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‘Lutaremos para 
aprovar a lei que 
criminaliza violação 
das prerrogativas 
ainda neste 
semestre’
Novo presidente da 
OAB/RJ garante ESA  
mais forte, projeto 
Anuidade Zero e  
serviços para 
a advocacia



Siga a OAB/RJ 
nas redes sociais
Acompanhando os canais de comunicação da Ordem, 
além de ampliarem as formas de contato com a Seccional, 
os colegas têm acesso a notícias jurídicas, a divulgações 
e transmissões online de eventos e a informações sobre 
serviços, convênios e ações da entidade.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

LUCIANO BANDEIRA

Uma gestão ampla, plural e 
inclusiva em defesa da advocacia

Neste primeiro Editorial que assino na 
condição de presidente da OAB/RJ, gostaria 
inicialmente de agradecer os quase 31 mil 
votos recebidos da eleição de novembro 
passado. Agradeço, igualmente, aos colegas 
que democraticamente escolheram outros 
candidatos, comprometendo-me desde já 
com a premissa de uma gestão ampla, plural 

e inclusiva. A OAB/RJ é de todos os advogados e advogadas do 
Estado do Rio de Janeiro e nossa preocupação nesses três anos de 
mandato será com a classe de forma geral. O momento, agora, é de 
esquecer eventuais diferenças e unir forças.

Nossa gestão terá três pilares básicos. Em primeiro lugar, 
vamos aprofundar o trabalho em defesa das prerrogativas 
profissionais da advocacia. A atenção a essa questão precisa ser 
permanente e ampliaremos a assistência aos colegas, dando 
prosseguimento à formação de novos delegados e à promoção 
de cursos. Teremos uma atenção especial com o projeto de lei 
que criminaliza a violação das prerrogativas, lutando para a sua 
aprovação ainda neste semestre.

O segundo pilar será a reestruturação da Escola Superior de 
Advocacia. Com a transferência para o atual prédio da Caarj, a ESA 
poderá oferecer uma melhor estrutura para o aperfeiçoamento 
profissional dos advogados e estudantes de Direito. Pretendemos 
colocar a instituição no nível das escolas de excelência que 
existem, hoje, nas demais carreiras jurídicas, como a magistratura.

A conjugação do OAB Século 21 com o programa Anuidade 
Zero representa o terceiro pilar de nossa agenda. Sempre com a 
diretriz de garantir que os colegas das subseções contem com os 
mesmos serviços dos advogados da capital, daremos continuidade 
à reforma de sedes e salas ao longo do estado. Com o mecanismo 
do Anuidade Zero, os colegas poderão assegurar descontos no 
valor pago à Seccional, a partir dos pontos acumulados mediante 
gastos feitos em empresas conveniadas à Ordem, a exemplo dos 
sistemas de milhagem.

Temos nos dedicado desde o primeiro dia a fazer avançar 
esses projetos, mas sem deixar de dar atenção permanente 

à conjuntura no estado e no país. Um dos temas que nos 
preocupam é a proposta de extinção da Justiça do Trabalho, 
aventada pelo governo federal. 

Prevista no artigo 92 da Constituição da República, a 
Justiça do Trabalho há mais de 70 anos cumpre sua função 
constitucional de assegurar a efetividade dos direitos dos 
trabalhadores previstos no artigo 7 e na legislação específica.

A maioria dos processos trabalhistas envolve o 
descumprimento de direitos elementares dos trabalhadores, 
como pagamento de verbas rescisórias, reconhecimento do 
contrato de trabalho não anotado na carteira e horas extras. 
Parte expressiva desses processos resulta no reconhecimento 
do direito do trabalhador, seja por sentença, seja por acordo. 
Nenhuma sociedade se desenvolve negando aos seus 
trabalhadores o acesso ao Judiciário para a defesa de seus 
direitos. Não podemos, portanto, aceitar esse retrocesso.

Os desafios, como se vê, já se anunciam – e são muitos. 
Mas disposição não nos falta. O trabalho já começou e 
contamos com o apoio de cada colega para fazermos, juntos, 
uma grande gestão à frente da nossa querida OAB/RJ.

* * *

Na esteira da remodelação da comunicação da OAB/
RJ, com a progressiva ampliação das mídias digitais, a partir 
desta edição a TRIBUNA passa a ser trimestral. Nas próximas 
semanas, a Seccional colocará no ar seu novo site, que con-
jugará notícias do mundo jurídico e, claro, da própria Ordem 
com matérias e entrevistas rápidas sobre temas da conjuntura 
brasileira. O site terá como marca a agilidade na informação – e 
a radical modificação do design vai aperfeiçoar a usabilidade 
e a legibilidade, facilitando também a leitura por meio de 
tablets e celulares.

A ideia é que, nesse novo contexto, a revista impressa 
sirva como espaço de reflexão, com entrevistas mais longas, 
artigos aprofundados e reportagens extensas a respeito dos 
assuntos candentes do Judiciário.
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Derrubada a súmula do “mero aborrecimento”
Fábio Mamedio: Parabéns aos nobres defensores do cidadão que sofre com mau 
atendimento e o descaso das empresas que querem obter lucros a qualquer custo 
e não atentam para a qualidade do produto e dos serviços. Chega de sofrer. O 
consumidor paga o preço, portanto, merece produtos, serviços e atendimento 
de qualidade.
Ivon Morais: Vitória da advocacia e da sociedade, que poderá exigir prestação 
de serviços de qualidade.
Marlon Guido: Parabéns aos colegas pela luta e pelo empenho, que tiveram 
como resultado a conquista. É honroso para a gente, iniciante no ramo, assistir a 
essas batalhas e vitórias para estar engajado e sempre buscando a melhoria no 
atendimento à população. Parabéns mesmo por cumprir essa missão. Abraços.

OAB/RJ ajuíza ação civil pública para facilitar 
o recebimento de honorários advocatícios
Fabio Toledo: Parabéns pela atuação. Os RPVs na Justiça Federal começaram a sair 
após o ofício da OAB. Contudo, muitas serventias federais demoram quatro meses 
para expedir e peço que a Ordem oficie novamente para pedir prioridade.
Glauce Pinto: Eu mesma passei por uma verdadeira tortura para levantar valores 
de um alvará. Foram três dias indo e voltando. Tive que registrar junto à OAB/RJ 
uma reclamação
Rodrigo Mello: Parabéns pelo trabalho para combater a lei do carimbo e a blin-
dagem da lei administrativa, que parece ter primazia sobre a CRFB, na prática. 
Infelizmente.

Luciano Bandeira é eleito presidente  
da OAB/RJ para o triênio 2019/2021
Enock Barreto: Parabéns pela vitória. Espero que faça uma boa gestão, aten-
dendo as necessidades da classe para uma Justiça mais célere e respeito às 
prerrogativas.

