advogados devem acessar o Portal da

custo de cada curso será de R$ 2.592,

OAB/RJ (www.oabrj.org.br) e clicar no

quantia que poderá ser dividida em

banner correspondente, a fim de serem

18 parcelas de R$ 160, no cartão de

redirecionados à página específica da

crédito ou no boleto bancário. Caso

pós-graduação. As aulas dos quatro

prefira pagar à vista, o aluno contará

cursos serão disponibilizadas semanal-

com 10% de desconto sobre o valor

mente, a partir do dia 18 de abril, e terão

total, pagando R$ 2.332,80, apenas por

a duração de duas horas, divididas em

meio de boleto bancário. “Não há no

oito blocos de 15 minutos. “A tendência,

mercado pós-graduação tão acessível,

cada vez mais, aponta para vídeos curtos.
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ia e ESA vai oferecer
ne a custo reduzido
É a maneira de não cansar em demasia

teúdos, serão abordados temas como

midores; e contratos de concessão de

os alunos”, justifica Carollo.

atos postulatórios e respostas do réu;

crédito ao consumidor.

Cada pós-graduação tem carga

embargos infringentes e embargos de

Para se matricular em qualquer um

horária de 360 horas, entre aulas e

divergência; mediação e arbitragem;

dos cursos o aluno precisa preencher

atividades no site. Por serem online, as

incidente de resolução de demandas

a ficha de inscrição disponível no site

lições pode ser assistidas mais de uma

repetitivas e incidente de assunção de

e enviar cópias autenticadas do diplo-

vez, no melhor horário para cada aluno.

competência; procedimentos especiais

ma de graduação, da identidade e do

Essas são algumas vantagens do ensino

de jurisdição contenciosa; e aspectos

CPF para a Rua Debret, 79, sala 801,

a distância, segundo o presidente da

polêmicos do mandado de segurança.

Centro, Rio de Janeiro. Para obtenção

OAB/RJ. “Além de se adaptar à rotina de

O curso da área trabalhista é sepa-

de mais informações ou resolução de

cada colega, os cursos online possibi-

rado em Direito do Trabalho e Direito

dúvidas, os advogados devem entrar

litam que o advogado do interior, que

Processual do Trabalho. Alguns assuntos

em contato com a Central de Atendi-

ficaria impossibilitado de frequentar um

estudados serão relação de trabalho e

mento da OAB/RJ, nos telefones (21)

curso na capital, tenha o mesmo nível de

relação de emprego; trabalho infantil e

2730-6525 e (21) 2272-6150, ou pelo

capacitação de quem vive e milita no Rio

da mulher; nulidade do contrato de tra-

email posonline@oabrj.org.br. T

de Janeiro. Com isso atingimos outro ob-

balho; estabilidade no emprego e FGTS;

jetivo nosso, que é oferecer as mesmas

reflexos e impactos do Código Civil nas

possibilidades a todos e aumentar cada

relações de trabalho; atos processuais

vez mais o alcance da Ordem”, explica.

trabalhistas; recursos em espécie; pro-

A pós-graduação em Processo Civil
tem como principal destaque o novo

cedimentos especiais; ações coletivas e
Processo Judicial Eletrônico.

CPC, que entra em vigor em março e vem

Na grade curricular da pós-gradua-

sendo matéria de diversos debates nos

ção em Direito Imobiliário estão temas

últimos tempos. O programa é dividido

como a propriedade privada e o Direito

em quatro partes principais: teoria geral

registral e notarial; incorporações imo-

do processo, processo de conhecimento

biliárias; loteamento; alienação fiduci-

e recursos; execução; e procedimentos

ária de bem imóvel; direitos reais sobre

e ações especiais. Dentro desses con-

imóveis e contratos; princípios sociais

Foto: Lula Aparício

do contrato: boa-fé objetiva; formas
João
Carlos
Carollo

de aquisição da propriedade imóvel e
móvel; e condomínio.
Já as aulas de Direito do Consumidor
abordarão tópicos separados em quatro
áreas: a defesa do consumidor no Brasil,
a responsabilidade civil do fornecedor,
práticas comerciais e proteção contratual. Algumas matérias a serem estudadas
são proteção constitucional; direitos básicos do consumidor; responsabilidade
pelo fato do produto; responsabilidade
pelo fato do serviço; desconsideração
da personalidade jurídica; publicidade
enganosa; bancos de dados dos consuTRIBUNA DO ADVOGADO - MARÇO 2016 - PÁGINA 17

Serviço
Cursos oferecidos: Direito do Consumidor,
Processo Civil, Direito do Trabalho
e Direito Imobiliário
Inscrições: a partir de 14 de março
Início das aulas: 18 de abril
Duração: 18 meses
Valor: 18x de R$ 160 no cartão ou no
boleto bancário ou R$ 2.332,80
à vista, apenas no boleto
Carga horária: 360 horas, entre
aulas e atividades online
Informações: (21) 2730-6525 | (21) 2272-6150
| posonline@oabrj.org.br

Passo a passo
Acessar o Portal da OAB/RJ (www.oabrj.org.br)
Clicar no banner da pós-graduação
Escolher o curso desejado
Preencher a ficha de inscrição
Enviar a documentação (cópia autenticada do
diploma de graduação, identidade e CPF) para
Rua Debret, 79/801, Centro, Rio de Janeiro CEP: 20030-080

OPINIÃO

Tempos sombrios
Gerou controvérsia no meio jurídico a
decisão do Supremo
Tribunal no Habeas
Corpus 126.292 que,
por maioria de 7 votos
CARLOS ROBERTO
SIQUEIRA CASTRO* a 4, alterou a jurisprudência da corte, para
fins de considerar que
o princípio da presunção de inocência
inscrito, como cláusula pétrea, no art. 5º,
LVII, da Constituição, não mais impede a
antecipação do cumprimento da pena,
ainda que na pendência de recursos
extraordinário ou especial. Em sendo
assim, o trânsito em julgado da decisão
condenatória, que traduz a certeza definitiva da culpabilidade, deixa de ser
requisito para o início da execução da
sentença criminal. Argumenta a maioria vencedora (ministros Teori Zavaski,
Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz
Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes)
que a condenação em segundo grau
de jurisdição é suficiente para definir
a culpabilidade com base nas provas
produzidas nas instâncias de origem. De
outro lado, a minoria vencida (ministros
Marco Aurélio, Celso de Mello, Ricardo
Lewandowski e Rosa Weber) sustentou
que a presunção de não culpabilidade
há de subsistir até o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, como
determina a Constituição.
Estou convencido de que a melhor razão está com a facção vencida.
Além da letra insofismável da cláusula
constitucional, releva contextualizar
a divergência dos ministros do STF no

atual quadro de crise que abala o nosso
país. A secular deformação moral de
nossas instituições, não apenas da
classe política, mas também no espaço
privado, que se exasperou nos últimos
tempos a reboque de escândalos vergonhosos (Mensalão, Lava Jato, Operação
Zelote etc.) tem gerado a desilusão da
população nos agentes do Estado e
nas forças da sociedade civil para implementar pautas de comportamento
ético e construtivo que engrandeçam a
nação. A percepção popular é de que há
corrupção por todos os lados e de que
o Brasil está atolado num mar de lama.
O bombardeio diário de notícias
ruins e cada vez piores cria um ambiente propício para a explosão de reações
revanchistas, com o resultado perverso
de trivializar as garantias constitucionais, em grave prejuízo aos jurisdicionados e à cidadania. Nesse ambiente
de desinformação generalizada e de
catarse das decepções acumuladas, o
juiz Sérgio Moro e o “japonês da Polícia
Federal” passam a ser estrelas no pódio
do desencanto nacional e a serem mais
venerados do que a própria Constituição conquistada depois de tantos anos
de luta democrática e republicana. A
instigação midiática dos instintos primitivos da vindita humana, que ao longo
da história culminaram em tragédias e
holocaustos, gera convulsões no inconsciente coletivo e reações simplistas de
ruptura com os ritos constitucionais
democráticos. Faz com que a Constituição seja tratada como uma soft law,
manipulável ao sabor dos humores do
TRIBUNA DO ADVOGADO - MARÇO 2016 - PÁGINA 18

dia. O Supremo, que á a última trincheira
dos direitos humanos e das liberdades
públicas, não pode ser atingido pelo clamor das ruas ou pelo xerifismo hollywoodiano que empolga o espetáculo de pão
e circo. A ser assim, daqui a pouco irão
pelo ralo, no arrastão frenético da sanha
acusatória, sob o aplauso das massas desiludidas e vítimas de tanta enganação
e desgoverno, os princípios e valores a
duras penas conquistados no processo
civilizatório, como o do contraditório,
da ampla defesa, das prerrogativas dos
advogados e da presunção de inocência.
Cairemos no vale tudo dos linchamentos
liminares e dos prejulgamentos pela
mídia e redes sociais.
E não se pode esquecer, nesse
debate, algumas premissas objetivas.
Primeiro, que o ordenamento jurídico já
prevê as condições em que os suspeitos
de práticas criminosas podem sofrer
prisão temporária e preventiva, para
resguardo da investigação criminal, da
ordem pública e econômica. Segundo,
que a interposição abusiva de recursos
procrastinatórios já se acha bastante
inibida pela legislação processual e pela
jurisprudência dos tribunais. Além disso,
a estatística judiciária demonstra que
milhares de julgamentos nos tribunais
superiores a toda hora reformam decisões das cortes federais e estaduais
da segunda instância de jurisdição.
Nesse contexto, a prisão antecipada de
réus antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória poderá ensejar
indenizações a cargo do Estado no caso
de absolvição final, como bem aventou

s no STF
o eminente ministro Marco Aurélio,
do STF. Por fim, não se pode ignorar a
situação deplorável do sistema prisional
brasileiro. Nossa população carcerária,
segundo dados do Conselho Nacional
de Justiça, já atinge 711.463 presos,
dos quais 147.937 em prisão domiciliar
– constitui a terceira maior do planeta.
Considerando que estão disponíveis
cerca de 1.430 unidades prisionais
em todo o país, é sabido que em cada
espaço reservado para dez presos agoniza quase o dobro de detentos. Sem
esquecer que a maioria das prisões é
horripilante, fétida, insalubre e palco
de toda sorte de promiscuidade, onde
tudo pode ocorrer, menos a integridade
física, psíquica e moral dos presos e a
ressocialização dos apenados, conforme
preceitua a Constituição.
Embora a opinião ora externada não
tenha caráter propositivo ou de lege ferenda, pois resulta da interpretação a um
só tempo literal, sistemática, finalística e
sociológica da Constituição, é certo que
a recente guinada na jurisprudência do
STF em tema de superlativa importância para os direitos fundamentais terá
consequências dramáticas no campo
das liberdades em nosso país.
*Professor titular de Direito Constitucional da Uerj, doutor em Direito
Público, conselheiro federal da OAB
pelo Rio de Janeiro
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PRERROGATIVAS

O fortalecimento ainda maior das prerrogativas foi definido
como diretriz base da gestão. Nesse sentido, a OAB/RJ obteve
significativa vitória, no dia 17 de fevereiro, ao garantir na Justiça
Federal liminar que impede o Ministério Público do Trabalho
(MPT) de solicitar contratos entre diversas empresas e escritórios
de advocacia. “Todo advogado militante sabe que a base de
nossas prerrogativas é o sigilo entre profissionais e seus clientes”, afirma o tesoureiro e diretor de Prerrogativas da Seccional,
Luciano Bandeira.
A medida foi concedida após a Ordem impetrar mandado de
segurança motivado por ato praticado pelo MPT, que determinou,
em Procedimento Promocional de 16 de dezembro de 2015,
que “as 30 empresas listadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro como maiores litigantes (…) apresentem os contratos com
escritórios de advocacia que mantêm para realizar prestações
de serviços contenciosos junto à Justiça Estadual do Trabalho”.
“A prerrogativa e dever de confidencialidade dos documentos entre o advogado e o cliente são fundamentais à
própria existência do Estado democrático de Direito”, afirma o
procurador-geral da OAB/RJ, Fábio Nogueira, um dos signatários
do documento elaborado pela Ordem. Segundo ele, trata-se
de uma situação na qual o MPT extrapolou suas funções. “A
decisão da Justiça mostra que
estamos certos ao considerarFábio
Nogueira
mos perigosos esses excessos.
É preciso atenção redobrada
quando tratamos do respeito
às prerrogativas da advocacia”,
constata, completando que a
Ordem não é contra qualquer
tipo de investigação, desde que
feita de acordo com a legislação
vigente. “Não fazemos qualquer
juízo de valor em relação à
atuação do Ministério Público.
Estamos apenas defendendo
o sigilo entre clientes e advogados, que é determinado por
lei”, explica.
Ao deferir a liminar, o juiz
Firly Nascimento Filho entendeu que foram atendidos todos
os requisitos para a medida e