Vídeo sobre o Encontro Estadual  
de Defensores de Prerrogativas
Americo Frank: Principal prerrogativa: não ser obrigado à revista pessoal nos 
fóruns. O direito entrar nas repartições públicas está no Estatuto da Advocacia. 
Uma lei federal que não tem respeito do Judiciário. 
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Bruno 
Almeida

O novo presidente da OAB/RJ, 
Luciano Bandeira, define três 
pilares para a gestão que se 
inicia: primeiro, o aprofundamento 
e a intensificação do trabalho 
de combate às violações das 
prerrogativas dos advogados 
e advogadas no dia a dia. 
Segundo, investimento para o 
aperfeiçoamento profissional 
dos colegas, com a refundação 
da Escola Superior de Advocacia 
(ESA) – que será transferida para 
o atual prédio da Caarj e equiparada 
às escolas das demais carreiras 
jurídicas. E, terceiro, a conjugação 
dos serviços do OAB Século 21 
com o projeto Anuidade Zero, 
que oferecerá descontos através 
de pontos acumulados para os 
inscritos que fizerem gastos com as 
empresas parceiras da Seccional.
Luciano, que começou sua 
trajetória institucional na Ordem 
como delegado da subsede da 
OAB/Barra da Tijuca, após a 
criação da subseção local foi eleito 
presidente por dois mandatos 
entre 2007 e 2012. Em seguida, 
assumiu a tesouraria da Seccional 
nas gestões de 2013 a 2018, 
sendo também, desde 2016, 
presidente da Comissão de 
Prerrogativas. Agora, comandará 
a advocacia fluminense no triênio 
2019/2021.Fo
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Luciano 
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‘Sistema de defesa das prerrogativas 
será aprofundado, desenvolvido e  
cada vez mais trabalhado pela Ordem’
VITOR FRAGA

Quais serão as primeiras ações à frente 
da OAB/RJ?

Luciano Bandeira – Três pilares condu-
zirão a gestão. Primeiro, o trabalho contínuo 
no fortalecimento da garantia dos direitos 
da advocacia no exercício profissional. O 
sistema estadual de defesa das prerrogativas 
será aprofundado, desenvolvido e cada vez 
mais trabalhado pela Ordem. Isso tem que 
ser no dia a dia. Vamos, no primeiro semestre, 
exigir a votação, no plenário da Câmara dos 
Deputados, da lei que criminaliza a violação 
das prerrogativas, já aprovada no Senado e 
na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Câmara. Costumo dizer que 
essa será a “lei áurea da advocacia”, porque 
ela trará equilíbrio. A violação de nossos 
direitos e garantias passará a ter uma sanção. 
O segundo ponto será o investimento no aper-
feiçoamento do advogado. Vamos refundar a 
Escola Superior de Advocacia (ESA), que será 
instalada no atual prédio da Caarj ainda este 
ano, de forma que ela possa ser alcançada 
digital e virtualmente, mas também presen-
cialmente. Queremos elevar a ESA ao mesmo 
patamar da Emerj, da Amperj, das escolas de 
cada uma das carreiras da magistratura e do 
Ministério Público. Teremos uma ESA forte, 
que irá orgulhar a advocacia. O terceiro pilar é 
a manutenção do projeto OAB Século 21, com 
serviços conjugados com o projeto Anuidade 
Zero. Precisamos continuar tendo elementos 
para oferecer serviços aos advogados, dan-
do transporte, escritórios compartilhados, 
centrais de peticionamento eletrônico, plano 
odontológico etc. Mas é preciso ter ciência da 
dificuldade que o advogado tem nesse mo-
mento de continuar pagando integralmente 
sua anuidade. Sem inventar a roda, buscamos 
ideias em outras seccionais, como o Anuidade 
Zero. O advogado concentra seus gastos em 
parceiros conveniados e acumula pontos, 
como no cartão de crédito. No final do ano, 
o colega usa os pontos na anuidade, e pode 
pagar 20% ou 30% a menos. Quem tiver 
mais disciplina para concentrar gastos pode 
chegar a pagar zero de anuidade. Isso não 
impedirá que a Ordem continue oferecendo 
os serviços, conjugados com menor custo, 
otimização e melhora na gestão, administra-

para nós. Os ideais de liberdade e justiça para 
a sociedade como um todo serão defendidos, 
pois somos a principal voz da sociedade civil. 
Hoje, o papel da Ordem tem dois caminhos. 
Um é a efetivação de direitos, pois temos uma 
Constituição avançada e que prevê muitas 
garantias, mas cuja efetivação está atrasada. 
Outro é a produção de segurança jurídica, 
algo muito importante para a sociedade, para 
o desenvolvimento econômico, para que haja 
geração de empregos. Não podemos ter a cada 
momento uma alteração radical de legislação, 
que impede investimentos, traz insegurança 
para o trabalhador. A Ordem é a instituição 
que tem a capacidade de debater isso com 
o Congresso Nacional de maneira franca e 
democrática. A advocacia é, por essência, uma 
atividade contramajoritária. Defender posições 
que eventualmente não são populares faz 
parte da trajetória da Ordem. É importante que 
se diga que justiça não é vingança, é um ins-
trumento de pacificação social, para viabilizar 
a convivência em sociedade.

Qual é a sua expectativa para a gestão 
do ex-presidente da Seccional, Felipe Santa 
Cruz, à frente do CFOAB?

Luciano – O Brasil inteiro ganha com a 
presidência de Felipe Santa Cruz. Teremos um 
presidente sensível às questões importantes 
para a sociedade e àquelas que são relevantes 
para a advocacia, que atuará à frente do CFO-
AB sempre voltado para aquilo que está em 
nosso estatuto, que é a defesa dos princípios 
básicos da democracia, dos direitos humanos 
e, principalmente, o respeito às diferenças. 
Para o Rio de Janeiro é um motivo de orgulho, 
já que o estado volta depois de tanto tempo 
à presidência do Conselho Federal. Significa 
que nosso modelo de gestão foi reconhecido 
e aceito nacionalmente. É um momento difícil, 
de crise econômica no Brasil, com milhões de 
desempregados, e muitas vezes nessas horas 
são apresentadas soluções messiânicas, que 
parecem fáceis. Não podemos cair nessa 
utopia, questões difíceis demandam soluções 
difíceis, árduas. Exigem trabalho, diálogo, e, 
principalmente, a construção de convenci-
mento na sociedade. Tenho certeza de que 
Felipe é a pessoa certa para esse momento 
do país, pois terá firmeza e tranquilidade. Ele 
é uma pessoa de construir consensos, e é disso 
que o Brasil precisa. T

ção mais eficiente, mantendo a anuidade no 
menor valor possível.

Em novembro do ano passado, o CFOAB 
publicou o Provimento 185, que estabelece 
novas regras de gestão no Sistema OAB, in-
cluindo itens como responsabilidade fiscal, 
tecnologia da informação e transparência. 
Como a OAB/RJ irá se adaptar? Haverá mu-
dança na anuidade?

Luciano – Vivemos um momento em 
que a sociedade quer transparência, quer 
mais interação com os gestores. Acredito 
que esse provimento do CFOAB vem em 
boa hora, teremos que nos adequar, me-
lhorar a gestão para nos adaptarmos. Já no 
primeiro semestre, teremos o projeto de 
transparência total de gastos da Seccional 
disponível para toda a advocacia do estado. 
A anuidade será sempre a menor possível, 
mas que garanta os serviços. Austeridade 
será a palavra dessa gestão.

O que as subseções podem esperar no 
trênio?

Luciano – O mesmo compromisso que 
sempre tivemos: os colegas de todo o estado 
terão o mesmo tratamento, com os mesmos 
serviços à disposição. São 237 salas de ad-
vogados, todas adequadas de forma que não 
haja diferença entre o que é disponibilizado 
em cada uma. Não existe diferença para nós, 
todos devem ter o mesmo tratamento. Por 
isso o investimento é tão grande, o projeto 
OAB Século 21 não irá parar. Não é um 
projeto de uma gestão, é da instituição, da 
advocacia. Em relação aos nossos espaços, 
vamos remodelar a Casa do Advogado Paulo 
Saboya, melhorando o espaço para que o 
advogado trabalhista tenha o mesmo nível 
de atendimento que existe hoje na Casa das 
Prerrogativas Celso Fontenelle, na Rua da 
Assembleia, 10, inaugurada em 2018.

E a atuação da OAB/RJ na sociedade? 
Como a Ordem vai lidar com posicionamen-
tos contrários a determinados clamores da 
população?

Luciano – Isso está na nossa história, a 
defesa dos direitos humanos, da democracia, 
o respeito às urnas. A Ordem será muito firme 
no que é caro ao processo civilizatório, não 
aceitaremos retrocessos no que diz respeito 
aos direitos e às garantias fundamentais. So-
mos advogados e advogadas, isso é muito caro 
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Os planos da nova gestão
Diretoria do triênio 2019-2021 atuará por paridade da representação feminina,  
defesa dos direitos humanos, capacitação dos advogados e digitalização dos  

processos internos. Na Caarj, saúde dos colegas será prioridade

Ana Tereza Basílio: 
Participação de 
mulheres e diálogo 
incisivo com  o 
Poder Judiciário

Em meio à ebulição das 
iniciativas de valorização da 
mulher advogada, marca da 
gestão Felipe Santa Cruz, e 
do crescimento de eleitas 
para comandar subseções – o 
número saltou de nove para 
15 entre as 63 comarcas –, Ana 
Tereza Basílio assume como 
vice-presidente empunhando 
a divisa da defesa das prerro-
gativas dessa fatia da classe. 
“Somos 50% da população do 
estado e não há representati-
vidade equivalente na OAB/RJ. 
A ideia de Luciano Bandeira ao 
me convidar foi aumentar esse 
papel. Vamos fazer um banco 
de palestrantes mulheres 
para que, no estado inteiro, 
os organizadores de eventos 
saibam quem pode falar sobre 
qual assunto. A grande batalha 
que quero travar em 2019 é a das mulheres juristas e advogadas 
palestrantes”, adianta.

Na opinião de Ana Tereza, as advogadas exigem paridade de 
oportunidades e não privilégios. “Nossa classe é conservadora e 
ainda há preconceito com a atividade da mulher, ao contrário do 
Judiciário, cujo ingresso é por concurso, o que elimina algumas 
barreiras de gênero”. Ela afirma que ficará atenta às queixas de 
violações das prerrogativas que chegarem ao canal da OAB Mulher 
e visitará os locais de trabalho de onde vieram as denúncias.

Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 
1989, Ana Tereza é pós-graduada em Direito Norte-Americano pela 
Universidade de Wisconsin. Fez parte do conselho da Seccional em 
gestões anteriores.

Para vencer numa atmosfera em que sentia que deveria tra-
balhar em dobro para chegar à mesma posição que os colegas do 
gênero masculino, ela conta que fez sacrifícios na vida pessoal. Tra-
balhou até a véspera do parto e as licenças-maternidade de seus 
dois filhos não duraram nem um mês cada uma. “Não recomendo 
agir assim, mas, naquela época, foi necessário para que, no escritó-
rio onde eu trabalhava, não ficasse aquela mancha de ‘a mulher vai 
ficar fora muito tempo e perder a continuidade do trabalho’. 

A advogada também foi juíza do Tribunal Regional Eleitoral e 
diretora da Escola Judiciária Eleitoral.

“Vivenciei os problemas da magistratura. Os magistrados são 
sobrecarregados, submetidos a pressões de todos os tipos. Mas, 
por outro lado, sei também daquilo que não está sendo entregue 
e poderia ser. Com essa experiência, será possível ter um diálogo, 
junto com Luciano, mais horizontal e proativo. E ter uma atuação 
mais incisiva nas situações em que for necessário”, frisa. T

Quintão cita direitos 
humanos como 
bandeira a seguir

Ainda adolescente, Álva-
ro Quintão ingressou como 
empregado em uma empresa de 
metalurgia. Com apenas 22 anos, 
foi eleito diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos do Rio de Janeiro, 
passando a defender as garantias 
dos trabalhadores junto aos 
empresários. Quando iniciou seus 
estudos jurídicos, na Universida-
de Cândido Mendes, em 1991, o 
Direito Sindical foi um caminho 
natural. “Sempre foi a minha área 
de militância política e é a base da 
minha advocacia. Especializei-me 
em Direito coletivo do trabalho 
e sigo nesta linha de atuação”, 
explica Quintão, que assume a 
Secretaria-Geral da Seccional e 
ficará a frente da Comissão de 
Direitos Humanos da casa.

A aproximação com as 
subseções, a defesa das prerro-
gativas e o respeito aos direitos 
humanos foram listados por ele 
como as principais bandeiras 
a seguir. “Vamos buscar uma participação ativa e prática na vida do 
advogado e posso assegurar que nos aproximaremos ainda mais da 
advocacia fora da capital”, garante.  

Quintão cita a reforma trabalhista como um dos pontos de preocu-
pação comum à classe e à sociedade e situa a luta pelas garantias, de 
forma ampla, como um norte para sua atuação. “A advocacia vem sen-
do precarizada, sofremos frequentes ataques, inclusive do Judiciário, 
em relação às nossas prerrogativas”, diz, acrescentando que a atuação 
institucional não será deixada de lado. “Estamos em um período 
complicado, com governantes eleitos sinalizando diversos tipos de 
violações de direitos humanos. Teremos uma postura firme e vamos 
encarar, cumprindo nosso juramento de respeito à Carta”.

À frente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro desde 
2011, o novo secretário-geral destaca a batalha contra fraudes na 
contratação de advogados e a ampliação dos direitos em conven-
ções coletivas como as principais conquistas.

Na OAB/RJ, Quintão foi ouvidor-geral entre 2010 e 2012. No mesmo 
período, integrou o Conselho Seccional, até março de 2017. Prevendo 
tempos difíceis, ele acredita que a relevância da classe tende a aumentar. 
“Desde a redemocratização, este é o momento mais importante de nossa 
atuação. Ninguém defende mais a sociedade do que a Ordem” T .
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Os planos da nova gestão
Diretoria do triênio 2019-2021 atuará por paridade da representação feminina,  
defesa dos direitos humanos, capacitação dos advogados e digitalização dos  

processos internos. Na Caarj, saúde dos colegas será prioridade

Fábio aposta 
na capacitação 
dos colegas

O desafio de gerir uma 
instituição com a relevância 
da OAB/RJ torna-se maior à 
medida em que se aprofunda a 
crise pela qual passa o Rio de 
Janeiro. Os caminhos em busca 
de soluções para as adversida-
des enfrentadas pela advocacia 
são muitos, mas todos passam 
necessariamente por um ponto: 
capacitação. É com essa visão 
que Fábio Nogueira assume 
a Secretaria-Adjunta da casa, 
após ter sido seu procurador-
-geral nas últimas gestões. 
“Em momentos como o que 
vivemos, os colegas têm que se 
reinventar, não somente para 
novas demandas da classe, 
mas, muitas vezes, em busca 
de recolocação profissional”, 
explica.

Dar continuidade ao tra-
balho já realizado, no sentido 
de padronizar o tratamento 
dispensado aos advogados 
de todo o estado, tanto no atendimento quanto nas opor-
tunidades oferecidas, é outra meta. “Teremos que alocar 
mais recursos para isso, vamos seguir essa linha e ampliar as 
iniciativas. Quanto mais qualificado for o profissional, maiores 
serão as oportunidades e menores as chances de ter suas 
prerrogativas ofendidas”, constata Fábio, que paralelamente 
à secretaria-adjunta assume o Departamento de Apoio às 
Subseções da OAB/RJ.