Fotos: Bruno Marins

Após ação da OAB/RJ,
Justiça Federal proíbe a
quebra de sigilo em escritórios

Luciano
Bandeira

acolheu os argumentos da Seccional, entre eles o de que não
se trata de considerar justo ou não o pleito do MPT, mas de não
ser possível “violar direitos e garantias fundamentais da ordem
jurídica constitucional e do Estado democrático de Direito”. Ou
seja, a Justiça Federal reconhece uma clara violação na determinação anterior.
Luciano parabenizou a Procuradoria da Ordem e reafirmou
a intensificação da luta pelo pleno exercício da advocacia como
o principal pilar do próximo triênio. “Historicamente sofremos
diversas tentativas de desrespeito à nossa profissão, não foi à toa
que elegemos a defesa de nossas garantias como nossa bandeira
fundamental”, finaliza. T
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O problemático IV Juizado Especial
Cível, antes localizado no Catete, passou a funcionar no primeiro andar do
Fórum Central a partir de 1º de março.
A medida é uma resposta aos ofícios
encaminhados pela OAB/RJ ao Tribunal de Justiça, relatando uma série de
irregularidades na serventia.
Desde o início do ano, após uma
visita ao local, a Procuradoria-geral e a
Diretoria de Prerrogativas da Seccional
encaminharam ofícios ao TJ relatando
problemas como falta de ar-condicionado e de elevadores, marcação de
várias audiências para o mesmo horário, o que gerava uma enorme espera
entre advogados e jurisdicionados; e
inexistência de um espaço destinado à
Sala dos Advogados.
Em resposta, o juiz titular da serventia,
Aroldo Gonçalves Pereira Junior, que
acumula a função de magistrado auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça,
reconheceu a precariedade da unidade
e informou, no dia 24 de fevereiro, a
transferência para o Fórum Central.
Segundo ele, o fato de o antigo prédio
pertencer ao Banco do Brasil e estar
cedido ao tribunal apenas em caráter
de comodato impedia a realização
de obras “para garantir condições
mínimas de trabalho e de atendimento
digno aos advogados e às partes”.
A providência tomada pelo juiz foi
elogiada pela direção da Seccional.
“Tivemos uma grande vitória a respeito do juizado, que está em condições
precárias”, declarou o diretor de
Prerrogativas e tesoureiro da OAB/RJ,

Seccional vai ao CNJ
contra cobrança por uso
de salas no Fórum Central
Intimada a pagar supostas dívidas referentes ao uso das salas
utilizadas pelos advogados nas
dependências do Tribunal de Justiça (TJ), a OAB/RJ entrou, em 18 de
fevereiro, com um Procedimento de
Controle Administrativo (PCA) junto
ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) contra a cobrança. De acordo
com o presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz, a iniciativa da corte
foi surpreendente, uma vez que é
vedada por liminar do próprio CNJ.
“Além disso, fizemos investimentos
nos espaços de forma a dar suporte
aos advogados na transição para
o processo eletrônico, o que seria
obrigação do tribunal”, critica.
Após a distribuição do PCA, o
relator concedeu prazo para o TJ esclarecer a quem pertence o domínio
do parque imobiliário onde funciona
o Poder Judiciário do Rio de Janeiro
e quais os parâmetros adotados para
apurar o valor tido como devido.
À OAB/RJ coube esclarecer se nas
demais seccionais existem ajustes
para pagamentos similares. A expectativa é que o pedido de liminar
seja apreciado após a apresentação
das informações.
Felipe considera a atitude do
TJ uma afronta e frisa que a luta
pela garantia dos direitos da classe continua sendo prioridade. “O
Estatuto da Advocacia nos protege
nesse sentido. Este foi o maior ato
de desrespeito aos advogados que
já pude presenciar. É o ápice de
uma escalada que ameaça o próprio
funcionamento da já precária Justiça
de nosso Estado”, salienta.

Luciano Bandeira.
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Foto: Bruno Marins

IV JEC da
Capital passa
a funcionar
no TJ

Felipe
Santa Cruz

PONTOCONTRAPONTO

Proibição do livro

Proteção dos valores c
A possibilidade
de publicação, edição e comercialização do livro racista
escrito por Adolf
ARY BERGHER* Hitler deixou-me,
como advogado criminal, perplexo, o que me fez apresentar
notícia-crime ao procurador-geral de
Justiça do estado, Marfan Vieira, que, por
distribuição, encaminhou-a ao promotor
Alexandre Themístocles. O Ministério
Público requereu então à 33ª Vara
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro medida preparatória para impedir essa fragrante ilicitude. Em decisão
histórica, o magistrado Alberto Salomão
determinou a proibição de venda, exposição, divulgação e comercialização
do livro Minha luta, de Hitler, realizando
ainda busca e apreensão de exemplares
do mesmo, no Rio e em São Paulo.
Além de absolutamente de acordo
com a legislação brasileira, a imposição
determinada pelo magistrado tem o
efeito de impedir que se propague o
racismo, a discriminação racial e o antissemitismo, práticas expressamente
vedadas pela Constituição Federal.
Ao que tudo indica, os poucos editores brasileiros do sobredito livro estão
mais preocupados com o lucro que pode
ser obtido com a venda da obra do que
com a própria liberdade de expressão,
já que agora seus direitos autorais não
pertencem mais ao Estado da Baviera,
na Alemanha. Afiguram-se nitidamente
duas únicas intenções: a obtenção de
vantagem econômica e o indissimulável
intuito de propalar os ideais nazistas.
É preciso que fique claro: a proibição neste caso não significa censura,
mas verdadeira proteção dos valores
fundamentais civilizatórios destruídos
pelo nazismo. Por outro lado, permitir
única e exclusivamente a publicação
e comercialização do livro nazista de
Hitler sob a forma de edição crítica é
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o Minha luta, de Hitler

civilizatórios
o que configuraria, por via transversa,
a censura, na medida em que tornaria
obrigatória a elaboração de uma crítica.
E a simples edição do livro desacompanhada de qualquer crítica vai contra
as leis brasileiras e ao que decidiu o
Supremo Tribunal Federal no conhecido
caso de uma outra publicação nazista, no
sentido de que a liberdade de expressão
deve ser relativizada, se com a publicação pratica-se crime.
Nesta linha, o STF sublinhou de formar solar não haver rigidez na liberdade
de expressão, já que esta não pode ser
imoral ou criminosa. Na aparente colisão
entre dois ou mais comandos constitucionais, existe uma verdade axiomática:
o direito à vida e à dignidade humana
se sobrepõe à liberdade de expressão.
Sendo assim, nessa dialética, o Supremo
decidiu: a liberdade de expressão, não
é, e não pode ser absoluta.
Também se fala que a proibição do
livro de Hitler seria ineficaz porque seu
texto pode ser obtido na internet. Ora,
no território livre da rede obtém-se
tudo, inclusive manuais de pedofilia,
terrorismo, etc. Nem por isso, entretanto,
é permitida a publicação de livros que
propalem tais brutalidades e barbarismos.
O livro de Hitler não só propaga o
racismo como sugere a exterminação
física do que se afirma serem raças inferiores. A proibição de sua publicação,
divulgação e comercialização é, pois,
fundamental para que jamais ocorra –
como preceitua Carlos Roberto Schlesinger, presidente da Associação Nacional
de Advogados e Juristas Brasil-Israel
(Anajubi) – novamente uma “Noite
dos Cristais” [a explosão de violência
nazista contra judeus em 9 de novembro
de 1938] ”.

*Conselheiro
seccional da OAB/RJ

Desconstruindo mitos
Não existe
forma mais eficaz de matar uma
ideia estúpida
do que deixando
CLÁUDIO LINS DE
que ela exponha
VASCONCELOS*
a própria torpeza.
Minha luta, de Adolf Hitler, é um livro
abaixo da crítica. Seu autor foi um
orador eloquente, mas um escritor
medíocre e nunca foi um intelectual.
Seu conteúdo, odioso, é constrangedoramente pseudo-científico, com conclusões referendadas por passagens
bíblicas, empirismos baratos e teorias
conspiratórias.
Diante do nível da obra, Jean-Jacques Chevallier disse: “Achamo-nos
verdadeiramente em presença de um
caso-limite, em que uma prodigiosa
oportunidade histórica proporcionou
uma força de penetração e uma celebridade extraordinárias a uma obra
intrinsecamente medíocre – mesmo
sem levar em conta o fato de que revolta,
sob tantos pontos de vista, o espírito
humano”. (As grandes obras políticas de
Maquiavel a nossos dias. Rio de Janeiro:
Agir, 2001, página 419).
Mein Kampf não entrou para a
história pela força persuasiva de seu
conteúdo, mas pelo que representou
em determinado momento histórico,
do qual foi um dentre muitos símbolos:
um sinal externo de lealdade ao regime; algo para ser exposto, mais do que
lido. Sua importância como literatura
ou filosofia é nula, mas para a história,
a sociologia, as ciências políticas, a
psicologia e também para o Direito é
imensa, pois mesmo aos trancos e barrancos documenta os elementos-chave
da execrável doutrina nazista.
Como é possível se saber tudo isso?
Lendo. Por isso a proibição de Minha
luta – como seria o caso de qualquer
livro que me venha à mente no momento – coloca em xeque não apenas a
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liberdade de expressão como a liberdade
de informação e a pesquisa científica. A
história da humanidade está repleta de
erros e para nossa sorte parte deles está
documentada. Assim, podemos conhecê-los, discuti-los e principalmente evitá-los no futuro. Varrer a sujeira histórica
para debaixo do tapete não nos ajudará
a lidar com supremacismos delirantes.
É mais fácil desconstruí-los, falácia por
falácia, à luz do dia.
A Constituição e o Direito Internacional classificam a liberdade de expressão
e informação como um direito fundamental, essencial à democracia e à dignidade humana. É possível haver abusos?
Sim, mas para isso há muitos remédios,
do direito de resposta à indenização do
dano, todos a posteriori. A censura prévia
é intolerável, como decidiu o STF no caso
das biografias não autorizadas, salvo,
talvez, na iminência de um cataclismo.
A venda, no Estado do Rio de Janeiro, de
exemplares de um livro cuja íntegra está
disponível na Wikipedia não é capaz de
causar, por si só, uma tragédia. Criar um
index de livros proibidos, sim. Há muitas
outras obras preconceituosas. Teremos
um comitê?
Proibir livros é um ato que nos remete aos piores momentos da humanidade.
Em 1933, Hitler ordenou a famigerada
Bücherverbrennung, ou queima de livros.
No topo da lista, nomes do quilate de
Sigmund Freud, Albert Einstein, Stefan
Zweig, Thomas Mann, entre tantos outros
intelectuais inimigos do regime. Todos
ou quase todos judeus, um povo que há
séculos cultiva o estudo, a ciência, as
artes, entre outros valores que são mesmo uma ameaça constante aos regimes
autoritários. Ainda bem. Devemos muito
a eles por isso.
* Advogado, doutor pela Uerj,
vice-presidente da Comissão de
Direitos Autorais, Imateriais e do
Entretenimento da OAB/RJ

O sucesso de
seriados com
advogadoscomo
protagonistas
evidencia a
atração de
profissionais
e leigos pelo
mundo jurídico

Vitore
Maximiano
Vitore
Maximiano

VITOR FRAGA
Existe uma longa tradição de se utilizar
o mundo jurídico como cenário em diversas formas de arte e entretenimento. Nas
últimas décadas, o ambiente dos tribunais
e o exercício da advocacia tornaram-se
cada vez mais uma constante em tramas de
sucesso em filmes e séries de TV. A própria
análise da relação entre literatura, filmes
ou seriados e o Direito está presente em
livros, artigos acadêmicos e até mesmo
em sala de aula. Mas os estudantes ou
mesmo os profissionais do Direito podem
aprender algo sobre ou ofício assistindo a
essas séries? E como analisam o perfil do
advogado que é apresentado na ficção? A
TRIBUNA conversou com alguns colegas fãs
de seriados jurídicos para tentar entender
melhor como o advogado se vê na tela.
Desde os anos 1980, vem aumentando a quantidade de filmes e produções
televisivas que possuem um ou mais
elementos do mundo jurídico com pontos
centrais. No fim dos anos 1990 e início dos
anos 2000, houve nos EUA proliferação de
seriados cujo fio condutor era a atuação
de profissionais da área, entre eles Law
& order, Ally McBeal, The practice e Boston
legal, todos com audiência na casa dos
milhões de espectadores. Algumas dessas
produções fizeram muito sucesso também
no Brasil (mais em canais por assinatura, já
TRIBUNA DO ADVOGADO - MARÇO 2016 - PÁGINA 24

que na TV aberta quase sempre eram exibidas com atraso, dubladas e com cortes),
principalmente a franquia Law & order (a
principal deu origem a outras quatro). Exibida por aqui com o título Lei e ordem, de
forma geral mistura à prática jurídica desde
técnicas de medicina legal e investigação
até ação policial, entre outros elementos.
Na verdade, a lista de séries que englobam
o universo criminal como um todo (não
necessariamente tendo advogados como
personagens centrais) é grande. Porém,
atualmente, algumas das mais assistidas
(por exemplo, How to get away with murder,
Suits, The good wife e Better call Saul), são
justamente aquelas em que advogados
figuram como protagonistas. No Brasil,
nas últimas duas décadas, os canais por
assinatura ajudaram a ampliar de forma
significativa o público para esse segmento.
O crescimento da internet e, nos últimos
anos, o uso cada vez maior dos serviços
de streaming (como o Netflix) para acesso
a conteúdo de entretenimento aumentou
bastante a produção e a oferta, multiplicando as legiões de fãs.
Entre os colegas entrevistados, das
séries ainda em exibição a mais mencionada foi Suits, seguida de The good wife
e How to get away with murder. Better call
Saul e Making a murderer (na verdade,
uma série-documentário baseada em fatos
reais) também foram citadas. Mandrake, a

tráfico de influência e favores sexuais. Tem
sempre algo de ‘podre’ no reino da Dinamarca, ou seja, utilização de mecanismos
pouco éticos”, explica Silvana.
Há também os que preferem séries
pouco conhecidas, como Reinaldo de
Almeida. “A minha preferida é Mandrake,
da HBO, porque é uma série brasileira que
aborda, embora com um bocado de equívocos, especialmente no que diz respeito aos
ritos e procedimentos do processo penal,
o cotidiano de um advogado criminalista
no Rio de Janeiro, reconhecido por ser
mulherengo inveterado e especialista em
crimes de extorsão e estelionato”, diz. “O
personagem sobrevive com honorários
pagos pela burguesia carioca, enquanto
pratica a advocacia pro bono em favor dos
miseráveis e desafortunados, tornando-se
uma espécie de Robin Hood de Copacabana”, compara Almeida. Mandrake, cujo
protagonista é interpretado por Marcos
Palmeira, foi inspirada na obra de Rubem
Fonseca e dirigida por seu filho, José Henrique Fonseca.
Porém, o seriado mais citado foi mesmo Suits. José Henrique Neves diz que a série se destaca do “padrão drama criminal”
seguido pela maioria. “A ficção, de maneira
resumida e sem qualquer spoiler, acompanha o cotidiano do renomado escritório de
advocacia corporativa Pearson Hardman,
em Nova York, dando destaque para dois
personagens. Um deles é Mike Ross, estudante de Direito jubilado da faculdade
que, apesar de não possuir diploma, graças
à sua memória fotográfica possui vasto conhecimento jurídico e se destaca pela sua
personalidade ousada”, explica. O outro
personagem é o advogado que contrata
Ross, “o egocêntrico Harvey Specter, estrela do escritório especializado em concluir
negociações aparentemente impossíveis e
evitar que casos problemáticos cheguem
ao Judiciário”, completa Neves. Mas a visão
sobre aspectos antiéticos dos personagens
– no caso, um protagonista que exerce
ilegalmente a profissão de advogado, com
o conhecimento do sócio que o contratou –
nem sempre é a mesma para todos. André
Alves reforça a ideia de que o roteiro foge
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do universo criminal, talvez por isso atraindo tantos colegas. “Diferentemente da
maioria dasséries jurídicas que encantam
o público que não faz Direito esão voltadas
para o âmbito criminal, essa é a única que
trata de Direito empresarial, passando por
áreas como Direito do Trabalho, propriedade intelectual, contencioso, mercado de
capitais, societário, entre outras. Quando
você verá uma série abordando a necessidade de um processo de due diligence na
aquisição de uma empresa ou discussão
sobre o valor de uma marca?”, pergunta.

Foto: Divulgação

única nacional, também foi lembrada. Das
já encerradas, Law & order é a preferida
pela maioria, seguida por Boston legal,
citada pelo presidente da Comissão OAB
Jovem da Seccional, Tomás Ribas, embora
não exatamente por identificação pessoal.
“Digo isso porque não tenho qualquer
pretensão de ser uma pessoa como o
personagem Denny Crane, mas a série é
muito interessante, pois retrata conflitos
bastante humanos ao mesmo tempo em
que faz comédia com situações absurdas
que vão parar no tribunal. Claro, tem seus
momentos mais sérios e traz discussões
polêmicas, como controle de armas nos
Estados Unidos e suicídio assistido (eutanásia)”, diz Ribas.
Já a colega Maria Luciana Pereira
destaca as advogadas como personagens
marcantes. “Gosto muito de várias, mas
The good wife e Suits são aquelas a que
mais assisto. As personagens Alicia Florick
[progatonista de The good wife] e Jessica
Pearson [uma das sócias principais do escritório onde se passa Suits] são retratadas
com muita sensibilidade, sem que isso
implique personagens insignificantes ou
fúteis. Pelo contrário, são mulheres que enfrentam as agruras e delícias de ser mulher
e advogada, tudo com muita competência”,
diz. Carolina Lucas, por sua vez, lembra que
o sistema judicial retratado nessas séries
é muito diferente do brasileiro. “Então, a
identificação é, na realidade, muito baixa
em relação à nossa prática jurídica. Das
séries ligadas a este universo, me identifico
mais com The good wife, especialmente
na construção do universo dos sócios e
associados em um escritório de advocacia”, revela.
A integrante da Comissão de Direito de
Família da OAB/RJ Silvana Moreira é fã de
Law & order e suas derivadas, mas também
das mais novas. “Sou apaixonada por todas.
Existe uma identificação com a promotoria,
vez que estão sempre defendendo os que
sofreram os danos. Já no caso de The good
wife, que lamentavelmente vai acabar,
sempre amei a postura da protagonista
como advogada. Mas não é algo de plena
identificação, pois envolve muita sujeira,

Glória
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Glória
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Anti-heróis
No cinema, na maioria das vezes em
que o advogado entra em cena é para
ser o herói – ou, pelo menos, ajudar os
“mocinhos”. Um exemplo emblemático
disso foi a eleição, em 2003, pelo American Film Institute (AFI), dos 100 maiores
heróis do cinema. O primeiro lugar na

Foto: Bruno Marins

Tomás
Ribas

lista foi o advogado Atticus Finch, personagem interpretado pelo ator Gregory
Peck no filme O sol é para todos (no original em inglês To Kill a Mockingbird, de
1962, adaptação do livro homônimo de
Harper Lee). A história se passa no início
dos anos 1930, quando Finch, contra
a opinião pública, defende o homem
negro acusado de estuprar uma jovem
branca. O personagem tornou-se modelo
de advogado comprometido com ideais
de ética e justiça.
Já nas séries mais assistidas hoje, a
tendência é que a figura do advogado
seja apresentada como o vilão – ou melhor, como anti-herói. Talvez o exemplo
mais polêmico atualmente seja Annalise Keating, a advogada criminalista e
professora de Direto Penal protagonista
de How to get away with murder (em
tradução literal, “como se livrar de um
Foto: Arquivo pessoal

Foto: Divulgação

Já Gabriela Knupp observa as contradições nos personagens. “Os casos
abordados foram mais diversificados e
há uma dualidade interessante enfrentada pelos protagonistas. De um lado, o
Harvey Spector e o Mike Ross são profissionais éticos e que buscam sempre
soluções justas. Por outro, escondem
que Mike exerce ilegalmente a profissão.
Esta é uma questão que perpassa todas
as temporadas”, afirma. Maria Luciana
Pereira, que também assiste a Suits,
faz um resumo, do ponto de vista
crítico, do perfil de anti-herói que
se vê na maioria das séries.
“Considero que todas
apresentam com maior
veemência o que ‘não
fazer’, eis que nem
sempre a ética, lealdade,
boa fé e respeito são elementos demonstrados
pelos personagens. Por
exemplo, em The good
wife valores são atingidos por interesses
políticos. Em Suits,
em nome de uma advocacia que atua na defesa de interesses milionários, são comuns e ‘aceitáveis’
chantagem, ameaça e embates
absolutamente desprovidos de
ética e lisura. Em How to get away
with murder tudo é permitido para
alcançar os objetivos”, sintetiza.

Carolina
Lucas
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assassinato”). Keating seleciona um
grupo com os seus melhores alunos para
disputarem uma vaga de estágio em seu
escritório, ao mesmo tempo em que os
estimula a sugerir como inocentar seus
clientes, nem sempre de forma ética.
O próprio grupo acaba se envolvendo
em um assassinato, e a narrativa que
mistura passado e presente é o fio que
conduz a trama. Interpretada pela atriz
Viola Davis – que em 2015 se tornou
a primeira mulher negra a receber o
prêmio Emmy Awards justamente pela
atuação na série, e cujo discurso sobre
igualdade racial na mesma premiação repercutiu mundialmente –, a personagem
faz sucesso entre os profissionais. “Um
monte de advogados que eu conheci em
Washington, quando fui visitar a Casa
Branca, disse que ama [a personagem].

Foto: Lula Aparício

Reinaldo
de Almeida

Eles não acham realista, mas amam
mesmo assim”, declarou a atriz aos
jornais na época.
A percepção da distância entre o
que se vê nas telas e a realidade cotidiana da advocacia foi praticamente
unânime entre os entrevistados desta
reportagem. De maneira geral as séries
são vistas como entretenimento, e não
contribuem tanto para a formação acadêmica, inclusive pelas diferenças entre
o Direito brasileiro e o dos EUA (cenário
da maioria das tramas). Mas e a imagem
do advogado? Para José Henrique Neves, não importa o gênero, os seriados trazem à tela um mundo fictício
e seu objetivo é entreter, da forma
que for. “Não me preocupo muito
com a forma como o profissional
é apresentado. As pessoas têm capacidade de distinguir realidade
e ficção. Enquanto algumas séries
o enobrecem e colocam num pedestal,
outras o pintam como mau-caráter, mas
é tudo ficção. O advogado sem dúvida é
essencial à Justiça”, defende.
Por outro lado, as séries acabam
por reforçar estereótipos negativos da
advocacia, principalmente ao retratar
colegas como malandros e antiéticos,
na opinião de Tomás Ribas. “Mas isso
também não é regra absoluta. Em Suits,
por exemplo, a banca protagonista é
bem heterogênea e todas as pessoas
têm seus esqueletos no armário. Infelizmente, quando vamos para a seara
criminal, como em How to get away with
murder, temos um retrato muito raso das
questões penais, o que reforça a ideia errada, na minha opinião, de que existe um
lado bom – Estado/Ministério Público – e
um lado mau – réu/advogado”, analisa.
“Nunca me ofendi, porque sei que é
uma obra de ficção e eu sou advogado,
tenho uma visão interna da profissão.
Mas já me incomodei diversas vezes ao
imaginar a repercussão de algo para as
pessoas em geral”,
pondera Ribas.
André Alves também critica a falsa
dicotomia entre
advogados e promotores. “Acho
que o advogado é
visto como herói
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e o promotor como vilão.Tanto em Suits
quanto em Better call Saul, os telespectadores torcem para os personagens
principais que são advogados e, por
este motivo, acabam querendo que
eles ganhem, custe o que custar. Assim
como nas séries, para a sociedade em
geral o advogado é visto como uma
pessoa que ganha rios de dinheiro e faz
de tudo para ganhar um caso”, compara,
acrescentando que a sociedade muitas
vezes não compreende que o advogado
é essencial à Justiça.
Os advogados seriam de fato muitas
vezes retratados como profissionais ambiciosos e inescrupulosos, na opinião de
Maria Luciana Pereira. “Particularmente
para o público leigo, considero uma
contribuição negativa para a imagem
do advogado, não deixando cristalina
a importância da advocacia para a preservação de um Estado democrático de
Direito. Porém, na minha leitura trata-se
de um universo jurídico e comunitário
distinto do que temos no Brasil”, compara. Silvana Moreira não vê os personagens como bons exemplos. “Ao contrário,
verifico o incentivo à prática ‘ganhar a
qualquer preço’. Acabo me vendo na
tela sempre do lado do promotor de
Justiça. Mas tem sacadas de advogados
que são maravilhosas. A tendência é
nos vermos do lado do ‘mocinho’, já
que acompanhamos pelo lado de quem
descobre o crime, daí a identificação
com o Ministério Público”, considera. Já

criminalização da advocacia criminal em
curso, segundo Reinaldo de Almeida, que
buscaria inserir o Direito numa lógica
maniqueísta de bem contra o mal, na
qual o advogado se associaria ao segundo. “Nesta lógica, o crime compensaria,
não raro, para o profissional, o qual seria
praticamente um cúmplice do seu cliente. Não é à toa que se podem observar
atualmente propostas no sentido de
criminalizar o recebimento, pelo colega,
de honorários oriundos da prática de
crime, que redunda na obrigação de delatar o seu próprio cliente, inviabilizando
o direito de defesa ou, ainda, tentativas
midiáticas de assassínio de reputação de
advogados que defendem determinadas
pessoas”, critica.
Polêmicas à parte, Almeida considera
impossível negar a importância de o
advogado ter uma visão ampla da realidade. “Qualquer forma de manifestação
artística, em especial, a literatura e o cinema, e podemos citar também as séries
televisivas ou de streaming, são fontes
de aprendizado cruciais para a formação
do advogado e o exercício da profissão.
Talvez até mais do que o vade mecum e o
domínio da técnica jurídica. Para entender
o Direito é preciso entender o ser humano
inserido em suas relações sócio-político-econômicas e, infelizmente, as leis são
imprestáveis ou pouco úteis para tal
finalidade. Como disse Carlos Drummond
de Andrade: ‘As leis não bastam. Os lírios
não nascem das leis’”. T