Além das questões referentes à classe, Fábio demonstra 
expectativas em relação à atuação institucional da Seccional 
nos próximos anos. “O Direito não se coaduna com o arbítrio, e 
a Ordem vai ter um papel de superlativa importância nos pró-
ximos anos. Há uma sede por justiçamento que muitas vezes 
se dá com o atropelo das regras processuais e teremos que ser 
a voz da Constituição”, considera, demonstrando preocupação 
com a criminalização da advocacia e com “aqueles que confun-
dem a figura do cliente com a do advogado”. 

Formado pela Universidade Cândido Mendes, Fábio 
Nogueira é mestre em Direito do Estado e tem pós-graduação 
em Processo Civil e Direito Tributário. No dia a dia da Ordem 
“há alguns anos”, exerce funções de maior confiança desde 
2013, quando assumiu a coordenação das comissões temá-
ticas a convite do presidente Felipe Santa Cruz. No último 
ano, passou a acumular a função de procurador-geral. “São 
oportunidades de devolver tudo o que a profissão me deu, 
doar um pouco do meu tempo a uma advocacia extremamen-
te heterogênea”, pontua. T

Marcello quer 
‘digitalizar’ 
processos internos 

Egresso de dois triênios na 
presidência da Caarj, Marcello 
Oliveira retorna à tesouraria 
da OAB/RJ – cargo que ocupou 
de 2010 a 2012. Entre as suas 
prioridades está a preparação 
do Departamento Financeiro da 
Ordem para o caso de viger a 
decisão do Tribunal de Contas da 
União de que a entidade deve se 
submeter ao controle da côrte; es-
tabelecer um valor de anuidade 
“suficiente para arcar com as 
despesas de forma responsável”, 
atribuindo um montante maior 
para quem pode pagar mais, e 
tornar digitais todos os processos 
internos, como o envio de boletos 
são outras diretrizes.

“Em todos os lugares pelos 
quais passei, busquei transfor-
mar. Não tenho receio de fazer 
mudança. Se não for para dar 
soluções novas para problemas 
recorrentes, não faz sentido 
sentar-me naquela cadeira”, diz.

Ele acumulará a função com a presidência da Comissão de Prer-
rogativas, tal como o antecessor, Luciano Bandeira. Afirma que reagirá 
às tentativas de redução dos espaços de acesso do cidadão à Justiça. 
“Vemos ameaças de extinção de comarcas, aumento de custas. A 
Ordem será muito combativa”, sinaliza. 

Formado pela PUC-Rio, em 1997, Marcello começou sua trajetória na 
Ordem em 2007, como conselheiro, na primeira gestão de Wadih Damous.

O advogado emociona-se ao avaliar o legado na Caarj – o desen-
volvimento de eixos contemplando assistência social, lazer, saúde e 
bem-estar – e diz sentir-se motivado pela certeza de ter trabalhado 
para transformar a vida das pessoas positivamente. “Em grandezas di-
ferentes, mas de alguma forma a Caarj foi importante para que muitos 
colegas saíssem de um impasse e passassem a ter autoconfiança e 
reconhecimento profissional”.

Casado há oito anos com a criminalista Maíra Fernandes, Marcello, 
quando não está de terno, gosta de praticar corrida. Aderiu ao esporte 
“quase obrigado” pelos colegas ligados à Caarj. O impulso o fez correr sua 
primeira meia maratona, em 2017, um feito antes “impensável”, brinca.

Marcello é conhecido também como o vocalista da banda Os 
Concadinhos (em alusão à Concad, a Coordenação Nacional das Cai-
xas de Assistência), formada com dirigentes de outros estados. T
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Saúde dos colegas é prioridade de Ricardo Menezes
Nesta segunda passagem pela diretoria da Caixa, Ricardo Menezes pretende 

levar toda a experiência que adquiriu nos 35 anos de atuação em causas trabalhis-
tas. Entre 2007 e 2012, esteve à frente da Tesouraria da casa e destaca como marca 
da gestão a atuação no apoio aos colegas durante a tragédia na Região Serrana, em 
2011. “Durante o período em que estarei presidente, meu pensamento será o de 
tratar a advocacia com muito carinho. Sempre tive esse ideal de defender o traba-
lhador e ajudarei os meus colegas no que eu puder”, reforça.

A ideia é universalizar cada vez mais as ofertas de serviços de saúde para os 
advogados, entre outras medidas, com a ampliação do plano odontológico. “A advo-
cacia já tem muitas dificuldades. Nos últimos anos a renda da classe caiu vertigino-
samente após a Súmula 75 e o ‘mero aborrecimento’, que praticamente acabaram 
com as indenizações por dano moral”, assinala Ricardo. 

Na gestão que se encerrou, ele presidiu a Comissão dos Juizados Especiais da 
OAB/RJ, acumulando a função com a coordenadoria regional das subseções da 
Capital e do Sul Fluminense. Comandou, entre 2012 e 2015, a Subseção da Barra da 
Tijuca, uma das maiores do estado.

Ainda no sentido de facilitar a vida dos colegas, Ricardo vai apostar nos convê-
nios. “Ao chegar em um estabelecimento, o advogado verá a marca da Caarj e saberá 
que a parceria traz descontos e economia para todos”, diz, reforçando que essa é 
uma das formas de fazer a anuidade retornar em benefícios.

Os primeiros meses, entretanto, devem ser de arrumação. “Precisamos avaliar 
o que é bom para a advocacia, analisar a relação custo/benefício e a utilização dos 
serviços atuais. Só depois poderemos pensar em projetos maiores. Agora o foco é na 
saúde e na promoção de convênios”, resume. T
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Chapa 1, com Luciano, 
obteve 55,2% dos votos

A advocacia que foi às urnas no dia 21 de 
novembro elegeu a Chapa 1 – OAB Forte e Unida 
para compor a diretoria da OAB/RJ e da Caarj, o 
Conselho Seccional e as vagas dos representantes 
do Rio de Janeiro no Conselho Federal da Ordem 
para o triênio 2019/2021. O grupo encabeçado por 
Luciano Bandeira obteve 55,2% dos votos válidos 
(30.992 votos).

Para o Conselho Federal, a advocacia escolheu 
Felipe Santa Cruz, Carlos Roberto de Siqueira Castro 
e Marcelo Fontes Cesar de Oliveira. Os suplentes 
são Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara, Flavio Diz 
Zveiter e Gabriel Francisco Leonardos.

Compõem a nova diretoria da OAB/RJ, com 
Luciano, a vice-presidente Ana Tereza Basílio, o se-
cretário-geral, Álvaro Quintão, o secretário-adjunto, 
Fábio Nogueira, e o tesoureiro, Marcello Oliveira.

Para a Caarj, foram eleitos o presidente Ricar-
do Menezes e a vice-presidente, Marisa Gaudio; 
o secretário-geral, Mauro Pereira dos Santos; e o 
secretário-adjunto, André Sá do Espírito Santo. Fre-
derico Mendes responderá pela tesouraria.