Séries com
protagonistas advogados
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André
Alves

para Carolina Lucas, a ficção pode ajudar
a reforçar preconceitos. “Infelizmente
a maioria retrata os advogados, especialmente os penalistas, como alguém
disposto a recorrer a práticas antiéticas,
o que, na minha opinião, só reforça um
pré-conceito em relação a nossa classe.
O advogado é um instrumento de justiça
em qualquer regime democrático. E perseguir o direito à defesa do seu cliente
ou uma pena/indenização mais justa é
nossa missão”, considera ela, que já se
sentiu ofendida uma vez: “Quando a
advogada principal da série How to get
away with murder se julgou no direito de
arquitetar a prisão de um inocente”. Por
outro lado, Carolina considera que questões importantes são mostradas. “Nesses
seriados vemos expostas também as
fragilidades do sistema investigatório,
do júri, das cortes, da mídia, enfim, são
abordadas situações que demonstram
situações de erros, pré-julgamentos,
politicagem e tráfico de influências”,
argumenta. Sob este aspecto, para ela,
as séries ajudariam a pôr em destaque
o papel do advogado como peça fundamental no sistema jurídico.
Segundo Gabriela Knupp, é importante retratar bons e maus profissionais,
advogados ou não. “Isso porque os personagens não devem ser considerados
exemplos, e sim suscitar o debate e a
opinião crítica das pessoas. Como devemos agir quando descobrirmos que o
advogado contratado não age de maneira ética? Mas nunca me senti ofendida,
considero uma obra de ficção”, afirma.
Esses personagens alimentariam o senso
comum responsável por um processo de

José
Henrique
Neves
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Em exibição:
The good wife (2009-)
Suits (2011-)
How to get away with murder (2014-)
Better call Saul (2015-)
The grinder (2015-)
Encerradas:
Law and order (1990-2010)
Ally McBeal (1997-2002)
The practice (1997-2004)
Boston legal (2004-2008)
The jury (2004)
Kevin Hill (2004-2005)
Shark (2006-2008)
Damages (2007-2012)
Drop dead diva (2009-2014)
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ESPAÇO ABERTO

O sentido de uma
Chegou a hora de
reunificar o Brasil. A
OAB e a advocacia se
colocam a serviço
da nação brasileira para tal
CLAUDIO LAMACHIA* feito. Nosso
partido é
o Brasil e
nossa ideologia é a Constituição Federal. Nossa opção é
pelo povo, expressão maior da
cidadania que juramos defender.
Nestes últimos 85 anos, a
OAB e a advocacia brasileira sempre
estiveram do mesmo lado: o da liberdade
e da legalidade, as tábuas de vocação do
advogado, segundo Rui Barbosa. Lutamos
contra duas ditaduras. Fomos inflexíveis
contra o arbítrio. Vencemos o obscurantismo com a força moral daqueles que
defendem a verdadeira justiça.
Na atual quadra histórica do Brasil,
prenhe de desafios, precisamos de uma
advocacia altiva e independente para
garantir que as conquistas dos últimos 25
anos não se percam em meio a escândalos políticos e éticos, agravados por uma
profunda crise econômica.
Hoje vivemos um impasse: se, de um
lado, nossas instituições republicanas
nunca funcionaram tão bem, de outro
lado, a crise é agravada sobremaneira
pela absoluta paralisia da classe política,
que perdeu totalmente a capacidade de
diálogo.
A deterioração do ambiente político
chega a ser assustadora. Mudos para
conversarem entre si; surdos para ouvirem
o clamor da população que já sofre pela
carestia; cegos para a desintegração dos
fundamentos macroeconômicos do país:
assim estão os nossos agentes políticos.
Não produzem mais soluções, apenas
crises. Estão disfuncionais. A nação é, sem
dúvida alguma, maior do que os resultados
das próximas eleições. Temos que bradar
esta máxima por todo o Brasil.
É urgente transcender o calendário
das urnas, para que as saídas eventualmente propostas não sejam condicio-

nadas pelo casuísmo eleitoral, e
sim guiadas pela consideração do
bem-estar das próximas gerações.
Também é necessário um novo contrato social da classe política com a sociedade brasileira, pois é evidente que não há
democracia sem política e não há política
sem políticos. Precisamos da depuração
da política nacional.
Flerta-se dia a dia com a irresponsabilidade, inconsequentemente tangenciando o precipício. Algo deve ser feito, e
rápido, pois a falta de diálogo é a negação
da política, e, quando a política falha, a
convulsão social é a certeza.
Pois é a advocacia, munida de suas
prerrogativas, que diariamente concretiza os mais nobres valores de nossa
Constituição nos foros ao longo do Brasil.
Daí o sentido primeiro do artigo 133 da
Constituição, que, ao nominar o advogado
como indispensável à administração da
Justiça, sendo ele inviolável por seus atos
e manifestações no exercício da profissão,
alça a advocacia à condição de múnus
público, de defensora da liberdade, uma
vez que responsável pela efetivação do
texto constitucional e guardiã das liberdades civis.
Nossa situação é de tal maneira crítica
que, ou avançamos enquanto nação, ou
pereceremos como povo. O desafio é
desatar os nós de uma matriz institucional
cuidadosamente engendrada para não
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funcionar,
marcada
por fórmulas
e ficções, feita
sob medida
para afastar o povo dos
centros de decisão e dificultar a participação cidadã
na vida política.
O Brasil tem uma matriz institucional feita sob
encomenda para que os
representantes do povo se
dobrem ao poder econômico, para apartar eleitores
de eleitos e para distorcer a
representação popular: tudo para
fazer uma simulação de democracia,
na qual o dinheiro pode tudo.
Nosso sistema tributário caótico é
feito para que ninguém consiga cumpri-lo, e, portanto, para que todos fiquem em
mora com um Estado acostumado a criar
dificuldades para vender facilidades. A
carga tributária indecente do Brasil
é verdadeira derrama, reduzindo
os contribuintes à condição de
servos da gleba de um Estado
que mais parece um senhor
feudal.
Não bastasse isso, em uma

nação
Em realidade, os suados e parcos
recursos do povo brasileiro são usados e
abusados para
financiar campanhas políti-

sanha tributária sem
limites, o governo federal
agora tenta a recriação da CPMF,
um consumado absurdo, próprio
de quem vê o povo famélico e o
manda comer brioches. Já temos
uma das maiores cargas tributárias
do planeta. No Brasil, mais de 35%
da riqueza produzida é sorvida por um
Estado assolado pela corrupção endêmica
que devolve aos administrados serviços
públicos precários e insuficientes.

cas,
q u e r
oficialmente por meio da
impostura de um
fundo partidário de
mais de R$ 800 milhões, verdadeira vergonha nacional, quer
por meio dos descaminhos da corrupção.
Ao fim e ao cabo,
nosso quadro partidário
é desolador. Algumas das
instâncias partidárias não
representam nenhuma ideologia, senão a da conquista dos
espaços públicos para o seu posterior
loteamento entre os interesses privados.
No que diz respeito ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário, propõe a
OAB não só a defesa das suas prerrogativas
integrais como também que a estas instituições caibam vencimentos e subsídios
nos estritos termos constitucionais, nem
mais nem menos.
Estas prerrogativas foram defendidas
pelos advogados no mais difícil período
de nossa história republicana, a ditadura
militar, e assim continuarão sendo. No entanto, tais prerrogativas e independência
devem sempre guardar, como limite, os
ditames constitucionais, e disto a OAB
também não abrirá mão.
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Estamos presenciando atualmente um
ostensivo desarme e sucateamento do Poder Judiciário, atingido por elevados cortes
orçamentários que diminuirão, ainda mais,
a já reduzida capacidade instalada, ou seja,
o potencial quantitativo e qualitativo de
produção.
A quem interessa um Poder Judiciário
fraco, gerando decisões de má qualidade,
sem estrutura e sem tempo para pensar o
Direito? Não podemos aceitar de braços
cruzados que se busque resolver os sérios
problemas da Justiça retirando dela instrumentos legítimos, que integram o preceito
de amplo direito de defesa e preservam
direitos fundamentais.
Mesmo com tantos desafios pela
frente, os mais de 950 mil advogados do
país decidiram sonhar acordados, para
imprimir com intrepidez a energia surda e
constante da vontade do mundo que nos
envolve, ligando a realidade ao sonho, o
desejo à ação, para nos desincumbirmos
da solene missão de reunificar o Brasil,
de salvaguardar a nação nesta quadra tão
tormentosa da vida.
Nação é pátria e como bem disse o
patrono Rui Barbosa: “Pátria não é um
sistema, não é uma forma de governo.
Pátria é o céu, é a terra, é o berço dos filhos
e o túmulo dos antepassados. Pátria é a
comunhão da lei, da língua e da liberdade”.
Precisamos resgatar nossos ideais e
valores, sob pena de nos tornarmos uma
fratura social exposta. Somos todos irmãos,
os brasileiros e os estrangeiros que aqui
vivem, por força de nossa Constituição, que
plasmou de forma perfeita o sentimento
de nosso povo ao longo da história.
O advogado é a força motriz do Estado
democrático de Direito, no qual a legitimação para o exercício do poder tem seu
esteio no voto e na lei. Diante da grave
crise institucional que vive nosso país, a
advocacia brasileira cerrará fileiras com a
OAB para retomarmos a tradição brasileira
de conciliação nacional, em benefício de
nosso futuro comum. O nosso compromisso é reunificar o Brasil.
* Presidente nacional da
Ordem dos Advogados do Brasil

As injustiças da Jus
RENATA LOBACK
Nazareno Antônio de Sousa passou os
últimos 24 anos preso, sem nunca ter sido
julgado. Há quatro anos, ele poderia ter
recebido sua liberdade, por prescrição do
homicídio que supostamente cometera.
Mas Nazareno foi mantido em cárcere,
provisoriamente. O caso agora está arquivado. Ele foi achado morto no dia 24 de
fevereiro, aos 51 anos. Morreu no hospital
penitenciário Valter Alencar, em Teresina.
Morreu de tanto esperar. Muitos outros
presos agonizam no Brasil, na mesma
esperança: um julgamento, com provas,
acusação e defesa; uma pena justa, alinhada à gravidade do delito cometido,
quando cometido.
O Instituto Sou da Paz, em parceria
com o Centro de Estudos de Segurança e
Cidadania da Universidade Cândido Mendes (Cesec), analisou a situação de sete mil
aprisionados em flagrante na cidade do
Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa,
divulgada ano passado, 54% deles foram
encarcerados indevidamente e tiveram os
processos arquivados ou ganharam penas
alternativas em regime aberto. Apenas
18% dos presos receberam condenação
para o regime fechado. Dos sete mil, 772
foram absolvidos. Os dados são de 2013
e apontam que, em média, eles passaram
101 dias em cárcere, antes de terem direito a um julgamento.

Para o coordenador da área de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do
Sou da Paz, Bruno Langeani, as injustiças
têm causas bem claras: demora na apresentação do preso a um juiz [a pesquisa é
anterior ao projeto Audiências de Custódia,
do Conselho Nacional de Justiça] e pouca
investigação.
Advogado criminalista há 37 anos,
Bernardo Campos Carvalho, que atua no
Tribunal do Júri de São Paulo, afirma que
as falhas do processo criminal começam
pela carência de provas. “São muito comuns os inquéritos baseados apenas em
declarações de testemunha. Há lugares
em que ainda se tenta realizar a perícia,
mas o agente conta, apenas, com uma
câmara fotográfica como equipamento”,
lamenta Carvalho, para concluir: “Os
processos são fechados com provas
esfaceladas e contraditórias e o juiz, já
sobrecarregado, fica sem instrumentos
para uma boa apreciação”.
De acordo com o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/RJ,
Breno Melaragno, já é possível observar
melhorias e mais investimentos na perícia, ao menos na Polícia Civil do Rio de
Janeiro. No entanto, ainda há muito a ser
feito: “O avanço tecnológico nos permite
provas de enorme peso, enquanto estudos apontam cada vez mais falhas nos
depoimentos de testemunhas. Mesmo
assim, ao analisar os processos, ainda é
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tiça criminal
possível observar uma valorização maior
às provas testemunhais”.
Para o presidente da Associação
Nacional dos Peritos Criminais Federais
(APCF), André Morisson, há dois fatores
para o baixo índice de provas técnicas:
pouco conhecimento das ferramentas
tecnológicas já disponíveis e recursos
escassos e/ou mal empregados.
O diretor do Instituto Médico Legal
Afrânio Peixoto, Reginaldo Franklin Pereira, ao depor na Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) destinada a investigar
os autos de resistência e mortes decorrentes de ações policiais no Estado do
Rio de Janeiro, em audiência realizada
na Assembleia Legislativa (Alerj) no dia
25 de fevereiro, afirmou que o número
de peritos vem sendo reduzido gradativamente, o que prejudica a elaboração
de laudos. “O estado possui 70 vagas em
aberto para perito criminal e 170 para
legistas. O último concurso foi em 2009
e desde então não houve renovação ou
ampliação nos quadros”, disse.
Segundo informações do Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica
(DGPTC) do Estado do Rio de Janeiro,
sob responsabilidade da Polícia Civil,
são produzidos diariamente inúmeros
laudos pelos peritos da entidade. De
acordo com dados disponíveis no Portal
de Transparência, 50% das investigações
em inquéritos complexos no estado são
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CSI brasileiro
Grandes laboratórios de perícia, a
exemplo dos seriados norte-americanos
sobre polícia investigativa, estão nos
planos dos órgãos ligados ao sistema judicial brasileiro, mas sem muito sucesso,
segundo especialistas. Para estimular o
uso de DNA nas investigações criminais,
o Ministério da Justiça e as secretarias de
segurança dos estados reúnem, desde
2009, dados em uma Rede Integrada
de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).
Em 2012, a Presidência da República

propôs a Lei 12.654, estabelecendo a
coleta de perfil genético como forma de
identificação criminal. Em 2013, o Decreto 7.950 instituiu, oficialmente, o Banco
Nacional de Perfis Genéticos e a RIBPG,
com o objetivo de auxiliar a troca de
informações na investigação de crimes
que deixam vestígios e na identificação
de pessoas desaparecidas.
No entanto, no relatório divulgado
pelo Ministério da Justiça em janeiro,
o banco mantinha apenas 26 amostras
identificadas criminalmente; 53 de condenados; e apenas um registro colhido
por decisão judicial. A soma corresponde
a somente 1,3% dos 60 mil condenados
por crimes hediondos e violência grave
do país. A Lei 12.654, contudo, prevê
que todos eles deveriam ser submetidos,
obrigatoriamente, à identificação do
perfil genético, por meio de extração de
DNA. O relatório também apontou 1.524
vestígios colhidos em vítimas e/ou em
cenas de crimes.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma já possuir o software de comparação
genética Codis, o mesmo utilizado pelo
FBI (Departamento Federal de Investigação americano) e manipulado na popular
série dramática Crime Scene Investigation
– CSI, centrada nas investigações de um
grupo de cientistas forenses do departamento de criminalística da Polícia de
Las Vegas.
Segundo o Departamento Geral de
Polícia Técnico-Científica do Rio, o programa existe há oito anos, mas esbarra na
burocracia jurídica e na legislação falha
para se conseguir utilizar a tecnologia a
favor da investigação criminal. No Brasil,
ainda é necessária uma autorização judicial para a coleta de material genético.
A prova pericial baseada no DNA
por diversas vezes livra inocentes acusados e identifica culpados, constata o
presidente da Comissão de Segurança
Pública da Seccional. “Mas o artigo 5º
da Constituição Federal prevê, como
garantias fundamentais de todo cidadão,
o princípio da presunção de inocência e
o direito do preso de permanecer calado,
sem que isso pese contra ele, incisos LVII
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concluídas no prazo máximo de um ano.
No entanto, o órgão também atribui a
demora aos recursos escassos e à grande violência urbana.
Em campanha pela aprovação da
PEC 325/2009, que estabelece a desvinculação dos peritos da Polícia Civil,
Morisson acredita que esteja neste
ponto a solução para o estímulo do
uso de provas técnicas em investigações. “A Polícia aloca mais recursos na
aquisição de armas, coletes e viaturas
do que na instalação e manutenção de
cromatógrafos, microscópios balísticos,
videocomparadores espectrais, laboratórios de DNA e outras ferramentas, que
certamente incrementariam o papel dos
laudos na solução de crimes”, diz.
Para o Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica, a solução não
estaria apenas na independência dos
peritos e sim na autonomia de toda a
Polícia. O correto, afirmam fontes da
área, seria a criação de uma secretaria
de Polícia Civil, com autonomia administrativa e financeira. Somente com a
independência haverá o fortalecimento
da estrutura, a exemplo de órgãos como
o Ministério Público, sustentam.
Breno Melaragno também vê na
independência uma solução: “A função
investigativa e o sistema penitenciário
estão nas mãos do Poder Executivo. Mas
melhorar estas realidades não dá votos.
A autonomia daria mais liberdade para
um trabalho de excelência na investigação e consequentemente maior justiça
ao Direito Penal”.

Breno
Melaragno

e LXII, respectivamente. Desses princípios constitucionais deriva o direito de
não produzir provas contra si, que também encontra respaldo na Convenção de
Direitos Humanos de 1969, conhecida
como Pacto de San José da Costa Rica”,
explica Melaragno.
O pouco cuidado com as cenas de
crimes é apontado pelo criminalista
Bernardo Carvalho como o outro fator
responsável pelo esvaziamento do uso
do DNA nas investigações. “Ao contrário
do que vemos nas séries investigativas,
dificilmente é possível colher material
genético nesses locais. Falta preparação da polícia para a preservação e o
isolamento da cena e, por incrível que
pareça, em algumas cidades falta até
mesmo o material básico para os peritos
realizarem a coleta”, observa.
O despreparo da polícia e as falhas

Luciano
Bandeira

em sua investigação já foram debatidos
na OAB/RJ em diversas ocasiões. Uma
das mais marcantes foi a campanha
Desaparecidos da democracia, lançada
em 2013 pelo presidente Felipe Santa
Cruz. Segundo o diretor de Prerrogativas
da Seccional, Luciano Bandeira, foi esta
iniciativa que impulsionou a discussão
sobre o elevado índice de autos de
resistência no país, alertando sobre os
poucos esclarecimentos e as circunstâncias dessas mortes. “O nosso movimento
gerou uma CPI na Alerj e projetos de lei”,
destaca Luciano.
Atualmente, o Código de Processo
Penal autoriza qualquer agente público
e seus auxiliares a utilizarem os meios
necessários para atuar contra o suspeito
que resista à prisão. Não prevê, no entanto, as regras para a investigação do uso
de força nesses casos.

Audiências de custódia
Implantado pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) em fevereiro de 2015, o
programa Audiência de Custódia registrou 2,7 mil denúncias de tortura policial
e maus-tratos a pessoas presas em todo
o país. A informação foi apresentada
pelo presidente do CNJ, ministro Ricardo
Lewandowski, no Fórum Nacional de
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de dez anos ainda correm o risco de,
ao serem paradas em uma blitz, por
exemplo, retornarem ao cárcere, porque a administração não deu baixa no
mandado”. Para Melaragno, o problema
é de ordem técnica e administrativa, e
ocasionado, principalmente, por falhas
de comunicação entre as instituições.
“Em descompasso às propostas para
melhorar o sistema penal e garantir
direitos, o Supremo Tribunal Federal
divulgou, em fevereiro, decisão que
determina a execução de penas ainda
na segunda instância, antes do trânsito
em julgado”, lamenta o presidente da
Comissão de Segurança Pública.
“O Código Penal é claro ao prever
quatro tipos de prisão (em flagrante,
temporária, preventiva e decorrente do
trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória). O Supremo criou uma
quinta espécie, que contraria o princípio
constitucional da não culpabilidade e a
própria lei processual penal. Mudar este
entendimento ainda é desnecessário,
pois já é permitido às cortes superiores
determinarem o trânsito em julgado se
considerarem haver muitos recursos protelatórios. Somos o quarto país em que
mais se encarcera no mundo, apesar da
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Bruno
Langeane

Alternativas Penais, ocorrido no final de
fevereiro, em Salvador (BA).
O programa, que consiste na garantia
da apresentação do preso a um juiz em
até 24 horas nos casos de prisão em
flagrante, está presente nos tribunais das
27 unidades da Federação e já realizou
quase 50 mil audiências. Deste total,
os magistrados evitaram que 25 mil
pessoas ingressassem no superlotado
sistema prisional brasileiro, o quarto
maior do mundo com cerca de 600 mil
presos. Apenas 4% dos liberados nas
audiências de custódia voltam a ser
detidos, segundo dados do CNJ.
Para Bruno Langeane, o excesso
de encarceramento, mesmo antes do
julgamento e para crimes sem uso de
violência, respondia a um anseio popular
mal direcionado e “um tanto esquizofrênico, que via na prisão a única solução
para a falta de segurança pública, ao
mesmo tempo em que não acreditava
nela para a recuperação do criminoso”.
As audiências de custódia vieram coibir
injustiças, diz.
O advogado Bernardo Carvalho concorda com o coordenador do Instituto
Sou da Paz, mas é reticente ao reafirmar
que as desigualdades do país ainda não
permitem a plenitude do funcionamento
de mais este projeto. “Por mais de uma
vez o Direito Penal conviveu com boas
idéias, que não avançam por conta de
má administração pública e entraves
burocráticos”.
Em 2011, o Conselho Nacional de
Justiça implantou aquilo que também
se apresentou como uma solução para
as prisões injustas: o Cadastro Unificado
de Mandados de Prisão. O sistema pretendia unificar em único banco de dados
os mandados expedidos em todo o país,
para facilitar a troca de informações.
“Acontece que a comunicação ainda é
falha”, destaca o presidente da Comissão
de Segurança Pública da OAB/RJ.
“É um problema antigo, que melhorou um pouco, mas ainda não está
solucionado. O juiz expede um mandado
com validade de dois anos, pessoas são
presas, postas em liberdade, e depois

André
Morisson

sensação de impunidade. Talvez a gente
esteja prendendo mal”, analisa.

Vara única, atrasos
O Rio de Janeiro possui uma única Vara de Execução Penal, com um
juiz titular e quatro auxiliares. Para os
especialistas, o acúmulo de todos os
processos nesta mesma serventia gera
atrasos, demora no acompanhamento
e grande dificuldade para a advocacia
atuar nas execuções penais. No entanto,
o maior prejudicado, aponta o diretor
de Prerrogativas da OAB/RJ, é o cidadão
que está cumprindo ou já cumpriu a sua
pena e sofre com um atraso efetivo no
exame da sua condenação. “A Diretoria
de Prerrogativas está atenta e terá mais
uma vez uma atuação muito firme junto
à VEP”, adianta Luciano Bandeira.
O núcleo de Prerrogativas da Seccional já garantiu algumas conquistas
aos advogados, como o plantão de
atendimento dos juízes auxiliares, a
possibilidade de acesso ao VEP Total,
sistema eletrônico da serventia, e a reforma dos parlatórios nas penitenciárias
do estado, convênio da Ordem com a Secretaria de Administração Penitenciária e
com o juiz-titular da Vara de Execuções,
Eduardo Oberg.
Mas segundo o sub-diretor de Prerrogativas da OAB/RJ, Diogo Tebet, os advogados ainda encontram dificuldades
para despachar pleitos com os magis-

adianta dificultar a progressão de regime
para roubos com armas, se a polícia só
pega uma parcela ínfima, por falta de
capacidade de investigação? Precisamos voltar os olhos para as estratégias
que deram certo, não para as respostas
imediatas e populistas”, protesta Bruno
Langeani.
Mesmo com tantas dificuldades e
uma profissão árdua, Bernardo Campos
diz que nunca pensou em abandonar a
advocacia criminal. “Recentemente fui
procurado por uma família que buscava
uma possível progressão de pena para
um parente em cárcere há dois anos,
dentro de uma condenação de quatro.
Conforme prevê o artigo 44 do Código
Penal, é possível a substituição de penas
privativas de liberdade por restritivas de
direitos se a reclusão não ultrapassar o limite de quatro anos. Quando eu informei
àquela família que ele sequer deveria ter
entrado numa penitenciária, reacendi a
esperança deles. Conseguimos reverter
a prisão. Como este, há inúmeros casos
semelhantes, uma vez que essa medida
é pouco aplicada. Eu não posso parar”,
pondera.
Breno Melaragno diz não ter como
fugir do jargão: “É apaixonante. Poder
participar da absolvição de inocentes e da
obtenção dos direitos das vítimas desperta
uma sensação única”, conclui. T
Foto: Bruno Marins
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Bernardo
Carvalho

trados, reclamam de constantes atrasos
no trâmite dos processos, “que passam
por setores burocráticos inacessíveis”
e relatam absurdos, como a intimação
por Diário Oficial para apresentação
de cliente já apenado, para o início do
cumprimento da pena.
“Perante as autoridades policiais
ainda há resquício de autoritarismo no
sistema inquisitivo, que geram obstáculos à atividade advocatícia em franca
violação ao Estatuto da Advocacia e à
recente Lei 13.245/2016, que permite o
acesso do advogado a autos de inquérito
policial e de prisão em flagrante, findos
ou em andamento, ainda que conclusos
à autoridade, podendo copiar peças e
tomar apontamentos, em meio físico
ou digital (art. 7o., inciso XIV)”, detalha
Tebet. Todos esses pontos terão a atenção da Diretoria de Prerrogativas nesta
gestão, afirma o sub-diretor.
Não bastassem as falhas na investigação, as demoras do processo e a precariedade do sistema penal, o advogado
criminalista ainda é obrigado a conviver
com o julgamento da população, que
por vezes critica a defesa de criminosos.
“Atuamos sobre as falhas processuais.
Lutamos para que todos tenham o direito
a um julgamento justo. Nós não trabalhamos para fomentar a impunidade e
sim pela aplicação legal da pena. Somos
atacados pela sociedade, pelos promotores e pelos juízes. É muito desgastante a
rotina de um advogado criminal”, afirma
o criminalista Bernardo Carvalho.
Para Luciano Bandeira, cabe, também, à OAB esclarecer a verdadeira
posição do advogado na sociedade: “A
criminalização da advocacia é o primeiro
passo rumo ao Estado autoritário e a
postura da Ordem será muito firme de
defesa do exercício do direito da advocacia criminal e do respeito ao direito de
defesa e às garantias constitucionais”.