Entre as seis candidaturas inscritas no pleito, 
Luciano Viveiros ficou em segundo lugar, com 8.640 
votos (15,38%), seguido por Roque Z Vieira com 
5.279 (9,40%), Vitor Marcelo Rodrigues com 4.982 
(8,87%), Fernando Orotavo com 4.086 (7,27%) e 
Rodrigo Salgado com 2.168 votos (3,86%). Votaram 
em branco 1.508 colegas (2,49%), e 2.764 (4,57%) 
anularam. T
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Diretoria da OAB/RJ
Presidência: Luciano Bandeira 
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Vice-Presidência: Ana Tereza 
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Marcio Vieira Souto Costa Ferreira
Marco Aurelio de Castro Magalhães
Marcos José de Almeida Ferré 
Coutinho
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Ricardo Loretti Henrici
Ricardo Santos Junqueira de 
Andrade
Samantha Mendes Longo
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Filho
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João Gabriel Maffei Balthar
Joaquim Tavares de Paiva Muniz
Jocivaldo Lopes da Silva
José Antonio Galvão de Carvalho
Jose Nogueira D Almeida
Juliana Bierrenbach Bonetti
Lucas Laupman Ferraz Lima
Luciano Alvarenga Cardoso
Manoel Messias Peixinho
Manoela Augusta Martins 
Rodrigues Dourado
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da Silva
Marcelo Gonçalves dos Santos
Márcia Leal Bittencourt
Márcio Monteiro Gea
Marcos Chehab Maleson
Maria de Fatima Ribeiro Cabo
Maria Luciana Pereira de Souza
Maria Margarida Ellenbogen 
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Marta Martins Fadel Lobão
Monica Alexandre Santos
Olavo Ferreira Leite Neto
Patricia Romana Silva Do 
Nascimento
Paula Heleno Vergueiro
Paulo Parente Marques Mendes
Priscilla Grace Nunes Januzzi 
Dauaire
Rachel Louise Braga Delmás Leoni 
Lopes de Oliveira
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Rafael Caetano Borges
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Raquel Pereira de Castro Araujo
Ricardo Carneiro Ribeiro Pinto
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Pagetti
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Oliveira
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Conselho Federal:
Felipe de Santa Cruz Oliveira 
Scaletsky
Carlos Roberto de Siqueira Castro
Marcelo Fontes Cesar de Oliveira

Suplentes:
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Waldemar Zveiter
Nilo Batista
Sergio Zveiter
Octavio Gomes
Wadih Nemer Damous Filho
Felipe de Santa Cruz Oliveira 
Scaletsky

Diretorias da OAB/RJ e da Caarj,  
Conselho Seccional e representantes 

no Conselho Federal da Ordem
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MARCELO MOUTINHO

Após seis anos, em dois mandatos, 
que balanço o senhor faz da atuação 
como presidente da OAB/RJ?

Felipe Santa Cruz – Foram seis anos 
gratificantes, de grande aprendizado. 
Sou hoje uma pessoa melhor do que era 
quando entrei na OAB/RJ, mais madura. 
Aprendi como é heterogênea a advoca-
cia. Ouvi em todo o nosso estado os so-
nhos, as vozes que se manifestam pela 
advocacia. Tivemos uma grande luta para 
ampliar nossos serviços, ter uma OAB/RJ 
organizada, com mais de uma centena de 
comissões funcionando. A sede da Sec-
cional, antes praticamente restrita à dire-
toria, tornou-se um prédio da advocacia, 
com seminários, atos, debates. Em vários 
momentos, fomos o maior canal de mani-
festação da sociedade em temas impor-
tantes para o Rio de Janeiro. Enfrentamos, 
com firmeza, os desafios das jornadas de 
2013, quando se tentou calar o direito de 
manifestação. Ao mesmo tempo, fomos 
partícipes de um grande movimento pela 
reforma política. A OAB/RJ viveu um tem-
po muito intenso e eu vivi um tempo de 
muito aprendizado. Tudo isso, para nosso 
orgulho, desembocou na aprovação do 
trabalho, que se refletiu na vitória do co-
lega Luciano Bandeira na eleição de no-
vembro passado.

Suas duas gestões coincidiram com 
um momento conturbado da vida bra-
sileira, crises tanto na área econômica 
quanto política. Em que medida isso im-
pactou o trabalho na Seccional?

Felipe – O impacto da crise – que 
foi profunda – atingiu diretamente a ad-
vocacia. A inadimplência cresceu no Rio 
de Janeiro. É uma falácia dizer que existe 
advocacia rica num país pobre. A advoca-
cia empobrece junto com seus clientes, 
com as empresas. O Rio passou pela mais 
terrível crise econômica da sua história 
política, uma crise também moral. Con-
seguimos superar tudo isso, mantendo 
nosso atendimento e, em muitos mo-
mentos, ampliando-o, como fizemos na 
Casa Celso Fontenelle. Abrimos uma pri-
meira casa e, depois, uma segunda, maior, 

Ao fim de dois mandatos, Felipe Santa Cruz faz balanço do trabalho realizado, fala sobre a superação das dificuldades  
decorrentes da crise no estado e no país, e apresenta alguns de seus planos como candidato à Presidência do Conselho Federal

na [Rua da] Assembleia. Aperfeiçoamos os 
serviços da OAB/RJ, otimizando custos. En-
frentamos a crise como deveríamos. Isso 
foi compreendido pela advocacia, que nos 
apoiou. Ao mesmo tempo, conseguimos 
criar talvez o melhor sistema de defesa 
de prerrogativas do país. A crise aumenta 
o conflito de prerrogativas. Eleva a tensão 
na sociedade, nos fóruns, no Judiciário, 
o conflito entre as pessoas. Acho que lu-
tamos o combate que nos cabia. É óbvio 
que há muito o que fazer. Agora, a OAB/RJ 
está nas boas mãos do presidente Luciano 
Bandeira e de sua diretoria, porque o tra-
balho da Ordem é esse permanente reno-
var, avançar. Tenho certeza de que fizemos 
o que estava ao nosso alcance, o melhor 
que podíamos, e isso nos dá o sentimento 
de dever cumprido.

Ao tomar posse, o senhor anunciou 
que a defesa das prerrogativas seria a 
prioridade da gestão. Os avanços nessa 
área ficaram dentro da expectativa?

Felipe – Sim. Sobretudo no nosso se-
gundo mandato, em meio à crise aguda, 
ficou claro o sensível aumento de viola-
ções às prerrogativas – e que esse seria 
o grande ponto da gestão. Criamos uma 
comissão modelo, com centenas de cole-
gas, sob o comando do Luciano Bandeira. 
A prova de que o tema ganhou centrali-
dade é que, pela primeira vez na História, 
um presidente da Comissão de Prerrogati-
vas elegeu-se presidente da Seccional. As 
prerrogativas viraram a grande batalha do 
cotidiano da OAB/RJ. Vivemos momentos 
dramáticos, como a prisão da colega Valé-
ria Lúcia dos Santos; reagimos como de-
víamos e como devemos sempre reagir, 
com altivez, firmeza. Claro que tudo isso 
é uma luta em processo. Os instrumen-
tos, a tecnologia, o corpo de delegados, a 
capacidade jurídica de intervir, tudo está 
em permanente desenvolvimento. São as 
primeiras sementes plantadas de uma ár-
vore que florescerá de forma ainda mais 
potente, em breve.

Outro tema de destaque foi a adap-
tação da advocacia ao processo digital. A 
OAB/RJ promoveu mais de uma centena 
de palestras e cursos sobre o assunto, 

em alguns oferecerendo lições básicas 
de informática para colegas ainda não 
iniciados nas novas tecnologias. Em ter-
mos comparativos, como avalia o cená-
rio hoje, seis anos depois?