Questionamentos
“De que adianta aumentarmos a
pena de homicidas se não conseguirmos
identificar 90 de 100 autores destes crimes, que continuarão impunes? De que
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Ronaldo
Cramer

Preocupada com a atualização
dos advogados para o novo Código de
Processo Civil, que entra em vigor no
dia 18 de março, a OAB/RJ lançou a
campanha Processualize-se, que consiste
em iniciativas de aprendizado da nova
legislação, com cursos presenciais e
online e palestras, que serão lançadas
ao longo dos próximos meses.
Com duas turmas formadas em
março, o Curso de introdução ao novo
Código de Processo Civil, formulado pelo
vice-presidente da Seccional, Ronaldo
Cramer, em parceria com a Comissão de
Estudos em Processo Civil e com a Escola
Superior de Advocacia (ESA), foi a primeira ação programada para a campanha.
“Faremos cursos mais aprofundados,
como este, mas também daremos instrumentos gratuitos para os colegas se
atualizarem, a exemplo do curso online
lançado no ano passado. A OAB/RJ vai
fazer de tudo para que a advocacia tenha
todas as condições para se capacitar,
aprender o novo código. E é importante,

além disso, que os colegas procurarem
estudar, conhecer e aplicar as novas
regras de maneira correta. É isso que a
gente espera”, afirma Cramer.
Segundo ele, que integrou as duas
comissões de juristas formadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados
para a revisão do código, a atualização
da comunidade jurídica como um todo
deve ser o foco no momento. “Minha
preocupação maior agora é com o déficit
de conhecimento em relação ao código.
Pelo que tenho visto, tem muita gente
deixando para conhecer o novo CPC
apenas quando ele entrar em vigor.
Isso vai gerar problemas porque os processos judiciais julgam conflitos entre
pessoas e, se o advogado não souber
conduzi-los de acordo com as novas
regras, isso acarretará problemas para
essas pessoas. Para que as propostas de
um novo código deem certo, é preciso
que os operadores do sistema de justiça
conheçam e postulem as novas regras
de maneira correta”.
A atualização contínua se torna
ainda mais necessária pelas mudanças
no texto estabelecidas pela Lei 13.256,
sancionada pela presidente Dilma
Rousseff em fevereiro. Entre a série de
alterações no novo código está a que
restabelece para as cortes locais a análise prévia de recursos encaminhados ao
Supremo Tribunal Federal e ao Superior
Tribunal de Justiça, como já acontecia no
CPC de 1973. No texto original, o novo
CPC estabelecia que esses recursos
deveriam ser enviados diretamente para
as cortes superiores.
De acordo com a lei, também não
haverá mais a obrigatoriedade dos julgamentos em ordem cronológica nem a
possibilidade de julgamento por meio
eletrônico dos recursos e dos processos de competência originária que não
admitem sustentação oral.
Em relação à aplicação do novo CPC
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no processo eletrônico, a Comissão de
Direito e Tecnologia da Informação
(CDTI) da Seccional preparou, além de
cursos, uma cartilha digital, disponível
no site da OAB/RJ.
Segundo a presidente do grupo e
secretária-adjunta da OAB/RJ, Ana Amelia Menna Barreto, há preocupação pelo
fato de o código ater-se pouco à prática
processual por meio eletrônico: “Ainda
ficamos sem uma necessária unificação
de regras e procedimentos adotados
indistintamente pelas cortes”, salienta
ela, dizendo que foi preparado também
um ofício ao Tribunal de Justiça (TJ) do
Rio de Janeiro pedindo esclarecimentos
quanto a alguns procedimentos, como
cadastramento no sistema da sociedade
de advogados e das empresas públicas
e privadas.
“Fizemos um levantamento dos
pontos que precisam ser esclarecidos
pelo TJ e outros que dependem de
interpretação do órgão a fim de conceder a indispensável segurança jurídica
ao exercício da advocacia”, destaca
Ana Amelia. T
Foto: Bruno Marins
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OAB/RJ lança campanha para
capacitação ao novo CPC

Ana
Amelia

TRIBUNA LIVRE

Com a sanção da Lei 13.105,
em 16 de março de 2015, o
novo Código de Processo Civil
entra em vigor em 18 de março.
Diversas medidas têm sido
tomadas, inclusive pela OAB/RJ,
com o objetivo de preparar os
advogados para as mudanças
no cotidiano profissional. Por
isso, a TRIBUNA foi até a Casa
do Advogado Celso Fontenelle
para perguntar aos colegas:

Você se sente
preparado para
as mudanças
decorrentes da
implantação
do novo CPC?

“Basta estudar, com
a experiência dá
para se adequar.
Claro, no início é
possível que surja
alguma dificuldade,
especialmente para
os mais velhos, já
que os mais novos
têm mais facilidade.
Mas sou favorável, já
não era sem tempo
que essas mudanças
fossem feitas. Havia
muitos obstáculos
que entravavam os
processos. Creio que,
mesmo sem ser o
ideal, vai melhorar
muito”.
José Antonio Alves
Filho, advogado, 69
anos

“Acho que a questão
também é o Judiciário
estar preparado para a
demanda. Hoje temos
muitos problemas em
relação ao andamento
de processos. Criaram
o processo eletrônico,
que agiliza por um
lado, mas por outro
quando o sistema
está parado nada
funciona. Quanto
aos advogados,
precisamos sim nos
atualizar e estar
mais preparados.
Estou terminando a
faculdade agora e
sinto dificuldades,
a universidade não
prepara para tudo.
Quem não está no
mercado aprendendo
não está apto a
trabalhar. Tudo
depende de, a cada
dia, buscar mais
conhecimento.”
Michele Torquemada,
estagiária, 31 anos
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“Sim, na minha opinião
os advogados são
guerreiros, estamos
sempre preparados
para qualquer desafio.
Que venham as
mudanças com o novo
CPC. São alterações
importantes, que
irão contemplar mais
pessoas no que diz
respeito ao acesso à
Justiça. Nós advogados
precisamos estar
mais preparados, e
certamente estaremos.”
Ana Carolina Lima,
advogada, 34 anos

Fotos: Lula Aparício

“Sim, com certeza
estamos. As mudanças
promovidas pelo novo
CPC irão agilizar os
processos. Se o colega
estudar, não haverá
problemas. Já consultei
esse código antes de ser
aprovado, quando ainda
era um projeto. É uma
questão de ler, pesquisar,
e aí as coisas se tornam
mais fáceis. A população
precisa que a Justiça seja
ágil e que o advogado
seja competente.”
Alberto Pereira de
Almeida, 74 anos

“Não vejo muita
dificuldade, nem eu,
nem meu filho, que
também é advogado. É
uma questão de mera
adaptação para quem
já vem atuando na
advocacia, e algumas
mudanças vieram
para melhorar, não
para dificultar. Ao
contrário, estou muito
esperançoso no sentido
de que o processo
seja mais célere, o
que foi justamente a
intenção da reforma
do CPC. Agora, na
prática é que vamos ver
realmente a extensão
desses benefícios para
o processo, para o
trabalho da advocacia e
para todo cidadão que
depende da Justiça.”
Osmundo de Jesus
Guerra, advogado, 54
anos

“Acho que os
advogados irão se
adaptar às mudanças
na medida em que
os casos concretos
forem apresentados,
e também houver a
aplicação das hipóteses
concretas ao novo CPC.
O novo Código Civil foi
uma prova disso. No
começo há um pouco
mais de dificuldade,
porém muito mais
rápido do que se
imagina a gente vai
se habituando com o
novo ordenamento, não
tenha dúvida.”
Marco Antonio Rosa,
advogado, 54 anos
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“Sou militante há
15 anos, e por isso
sempre faço cursos
de atualização, estou
sempre lendo. Mas,
na minha opinião,
tudo é a prática, não
adianta ler, fazer
cursos, sem praticar.
Haverá mudanças
ótimas, outras não
tão boas, é até difícil
falar de modo geral.
Ainda há muito para
melhorar, inúmeras
ações tornam-se lentas
desnecessariamente.
É um absurdo
um mandado de
pagamento demorar
três, quatro meses para
sair, e mesmo dentro do
processo eletrônico.”
Glacy Rosa Rinaldi,
advogada, 42 anos

Foto: Bruno Marins

PANORAMA

Gradel (à
esquerda):
análise das
fragilidades na
nova legislação

Debate sobre nova tributação
petrolífera reinicia atividades da Ceat
as eventuais fragilidades e pontos
que devem ser questionados na nova
legislação”, disse. Os palestrantes foram
o procurador do Estado e membro da
Ceat Gustavo Amaral e o conselheiro
da OAB/RJ e presidente da Associação
Brasileira de Direito Financeiro (ABDF),
Gustavo Brigagão.
“O Estado do Rio de Janeiro tem todo o
direito, e até o dever, de espernear em
função da situação financeira em que
se encontra. Tem também todo o direito
de pleitear ao Congresso Nacional
a alteração dessa aberração que foi
colocada na Constituição, de que a

Assembleia de advogados públicos
debate democratização da AGU

Foto: Lula Aparício

A Comissão Especial de Assuntos
Tributários (Ceat) da OAB/RJ iniciou suas
atividades de 2016 com a palestra Recentes controvérsias na tributação do petróleo,
no dia 19 de fevereiro. O presidente da
comissão, Maurício Faro, destacou, na
abertura, a importância do debate diante
da polêmica gerada pela Lei 7.183/2015,
em vigor desde o ano passado.
O gerente tributário da Shell Brasil
Petróleo, Fabio Gradel, foi o mediador
do primeiro painel, que tratou do tema
A incidência de ICMS nas operações de
circulação de petróleo prevista na Lei
7183/2015. “Vamos avaliar quais são

A OAB/RJ sediou, no dia 17 de fevereiro, com o apoio de sua Comissão de
Defensores, Procuradores e Advogados Públicos (CDPap), a Assembleia dos
Advogados Públicos Federais, convocada pela União dos Advogados Públicos
Federais do Brasil (Unafe). O objetivo do encontro foi tratar de temas relevantes
à classe, com foco nas estratégias para o ano de 2016 em relação ao fundo de
contribuição permanente de mobilização na entidade e à democratização da
Advocacia Geral da União (AGU).
O encontro contou com representantes da Unafe, do Sindicato Nacional dos
Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz) e do Banco Central do Brasil, além
do presidente da CDPad, Ronaldo Campos que, na mesa, mediou as discussões,
abertas aos advogados públicos presentes. T

TRIBUNA DO ADVOGADO - MARÇO 2016 - PÁGINA 40

tributação seria no destino no que diz
respeito a petróleo, energia elétrica etc.
Porém, o caminho é aumentar a base
de cálculo, mas não aumentar alíquotas
ou criar incidências que não existem”,
criticou Brigagão.
O painel seguinte, mediado pelo diretor
jurídico do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Matias Lopes, tratou
de A taxa de controle, monitoramento e
fiscalização das atividades de exploração
de petróleo e gás (TFPG) prevista na Lei
7.182/2015. Os palestrantes foram
Gustavo Amaral e o membro da Ceat
Tácito Matos. T

Encontro tratou de
temas relevantes
para 2016

A abertura do IV Rio Pré-Moot aconteceu no dia 16 de fevereiro, na sede
da OAB/RJ, reunindo especialistas em
arbitragem que abordaram questões
práticas de como advogar na arbitragem
internacional e explicaram o caso que
será simulado no Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Viz
Moot), uma das principais competições
de arbitragem internacional de comércio
do mundo. O Rio Pré-Moot é um evento
de preparação para o Viz Moot, a ser
realizado em Viena, Áustria.
No primeiro painel, além da apresentação do caso, foram destacadas a
experiência de estar na competição e
as diferenças culturais entre a forma de
advogar em diversos países. Atualmente,
mais de 300 faculdades participam do
Viz Moot. O caso deste ano vai tratar de

uma condenação de perdas
e danos, envolvendo um
contrato de compra e venda
de vinhos.
Na segunda parte do evento, o presidente da Comissão de Arbitragem da OAB/
RJ, Joaquim Muniz, abriu
o painel explicando que a
palestra abordaria questões comportamentais dos advogados na arbitragem.
“Muito do que falaremos hoje vai além
do Direito Material ou Processual, mas
como um advogado deve se comportar.
Talvez um grande vazio que a gente
tenha na educação jurídica no Brasil
na faculdade é como o advogado deve
se comportar em uma audiência ou ao
elaborar uma peça. Como se comportar
diante de um juiz ou outra autoridade.

Joaquim
Muniz (esq.):
comportamento
é importante
para advogado

Isso não se aprende na faculdade. E
nós, como OAB, temos a obrigação de
preencher essa lacuna”. Segundo ele, as
competições de arbitragem preenchem
esse vazio, já que colocam os advogados
em simulação, enfrentando questões
complexas e tendo a oportunidade de
falar perante grandes juristas.
A palestra foi transmitida ao vivo pela
TV OAB e está disponível, na íntegra, no
canal da OAB/RJ no YouTube. T

Comissão reivindica retomada
do programa Rio sem homofobia
Após receber, no dia 22 de fevereiro, representantes do
movimento social LGBT, de entidades civis e parlamentares, em um encontro para discutir os problemas
gerados pelo enfraquecimento do programa Rio sem
homofobia – na gestão do pastor Ezequiel Teixeira
(PMB/RJ) como secretário estadual de Direitos Humanos
do Estado do Rio de Janeiro –, a Comissão de Direito
Homoafetivo da OAB/RJ aprovou o envio de um ofício
ao novo secretário da pasta, Paulo Melo, solicitando
a retomada do projeto em caráter de urgência, com o
pagamento dos salários atrasados dos funcionários e a
volta do disque-denúncia para casos de homofobia.
Teixeira assumiu a pasta em dezembro e foi exonerado
pelo governador Luiz Fernando Pezão após
anuncio-cej-tribuna-final.pdf 1 04/03/2016 14:06:48
a repercussão negativa de uma afirmação em que

dizia acreditar na “cura gay”. Na ocasião, a OAB/RJ
participou do movimento de repúdio às declarações.
Durante sua gestão, o agora ex-secretário esvaziou
o Rio sem homofobia, responsável por implementar
projetos de combate ao preconceito e promover a
cidadania dos homossexuais. Quatro centros de assistência à população LGBT no estado foram fechados e
78 funcionários demitidos.
No encontro, a presidente da comissão, Raquel Castro,
elogiou a ação conjunta do movimento social com a
Ordem, o Conselho Regional de Psicologia, a Defensoria
Pública e a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas (Abrafh), na pressão pela exoneração do então
secretário. “Unidos, somos capazes de conquistas
importantíssimas”, comemorou ela. T
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Raquel
Castro

Foto: Bruno Marins

Arbitragem internacional
é tema na abertura
do V Rio Pré-Moot

Foto: Bruno Marins

SUBSEÇÕES

Remoção de servidores pauta

Tema foi debatido em encontro
realizado no TJ e nas reuniões
zonais da Costa Verde e
da Capital. Ordem pede
reorganizaçãodosserventuários
e tribunal se compromete a
enfrentar casos mais graves

enquanto algumas perderam até 50%
de seus quadros. Isso gerou insatisfação
muito grande por parte dos advogados”,
explica o presidente da Seccional, Felipe
Santa Cruz, que esteve no encontro, realizado na sede do Tribunal de Justiça (TJ).
Segundo ele, a reunião foi produtiva e
a corregedoria se comprometeu a dialogar
com a Ordem. “Considero um equívoco
do tribunal não ter convidado a OAB/RJ
e seus presidentes de subseções para as
audiências públicas realizadas em 2015.

Desde janeiro, a OAB/RJ vem se posicionando contra a decisão do Tribunal
de Justiça (TJ) de remover funcionários
das serventias do interior do estado. Em
17 de fevereiro, uma comitiva da Ordem
se reuniu com a corregedora-geral de
Justiça do Rio de Janeiro, Maria Augusta
Vaz, com o intuito de resolver a questão
e o consequente aumento da lentidão
do Judiciário. “Temos recebido muitas
reclamações. A Vara de Búzios, por exemplo, ficou com apenas um serventuário,

Fábio, Luciano,
Ilson, Pedrazzi
e Felipe

Dois dias depois do encontro no
tribunal, a Corregedoria do TJ enviou
representantes para a reunião zonal da
Costa Verde, realizada em Mangaratiba, em 19 de fevereiro. “Nesta tarde,
vivemos um momento histórico para a
OAB/RJ”, definiu Felipe. Foi a primeira
vez que representantes do TJ participam de um encontro do tipo.
Na zonal, os juízes da corregedoria
explicaram os critérios utilizados na

Foto: Lula Aparício

Corregedoria do TJ participa de
reunião zonal em Mangaratiba

implementação do estudo de lotação e
ouviram dos presidentes de subseção
como está a situação na Costa Verde.
Segundo o juiz auxiliar da corregedoria João Luiz Ferraz, a ideia
do estudo é garantir mais técnica e
objetividade ao trabalho nas serventias. “Com esse estudo, procuramos
distribuir melhor a força de trabalho
que já tínhamos. Nossa intenção foi
equilibrar para tornar o andamento
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de processos mais eficiente, de forma
que todos possam ter a mesma oportunidade de trabalhar”. Ele destacou
que a análise foi baseada em dados
técnicos e vem sendo feita desde o
início de 2015. “Nossa expectativa é
que, com esse equilíbrio, possamos
melhorar a prestação jurisdicional e até
cobrar e fiscalizar mais os magistrados
e servidores”, declarou Ferraz.
O presidente da Subseção de Mangaratiba, Ilson Carvalho, questionou a
equipe do TJ a respeito da existência
de apenas um servidor no Juizado Especial Cível (JEC) local. Ferraz argumentou que alguns funcionários, mesmo
que lotados em um lugar específico,
prestam serviço para outros, e garantiu
que a força de trabalho na região da
Costa Verde está equilibrada.
De acordo com Felipe, a ideia é
que a corregedoria esteja presente em
todas as reuniões, que serão realizadas
até o mês de abril. Formaram a mesa do
evento, ainda, o coordenador regional
das subseções da Costa Verde, Fábio
Ferreira; o diretor de Prerrogativas
da Seccional, Luciano Bandeira; e o
diretor do Departamento de Apoio às
Subseções, Carlos André Pedrazzi. T

a agenda das subseções
Ninguém entende mais a realidade de
uma comarca do que o presidente da
subseção local. No entanto, reafirmo que
nosso principal interesse é a melhora da
produtividade e a celeridade dos processos, no que fui muito bem recebido pela
corregedora Maria Augusta”, afirma Felipe.
O diretor do Departamento de Apoio
às Subseções da OAB/RJ, Carlos André
Pedrazzi, também esteve na reunião
e vem atuando junto às unidades da
Ordem em busca de uma solução rápida

e eficiente. “A Seccional já selecionou
os casos mais graves e tem a palavra da
diretoria do tribunal de que eles serão
enfrentados. Conseguimos a garantia de
que as mudanças que geraram distorções
serão revisadas”, informa.
Um dos instrumentos utilizados para
analisar as remoções é o relatório de lotação, elaborado anualmente pela corte. De
acordo com o tesoureiro e diretor de Prerrogativas da Seccional, Luciano Bandeira,
o documento será, excepcionalmente,

preparado de forma semestral. “Temos
a promessa de um novo relatório até
junho”, diz.
Estiveram na reunião, ainda, o subprocurador da OAB/RJ, Thiago Morani; o
coordenador das subseções na Capital,
Ricardo Menezes; os presidentes das
subseções de Paraíba do Sul, Eduardo
Langoni; São Fidélis, Rodrigo Stellet;
Méier, Humberto Cairo; e o vice-presidente da OAB/Bom Jesus do Itabapoana,
Ziraldo Tatagiba. T

Ordem e Judiciário debatem situação de
serventuários em encontro zonal da Capital
a outra está sobrecarregada. A equipe da
corregedoria prometeu estudar a situação.
“O estudo não está fechado. Trabalhamos
com a ideia de movimento forense e não
achamos que o problema será resolvido de
um dia para o outro”, afirmou Ferraz.
Na segunda parte do encontro, foram
levantadas outras questões além das remoções de serventuários. O vice-presidente da
OAB/Campo Grande, Sidney de Sá Barroso,
falou sobre o esforço da subseção para
que as varas criminais que foram transferidas para a capital retornem para o bairro.
“Facilitaria muito o cotidiano do advogado
criminal de Campo Grande”, disse. Outra
luta é pela implementação de varas trabalhistas na região.
A presidente da OAB/Leopoldina, Talita
Menezes, falou sobre a falta de estrutura
na Vara da Infância e Juventude local. “As
crianças desembarcam no meio da rua
acompanhadas por guardas armados para
entrar no fórum. O ideal seria que o desembarque acontecesse no subsolo, mas a van
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não consegue sair do estacionamento. A
estrutura está ruim”, apontou. Participaram
da mesa, também, o procurador-geral da
Ordem, Fábio Nogueira; o coordenador das
subseções da Capital, Ricardo Menezes; o
diretor de Prerrogativas da Seccional, Luciano Bandeira; o diretor do Departamento de
Apoio às Subseções, Carlos André Pedrazzi;
e o vice-presidente da Caarj, Fred Mendes. T

Fábio, Ricardo, Luciano,
Pedrazzi, Talita e Fred

Foto: Lula Aparício

A remoção dos servidores voltou à
pauta durante a reunião zonal da Capital, realizada no dia 26 de fevereiro, na
OAB/Leopoldina. Mais uma vez, Ferraz foi
ao encontro como representante do TJ.
Ele argumentou que nem sempre uma
quantidade alta de serventuários garante
prestação jurisdicional de qualidade e procurou justificar as mudanças. “Temos toda a
condição de prestar um bom serviço, mas se
a mão de obra está mal distribuída isso se
torna impossível. A questão não é enxugar
o quadro de servidores, mas trabalhar bem
com o que temos”. Segundo o juiz, a ideia
é “equilibrar para cobrar”, tornando proporcional relação entre o número de processos
e servidores. “Desta forma, garantiremos
uma duração razoável do processo. De, no
máximo, três anos”.
A principal queixa dos presidentes das
subseções foi em relação à qualidade do
serviço prestado nas serventias. Segundo o
presidente da OAB/Méier, Humberto Cairo,
uma vara de família da região foi extinta e

ESTANTE

A norma da igualdade
e o trabalho das
pessoas com deficiência

Manual de Direito
das famílias
Em sua 11ª edição, a obra da presidente do Instituto Brasileiro de Direito de
Família (Ibdfam), Maria Berenice Dias, foi totalmente reescrita sob a ótica do novo
CPC. Traz lições jurídicas sobre as principais formas de famílias, moral e ética, a
culpa na ruptura de um vínculo conjugal, dano moral, situação jurídica da mulher,
nomenclatura, famílias plurais, casamento, união estável, conversão em casamento,
invalidade do casamento, entre outros temas. Da editora Revista dos Tribunais. Mais
informações no site www.livrariart.com.br ou pelo telefone 0800-702-2433.

Fruto de um estudo da procuradora do Trabalho
Lutiana Nacur Lorentz sobre as diversas concepções
jurídicas de igualdade e liberdade para as pessoas
em geral e para as pessoas com deficiência, o
livro, em sua segunda edição, é atualizado com a
convenção da ONU em 2006 sobre o tema, ratificada
em 2009 pelo Brasil, e com o Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei 13.146/2015). Ambos trouxeram várias
ressignificações ao assunto e introduziram uma nova
e revolucionária conceituação sobre pessoas com
deficiência. Da editora LTr. Mais informações no site
www.ltreditora.com.br ou pelo telefone (11) 2167-1101.

Conselho Nacional
de Justiça – da
inspiração francesa
à realidade brasileira
Código criminológico
Embasada na historiografia do Direito Penal Brasileiro, a
obra, escrita pelo doutor em Teoria e História do Direito
Ricardo Sontag, discute os eventos que marcaram a
construção do nosso código, abordando desde a origem
clássica até a sua tendência para a escola positivista. O livro
trata a história do Direito Penal Brasileiro sob viés europeu,
sobretudo do direito italiano, permitindo, assim, a quebra de
uma lógica unicamente nacional. Da editora Revan. Mais
informações no site www.revan.com.br.
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Na obra, o desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Luiz Roberto
Sabbato traça um comparativo entre a
inspiração francesa da tripartição de poderes
e a realidade brasileira. O livro traz ainda
comentários de nomes de destaque no Direito,
como os ex-ministros do Supremo Tribunal
Federal César Peluso e Carlos Velloso e o
professor Ives Gandra Martins. A editora é a
Resistência Cultural. Mais informações no
site www.resistenciacultural.com.br ou pelo
telefone (98) 3235-0879.