Felipe – A OAB/RJ é vanguarda na 
questão do enfrentamento às mudan-
ças tecnológicas. Quando, no início da 
gestão, houve a migração precipitada de 
todas as varas do Trabalho da capital para 
o processo eletrônico, assumimos o ônus 
de treinar a advocacia. Sabíamos que o 
Judiciário não o faria. Criamos um siste-
ma de treinamento dos colegas nas casas 
do advogado e a Escola de Inclusão Di-
gital. Elaboramos programas específicos 
voltados para a terceira idade e aqueles 
que não tinham ainda familiaridade com 
a informática. Hoje, o colega sabe que 
pode contar com a OAB/RJ. Nesse tra-
balho, destaco a atuação da ex-diretora 
de Inclusão Digital, Ana Amelia Menna 
Barreto. Além de coordenar os cursos e 
treinamentos, ela esteve sempre atenta 
às inovações, inclusive enfrentando os 
tribunais – de modo respeitoso, mas in-
cisivo – quando as modificações prejudi-
cavam a advocacia. A marcha tecnológica 
é irreversível, mas as transformações não 
podem significar o triunfo da máquina 
contra o homem. Elas precisam estar a 
serviço da sociedade – no caso do Judi-
ciário, da celeridade, de um melhor pro-
cesso. Essa batalha, permeada por ajustes 
permanentes, prosseguirá nos próximos 
anos, com a inteligência artificial e outras 
mudanças que se anunciam.

Com relação aos colegas que militam 
no interior do estado, é possível afirmar 
que, hoje, contam com serviços e estru-
tura similares aos disponíveis na capital? 
Felipe – Ingressei na OAB/RJ como con-
selheiro em janeiro de 2007. Fui então 
indicado pelo presidente Wadih Damous 
para comandar o Departamento de Apoio 
às Subseções (DAS). Essa experiência se 
mostrou fundamental para o período 
posterior, quando exerci a presidência 
da Caarj e, na sequência, da Ordem. Eu 
me mantive sempre próximo das sub-
seções, compreendendo sua força, seu 
papel na estrutura político-administrativa 

‘Sou hoje uma pessoa melhor do 
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Ao fim de dois mandatos, Felipe Santa Cruz faz balanço do trabalho realizado, fala sobre a superação das dificuldades  
decorrentes da crise no estado e no país, e apresenta alguns de seus planos como candidato à Presidência do Conselho Federal

da Seccional. Hoje, dois ex-dirigentes 
de subseção ocupam, pela primeira vez 
na História, as presidências da OAB/RJ 
e da Caarj. Entendemos que as subse-
ções – e seus líderes – são a ponta do 
enfrentamento, no balcão, dos desgastes 
da profissão. E assim buscamos ao longo 
desses anos melhor aparelhar todo o es-
tado. A advocacia do Rio sabe o quanto 
se avançou. Quando criamos o projeto 
OAB Século 21, muitas subseções conta-
vam com máquinas de escrever em suas 
sedes. Atualmente, temos 220 salas e 
sedes bem equipadas, com excelência 
tecnológica e estrutura para assistir os 
colegas. O padrão de atendimento na ca-
pital e no interior ficou mais homogêneo. 
Para se ter uma ideia, em 2007, cerca de 
70% dos empregados estavam lotados 
nos prédios sede da OAB/RJ e da Caarj. 
Hoje, esse percentual não passa de 40%. 
A maioria trabalha nas salas e sedes que 
recebem os advogados em todo o esta-
do. Além de suas missões institucional 
e disciplinar, a Ordem existe para servir 
à advocacia. Esse foi um princípio que 
norteou a nossa gestão e é a marca que 
acreditamos deixar nesse momento de 
despedida da Seccional.

O que espera da gestão de Luciano 
Bandeira à frente da Seccional?

Felipe – Sou um grande admirador 
do presidente Luciano Bandeira. É um ho-
mem disciplinado, capaz, inteligente, um 
advogado militante de sucesso que soube, 
na Ordem, cumprir todas as tarefas com 
êxito. Foi delegado na Barra da Tijuca an-
tes de a subseção local ser criada. Depois, 
elegeu-se presidente da OAB/Barra. Pos-
teriormente, aceitou a difícil tarefa de ser 
tesoureiro da Seccional. Como presidente 
da Comissão de Prerrogativas, comandou 
uma verdadeira revolução na área, fortale-

cendo, como nunca, a defesa 
dos direitos da classe. Foi, 

em todas essas funções, 
diligente e equilibra-

do. Sabemos que 

os tempos são e serão difíceis, mas tenho 
confiança total de que Luciano será um 
grande presidente da OAB/RJ.

O senhor é candidato único à pre-
sidência do Conselho Federal. Caso a 
eleição se confirme, será a primeira 
vez, em décadas, que um advogado do 
Rio assume o cargo. Qual a expectativa 
com relação ao trabalho em Brasília? 

Felipe – Após 12 anos de trabalho 
aqui – que é meu estado, minha vida, 
minha paixão –, sinto-me preparado para 
enfrentar o desafio. Como consequência 
desse trabalho – um trabalho coletivo, 
pontuo –,  quis a advocacia do país que 
após 40 anos o Rio possa retornar à Pre-
sidência da OAB Federal. Serei, em Bra-
sília, quem sempre fui: uma pessoa com 
os pés no chão, que compreende que a 
advocacia é a força da coletividade, que 
somos, no Brasil, mais de um milhão de 
advogados. Temos muitos dramas, mas 
também imenso orgulho de nossa enti-
dade e de nossa profissão. Caminho com 
serenidade, a cabeça tranquila, sabendo 
da responsabilidade que enfrentaremos, 
mas certo de que prosseguiremos me-
lhorando o dia a dia da profissão.

Quais os primeiros projetos que 
pretende realizar no Conselho Fede-
ral? 

Felipe – Queremos, primeiramente, 
aprovar a lei que criminaliza a violação 
das prerrogativas. Temos muitas outras 
frentes, como a luta pela 
manutenção do Exame 
de Ordem, contra a 
proliferação indiscri-
minada das vagas 
em cursos de Di-
reito, pela me-
lhor qualidade 
do ensino, a 
moralização 
cada vez 
maior dos 
n o s s o s 
quadros; 

precisamos ser firmes com aqueles que 
não merecem advogar. Nosso corpo 
disciplinar deve ser forte, permitindo 
que advogue quem cumpre o Estatuto 
e nosso Código de Ética. Somos muitos 
homens e mulheres comprometidos. O 
presidente do Conselho Federal é ape-
nas o porta-voz dos sonhos e expectati-
vas dessa multidão. Todos nós entramos 
na faculdade em nome de um sonho de 
justiça. Nunca conheci um estudante de 
Direito que não chegasse à faculdade 
sonhando com justiça. Esse é o sonho 
que nos guia. Nenhum de nós faz nada 
sozinho e sei que sou muito pequeno 
diante dos desafios, mas que nós todos 
juntos somos grandes. Na verdade, so-
mos imensos. T

‘Sou hoje uma pessoa melhor do 
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que era quando entrei na OAB/RJ’
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Encontro de delegados de Prerrogativas 
faz balanço e traça metas para triênio

A criminalização da violação de 
prerrogativas foi a principal questão 
abordada pelo novo presidente da Sec-
cional, Luciano Bandeira, na abertura 
do Encontro Estadual de Defensores de 
Prerrogativas, no dia 12 de dezembro. 
A luta pela aprovação no plenário da 
Câmara do projeto de lei que protege 
direitos da advocacia será compromisso 
prioritário, segundo Luciano.