Livro decabeceira

Rodrigo
Martins
Oliveira*

O poder do hábito
Este não é um livro que você deve ler rapidamente. Deve ser
lido aos poucos, para entender cada um dos exemplos e cada
uma das explicações do autor, que se utiliza de uma linguagem
de fácil compreensão e vários exemplos concretos, destrinchando o hábito como inerente à natureza humana, apontando
nossa vida como uma “massa de hábitos”.
A grande ideia da obra é conectar três diferentes níveis de
agrupamento: indivíduo, uma organização e uma sociedade
sob uma mesma ideia. O livro em si segue essa divisão em três

Teorias da conduta
A proposta do autor, Renato Gomes, com a obra, é tornar
mais acessível e clara a discussão sobre as teorias da
conduta no Direito Penal. São abordadas as teorias
causais, neokantianas, finalistas, sociais, negativas,
comunicativas, entre outras, dando importância
também a questões dogmáticas sobre a teoria do
delito – desde aquelas envolvendo o tipo até as sobre a
culpabilidade e concurso de agentes. Da editora Revan.
Mais informações no site www.revan.com.br.

partes, mas é só no final que o autor relata a própria história
de sucesso na mudança de um hábito — ele acabou com o
costume de ir até a cafeteria comer um cookie todos os dias
em torno das 15h30 — e explica como identificar padrões de
deixas, rotinas e recompensas e o que fazer com essas informações para construir um bom plano de mudança de hábito.
Não é milagre, nem fácil, muito menos rápido, mas é possível!
Portanto, disciplina! Porém, não basta apenas mudar seus
hábitos — é preciso manter a mudança até seus neurônios se
acostumarem com ela ou, caso contrário, o único costume que
você vai manter é o de traçar metas para o ano novo e nunca
cumpri-las.

Ebooks

*Conselheiro seccional

Novo manual
do trabalho
doméstico

Manual da
execução
Em sua 18ª edição, totalmente reescrita

O livro esclarece o novo con-

de acordo com o novo CPC, a obra de

teúdo jurídico do contrato de

Araken de Assis trata da questão exe-

trabalho doméstico no Brasil,

cutiva das ações, classificações, tipos

após as modificações trazidas

de execução direta, indireta, requisitos

pela Emenda Constitucional

para concessão da execução, natureza

72/2013 e, especialmente, pela

de título executivo, espécies de títulos,

Lei Complementar 150/2015,

responsabilidade patrimonial, liquida-

harmonizando o estudo teórico

ção de título extrajudicial, medidas de

e a com-

urgência na execu-

preensão

ção, extinção do pro-

prática sobre o assunto. Da editora

cesso executivo e suspensão. Da editora

LTr. Mais informações e vendas no

Revista dos Tribunais. Mais informações

link http://goo.gl/X4D4oG

e vendas no link http://goo.gl/NK7XJq

CAARJ

Caixa faz mobilização de
combate ao zika e ganha
adesão em todo o país
Frente à epidemia de zika, além de outras doenças transmitidas
Caixa do Distrito Federal, Ricardo Peres reforça que a iniciativa da
pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue e a chikungunya, a
Caarj mostrou a necessidade do engajamento da advocacia contra
Caarj organizou um movimento de prevenção do vírus, no dia 5 de
uma doença que se tornou ameaça nacional. “Este é um problema
março. Chamado de Advocacia unida contra o zika: para ele não
sério, e todas as caixas estão envolvidas, cada uma no seu estem defesa, o programa já teve adesão das caixas
tado, para diminuir a incidência da epidemia. Serão
de assistência de todas as seccionais, além
desenvolvidas ações para o envolvimento
do Distrito Federal e de mais de 40 subtambém das famílias dos colegas”,
O zika vírus é uma doença viral aguda, caracteseções do estado.
explica, acrescentando: “Tudo o que
rizada por manchas na pele que coçam, febre intermitente,
O lançamento contou com
pudermos fazer pela saúde do
inchaço nos olhos, dor nas articulações, no corpo e dor de cabeça.
eventos simultâneos em todos
advogado e de seus famíliaEvite água parada: acúmulo de água em pneus, garrafas ou qualquer tipo
os locais que se juntaram
res, faremos. E, sempre que
de reservatório ser um criadouro do mosquito.
à iniciativa. Na capital, foi
possível, faremos também
Mantenha a caixa d´água devidamente tampada
programada uma panfletapela sociedade”.
gem na Praia do FlamenA iniciativa foi bem
Mantenha secos vasos de plantas com pratos e o reservatório
go com folhetos explicarecebida
nos estados.
de água de geladeiras do tipo frost free
tivos sobre prevenção.
Presidente
da Caixa de
O repelente de insetos deve ser o último produto aplicado na pele.
Presidente da CaAssistência de Goiás,
Dê preferência aos aprovados pela Anvisa.
arj, Marcello Oliveira
Rodolfo Otávio Mota
Caso verifique um local que esteja servindo de foco para o mosquito,
sublinha a importânressalta que o mote
procure a Secretaria de Saúde do seu município.
cia da união de forças
da campanha deve ser
pela causa. “O tema da
mostrar
que todos deLimpe com escova ou bucha os reservatórios de água para animais.
campanha contra o zika
vem
participar
das ações
Atenção a bromélias, babosas e outras plantas que
tem apelo nacional. Por
de
prevenção.
“Hoje o
acumulam água em meio às folhagens.
isso, recebemos muitas
zika vírus é a principal preEm áreas externas, como piscinas, observe a formação de poças em lonas e
adesões. Assim como em
ocupação não só do Brasil,
demais coberturas.
outros segmentos da sociedamas da América. O combate
Contatos úteis:
de, há um sentimento de que a
ao mosquito é uma ação básica
Disque-Saúde do Ministério da Saúde: 136
advocacia, com sua grande rede de
e a Caixa de Assistência pode e deve
Guia do Ministério da Saúde sobre dengue, zika e chikunatendimento, pode e deve ser parte da
ajudar a alertar, comunicar, subsidiar
gunya: http://combateaedes.saude.gov.br/
solução do problema”, diz.
ações como esta e mostrar que a prevenÀ frente da Coordenação Nacional das Caixas
ção começa em casa, eliminando locais onde o
de Assistência dos Advogados (Concad) e presidente da
mosquito possa se reproduzir”, aponta. T

Cuide-se:
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CULTURA

No Caarj cultural, dilemas jovens
e musical da Galinha Pintadinha

O Caarj cultural traz, em sua programação de março, atrações para as famílias
com descontos para advogados e estagiários. É o caso da montagem Cinco Julias,
que tem a tecnologia como veículo para
discutir os dilemas clássicos da juventude.
Na peça, um grupo de hackers invade a
base de dados das principais redes sociais do mundo, acessando as mensagens
privadas de todos os usuários do planeta.
Eles criam um site chamado uLeaked.com,
onde são publicadas essas informações.
Todo esse cenário é apenas o pano de
fundo para que o espectador mergulhe
na vida de cinco meninas, fugindo de seus
segredos revelados. Para o espetáculo, em
cartaz no Teatro das Artes, a advocacia
conta com 20% de desconto.
Já o musical infantil A Galinha Pintadinha em ovo de novo fala sobre o menino

Carlos Henrique, que, aborrecido com a
notícia do nascimento da irmã, faz uma
retrospectiva de sua vida para tentar
entender seus sentimentos. Com a ajuda
da “mais sinistra...mais cascuda...mais
antenada...a Barata”, que canta as 15 canções que compõem o repertório musical
do espetáculo, a vida de Carlos Henrique
e de sua família é revista em flashbacks:
como seus pais se conheceram, seu nascimento, a carinhosa relação com a sua
avó. Numa brincadeira divertida, o público
assiste paralelamente à história da família
da Galinha Pintadinha, do Galo Carijó e do
Pintinho Amarelinho, que também está
triste com os mimos para o ovo novo.
Para obter o desconto, basta apresentar a
carteira da Ordem na bilheteria.
Confira a programação completa do
Caarj cultural no site www.caarj.org.br. T
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Teatro das Artes
Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea – Shopping da Gávea
Formas de pagamento: dinheiro,
cartões – Visa e MasterCard (débito e
crédito) – Tel: (21) 2540-6004
- Cinco Julias
Até 12 de abril
Segundas e terças-feiras, às 20h30
Desconto: 20%
- A Galinha Pintadinha
em ovo de novo
Até 27 de março
Sábados, às 17h, e domingos, com
sessões às 15h e 17h
Desconto: 20%

CULTURA

CCJF traz fotos
inspiradas em Calvino
e trabalhos sobre
marcas da memória

DICA DO MÊS

Em cartaz até 3 de abril no Centro Cultural Justiça
Federal (CCJF), a mostra Transitu (foto), dos fotógrafos
Myllena Araujo e Bruno Castro, une percursos dos dois
como anotações em um diário visual. O ponto de partida
para o trabalho é o livro Cidades invisíveis, de Ítalo Calvino.
As imagens são povoadas por idas e vindas, com fotografias compostas por duas camadas de um mesmo tempo
em que os artistas evocam o que se prende em nosso
olhar. A curadoria é de Claudia Elias e a entrada é gratuita.
Também aberta ao público, a mostra Reminiscências
(memória e narrativa) aborda as marcas da passagem do
tempo. A memória pode ser despertada por imagens,
cheiros e sons, que permitem novas combinações de leituras, sentidos, redescobertas, sustos. Nela, nove artistas
contemporâneos partem do mesmo ponto – a busca de
elementos que potencializassem a memória e a narrativa:
Ana Kemper, AoLeo, Denise Adams e Rafael Adorján com
fotos; Lucenne Cruz com objetos; Helena Trindade com fotos e vídeos; Jozias Benedicto com uma videoinstalação e
uma performance; Ursula Tautz com uma videoinstalação
e Elisa Castro com bordados. Isabel Portella é a curadora
e mostra fica em cartaz até 10 de abril.
As duas exposições estão abertas à visitação de
terça-feira a domingo, das 12h às 19h, no CCJF, que fica na
Avenida Rio Branco, 241, no Centro. Mais informações no
site www.ccjf.trf2.jus.br ou pelo telefone (21) 3261-2550. T

João (das ruas) do Rio
MARCELO MOUTINHO
Boa parte das pessoas que passam pela Paulo Barreto, em Botafogo, não tem
ideia de que a via homenageia o escritor que melhor descreveu a alma encantadora
das ruas cariocas. Isso porque Barreto se notabilizou muito mais pelo principal pseudônimo, João do Rio, com o qual assinou crônicas, contos, reportagens, romances e
peças para teatro no fervilhante começo do século passado. A ótima notícia é que
uma substanciosa fração de sua obra foi agora reunida pela editora Carambaia em
belíssima caixa com três volumes.
Confeccionada em estilo art déco com extremo capricho
gráfico, a caixa traz compêndios dedicados à crônica,
ao folhetim e à dramaturgia. Os textos, alguns até então inéditos em livro,
possibilitam uma visão geral sobre o trabalho do autor, que buscava
nas perambulações pelas calçadas a inspiração para suas histórias. João do Rio circulou pelos salões da burguesia e
pelas favelas, conheceu o glamour da Belle Époque
e os subterrâneos da cidade. Seus escritos
espelham a tensão entre esses polos
com charme, inventividade e
um tanto de provocação.
Valem a leitura. T
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VIDA PRIVADA
Yuri Sahione, conselheiro da OAB/RJ
e presidente da Comissão Especial
de Anticorrupção, Compliance e
Controle Social dos Gastos Públicos

Foto: Luciana Botelho
Foto: Bruno Marins

Jurista: M. Cherif Bassiouni.
Escritor/escritora: Carlos Drummond de
Andrade.
Livro: Teoria da Justiça, de John Rawls.
Lugar: Paris, e Ipanema – para um chope
e uma boa pizza.
Filme: Tartarugas podem voar. Trata do
drama das crianças nos conflitos globais
e nos faz pensar na importância das palavras do papa Francisco quando diz que
elas “são um dom para a humanidade”.
Time: Flamengo.
Cantor/cantora: Janis Joplin.
Ator/atriz: Marco Nanini.
Mito: Zico.
Esporte: Futebol.
Hobby: Curtir os filhos.
Prato favorito: Kibe com coalhada seca.
Programa de TV: Qualquer seriado sobre
advogados.
Música: Rock em todas as suas vertentes.
Fato da história: A eleição de Barack Obama para presidente dos Estados Unidos.
Frase ou citação: A vida não admite pausas, quem não progride, retrocede.
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Anuncie na Tribuna
e atinja mais de 110 mil advogados
A revista da OAB/RJ é enviada mensalmente a
todos os advogados inscritos na Seccional, e
distribuída nos pontos de grande concentração
da comunidade jurídica no Estado.
Saiba mais sobre os espaços publicitários e os
planos de mídia que o veículo oferece.
Gestão de Negócios Comunicação Integrada Ltda

Tels: (21) 2245-8660 / 2556-8898
Enio Santiago | (21) 9.9271-1696
enio@gestaodenegocios.com.br
Paulo Santos | (21) 9.8256-4331
paulosantos@gestaodenegocios.com.br

mais do que você imagina

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

Planos
a partir de

(valor mensal aproximado por pessoa)1

Opção, qualidade e credibilidade.

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
R$ 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).

1

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.