Ele fez um breve balanço do período 
em que esteve à frente da Comissão de 
Prerrogativas da Seccional, ressaltando 
que a união da advocacia será funda-
mental para a continuidade do trabalho. 
“Seguimos pregando o diálogo com o 
Judiciário, mas quem conhece bem suas 
mazelas é o colega que luta, no dia a dia, 
pelos honorários. Temos que discutir, 
juntos, o acesso à Justiça e outras ques-

tões que afetam diretamente o cotidiano 
da classe”, disse.

O evento foi organizado com o intuito 
de reunir delegados de prerrogativas de 
todo o estado, a fim de traçar metas para 
o próximo triênio, conforme explicou a 
subprocuradora-geral de prerrogativas da 
OAB/RJ, Sheila Mafra. “Buscamos juntar 
todos os integrantes do sistema estadual 
que formamos nos últimos anos. Teremos 
grandes temas pela frente e tentamos 
abordar os principais com os colegas da 
capital e do interior”, frisou ela.

A nova diretoria da Seccional parti-
cipou da mesa de abertura, que contou 
com painéis sobre criminalização da 
advocacia, prerrogativas da mulher 
advogada, honorários e andamento 
processual.

Finalizando o evento, Marisa Gaudio 

foi agraciada com a Medalha Heleno Fra-
goso, por seu destaque à frente da OAB 
Mulher. Também foram homenageados 
os presidentes de comissões de subse-
ções, os delegados e os coordenadores 
de Prerrogativas da Seccional. T

STF abre 
caminho 

para revisão 
de dívidas 

milionárias
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Delegados de 
Prerrogativas: capital 
e interior reunidos na 
sede da Ordem
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EDUARDO SARMENTO

Foi revogada no dia 17 de dezembro, 
em decisão unânime do Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça, a Súmula 75, que 
caracterizava o “mero aborrecimento” – 
entendimento adotado pelo TJ em ações 
de indenização por dano moral. A ação 
solicitando a revisão da súmula foi pro-
posta pela Procuradoria da Seccional e a 
sustentação coube ao então presidente 
da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ, 
Luciano Bandeira. 

“O texto em discussão tornou-se uma 
jurisprudência defensiva que não atende 
à sociedade, privilegiando os maus presta-
dores de serviço. É preciso ter em mente 
que o ‘mero aborrecimento’ não resolveu 
os problemas dos consumidores e que, 
após 13 anos de vigência, é o momento de 
discutirmos novamente, em busca do re-

Vitória da 
Ordem: fim 
da Súmula 75

equilíbrio das relações”, afirmou Luciano 
aos desembargadores, antes de rechaçar 
a existência de uma “indústria do dano 
moral”, um dos argumentos utilizados à 
época da edição da súmula. 

Diante de um plenário lotado por 
advogados, Luciano observou, ainda, “um 
evidente choque entre o enunciado da 
súmula e o que vem sendo aplicado pelo 
STJ”, salientando a modificação ocorrida 
no entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, que vem consolidando a Teoria 
do Desvio Produtivo do Consumidor. De 
acordo com esse princípio, todo o tempo 
desperdiçado pelo consumidor para a 
solução de problemas gerados por maus 
fornecedores constitui dano indenizável.  

Para o procurador-geral da Seccional 
na ocasião, Fábio Nogueira, a decisão foi 
“uma grande vitória para a advocacia e 
para a cidadania”. Ele destacou o trabalho 

em equipe realizado pela Procuradoria. “En-
tendemos que com esta revisão o cidadão 
vai voltar a ter a possibilidade de reparação, 
com uma jurisdição voltada, de forma equi-
librada, para o consumidor, e não somente 
para empresas, instituições financeiras e 
grandes concessionárias”, disse. 

Ao abordar a situação com um olhar 
voltado para a classe, o então presidente 
da Comissão dos Juizados Especiais, 
Ricardo Menezes, afirmou acreditar no 
restabelecimento da rotina dos colegas, 
especialmente dos que militam exclusi-
vamente nos JECs. “É uma vitória muito 
importante, os colegas que trabalham 
apenas com os juizados foram os mais 
prejudicados nos últimos anos. É preciso 
que essa relação com o consumidor mude, 
que as penalidades pela má prestação de 
serviços voltem a ocorrer, até mesmo de 
forma pedagógica”, defendeu. T

A Caarj deu um passo importante para reverter as dívidas, 
acumuladas desde 2006, provenientes do não recolhimento do im-
posto municipal relativo ao plano de saúde que era oferecido aos 
assistidos. Em decisão monocrática, publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico do dia 5 de dezembro, o ministro Luís Roberto Barroso, 
do STF, julgou procedentes os pedidos formulados pela Caixa no 
processo que pede o reconhecimento da imunidade tributária 
recíproca da entidade para as dívidas municipais.

No processo 1.171.694, a Caarj defendeu a inexistência da 
relação jurídica obrigacional com o município do Rio de Janeiro, 
a partir de junho de 2006, em relação ao recolhimento do ISSQN 
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). A justificativa 

usada para lastrear o pedido foi a imunidade tributária prevista no 
art. 150, VI, “a”, e §2º, da Constituição Federal.

 “A decisão do Supremo invalidará 88 execuções fiscais de 
IPTU, que totalizam R$ 5.855.470,70. Além disso, também deixare-
mos de recolher os IPTUs dos imóveis da Caixa, cuja média anual 
atual é de R$ 477.468,44”, comemorou Marcello Oliveira, que 
presidiu a entidade nas últimas gestões e agora está à frente da 
Tesouraria da OAB/RJ.

“Se, a partir desse novo paradigma que está se formando no 
STF, conseguirmos o mesmo resultado favorável para os tributos 
federais nas ações que estão em trâmite, podemos zerar algumas 
das principais dívidas da Caixa”, explicou ele. T
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No Órgão Especial do 
TJ, Luciano sustentou 
a tese da Ordem

‘MERO ABORRECIMENTO’



TRIBUNA DO ADVOGADO - NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018 / JANEIRO 2019 - PÁGINA 16

ESPAÇO ABERTO

Os leitores da TRIBUNA 
DO ADVOGADO já devem 
estar familiarizados com 
as Viagens de Gulliver, de 
Jonathan Swift. Se ainda 
não o fizeram, recomendo 
que leiam; é uma aula de 

ontologia, de epistemologia, uma aula 
sobre nós mesmos, sobre nossa arro-
gância, sobre nossos vícios e nossas 
virtudes. Sobre nossa pequenez e sobre 
nossa grandeza.

Bem, seja como for, quero iniciar 
esta discussão com o bom e velho Swift. 
Aos que ainda não o leram, espero que 
se inspirem. Aos que já leram, não peço 
desculpas; ao contrário: “de nada”. Voltar 
a Swift é sempre maravilhoso.

À certa altura das Viagens, Gulliver 
é obrigado a entregar o relógio que 
carregava:

“Pedimos para que ele retirasse tudo 
que estivesse na extremidade dessa 
corrente, que nos pareceu ser um globo, 
metade prata, e a outra metade de um me-
tal transparente; do lado transparente nós 
vimos certas figuras estranhas desenhadas 
de modo circular, e embora pudéssemos 
tocá-las, até que percebemos que os nos-
sos dedos foram retidos por uma substân-
cia transparente. Ele pôs este mecanismo 
em nossos ouvidos, que fazia um ruído 
contínuo, como o de um moinho d’água: e 
pensamos que fosse de algum animal des-
conhecido, ou a divindade por ele adorada; 
mas nós tendemos mais para esta última 
opinião, porque ele nos garantiu (se nós o 
entendemos direito, pois ele se expressava 
muito imperfeitamente) que ele raramente 
fazia alguma coisa sem consultá-lo. Dizia 
que era seu oráculo, e afirmava que esse 
mecanismo determinava o tempo para 
todas as ações de sua vida”.

Escola sem Partido: a Terra é plana?
LENIO STRECK*
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Devemos ter cuidado com esses pro-
jetos (ou movimentos?) “neutros” que 
pretendem salvar-nos de nós mesmos. 
Porque vejam: (i) não há um grau zero de 
sentido; (ii) o projeto quer que os profes-
sores falem a partir de um grau zero de 
sentido. Ora, além disso ser impossível, 
a questão é ainda mais grave: se não há 
um grau zero (e Swift bem demonstra 
que não o há), o Escola Sem Partido, ele 
mesmo, é um projeto ideológico!

Vivemos em uma democracia. É na-
tural – mais, é desejável – que tenhamos 
a manifestação, pelas vias legítimas, de 
diferentes pontos de vista e distintas 
concepções. O perigo está em diferentes 
pontos de vista sendo professados como 
se neutros fossem quando na realidade 
não o são!

Será que o Escola Sem Partido pre-
tende que os professores abandonem 
suas “ideologias” atuais e ensinem, de 
forma “neutra” (claro...) a filosofia abra-
çada por, digamos, o novo chanceler? 
Esse, sim, é o discurso livre das “ideolo-
gias”? Alguns exemplos.

Sobre o “globalismo” (o que é o “glo-
balismo”?), Ernesto Araújo diz que “es-
sencialmente é um sistema anti-humano 
e anticristão. A fé em Cristo significa, 
hoje, lutar contra o globalismo, cujo ob-
jetivo último é romper a conexão entre 
Deus e o homem, tornado o homem 
escravo e Deus irrelevante”.

Sobre o “feminismo”, diz que “não 
tem nada de feminismo autêntico, mas 
constitui apenas uma ponta de lança dos 
movimentos esquerdistas”, e que “rebai-
xa a mulher a um nível de subserviência 
e desempoderamento jamais visto”.

Sobre o clima, o novo ministro diz 
em seu blog pessoal que “[a]o longo 
do tempo [...] a esquerda sequestrou a 

causa ambiental e a perverteu até che-
gar ao paroxismo, nos últimos 20 anos, 
com a ideologia da mudança climática, 
o climatismo”.

Esse será o ensino “neutro” do mo-
vimento ESP? Sem “ideologia”? 

Esse é o perigo. Quem está na 
ideologia nunca diz “estou na ideologia”, 
precisamente porque, ao dizer isso, já 
não mais está na ideologia.

Que se discuta o que for no Parla-
mento. Mas que se respeite a Consti-
tuição, e que se diga sempre, de forma 
muito clara, o que se realmente quer 
dizer. Movimento por neutralidade ou 
tentativa de impor uma ideologia? Seja-
mos honestos. Conosco mesmos.

Stat rosa pristina nomine, nomina 
nuda tenemus [“A rosa antiga perma-
nece no nome, nada temos além dos 
nomes”, do livro O nome da rosa, de 
Umberto Eco]. 

Post scriptum. Há, ainda, um disposi-
tivo bem bizarro ao final da lei proposta. 
Falo do artigo 7º, que cria uma exceção: 
“No âmbito da educação básica, as esco-
las particulares de orientação confessio-
nal e ideologia específicas [sic] poderão 
veicular e promover os conteúdos de 
cunho religioso, moral e ideológico 
autorizados contratualmente pelos pais 
ou responsáveis pelos estudantes”. (O 
“[sic]” é meu). 

Repito: “orientação confessional e 
ideologia específicas”. Ou seja, quem 
quiser, pode fazer contrato assinado com 
as escolas e, então, será possível ensinar 
que o coelho da Páscoa é uma ficção. 

Que Deus criou o homem e a mulher. 
Que a Terra é plana.

*Jurista, professor de Direito 
Constitucional e pós-doutor em Direito

Escola sem Partido: a Terra é plana?
Genial como sempre, Swift brinca 

com a descrição do objeto relógio. Por 
que trago isso? Porque é isso que ocorre 
quando se tenta descrever as coisas a 
partir de um pretenso ponto arquime-
diano; de um Bodenlosigkeit, lugar sem 
fundamento. Dito de outro modo, a 
finíssima ironia britânica de Swift está, 
no ponto, direcionada às descrições 
pretensamente neutras que se imaginam 
em um grau zero de sentido. Que, vejam 
só: não existe.

Quando falamos sobre algo, carre-
gamos nossa pré-compreensão acerca 
desse algo. Dizer xis é dizer xis com 
todos nossos pré-juízos sobre xis, é dizer 
xis já sabendo que xis significa algo no 
mundo; algo que já significava algo na 
tradição em que nos inserimos ao cair 
neste mundo, neste tempo, nesta facti-
cidade que compõe e caracteriza nossas 
circunstâncias.

A razão de ser dessa inflexão é o 
tema sobre o qual falo hoje: o projeto de 
lei Escola Sem Partido; sobretudo, sua in-
sistência naquilo que Swift (e Heidegger 
e Gadamer, e Wittgenstein, e Umberto 
Eco, e tantos outros) já demonstrou (e 
demonstraram) ser impossível.

Façamos um teste. Como o profes-
sor deve falar sobre a escravidão sob o 
Escola sem Partido? 

Para o projeto Escola Sem Partido 
– chamado por seu relator de “movi-
mento” –, imagino que seria algo à la 
Swift e seu relógio: homens de tez clara, 
utilizando-se de artefatos do qual saíam 
cordões com bolinhas de metal, lança-
vam esse objeto na parte posterior de 
indivíduos de tez escura...

Pois é. Qualquer coisa diferente 
disso, para o “movimento” Escola Sem 
Partido é “ideologia”.
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O futuro do
trabalho

Queda no número de novas ações 
trabalhistas e anúncio de dissolução 
do Ministério do Trabalho colocam em 
xeque o futuro dessa área do Direito

VITOR FRAGA E CLARA PASSI

O ano de 2019 começa trazendo 

preocupação para os colegas que atuam 

no Direito do Trabalho. Com pouco mais 

de um ano de vigência da Reforma Traba-

lhista (Lei 13.467/17), dados do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) divulgados 

em novembro de 2018 apontaram que 

o resultado mais visível da mudança na 

legislação foi uma queda de 36% nas no-

vas ações ajuizadas na primeira instância. 

A obrigação de o trabalhador ter que arcar 

com as custas judiciais no caso de perder 

a ação vem sendo apontada como causa 

principal da redução da procura pela 

Justiça na área trabalhista. 

Ainda em 2018, o então presidente 

eleito Jair Bolsonaro havia comunicado 

sua decisão de extinguir o Ministério do 

Trabalho, dividindo suas competências 

por outras três pastas. Bolsonaro tam-

bém criticara o artigo 7º da Constituição 

Federal e as garantias nele expressas, por 

considerar que o dispositivo “engessa” a 

atuação dos empresários no país.

Como os efeitos da nova lei apenas 

agora começam a chegar na segunda 

instância, ainda não existe uma juris-

prudência consolidada que determine o 

que irá prevalecer, se o texto da reforma 

ou os artigos da Constituição Federal 

que com ela se chocam. A Justiça do 

Trabalho (JT) começa o ano, portanto, 

diante de um dilema: ou se reforçam 

as garantias constitucionais dos traba-

lhadores, o que implica confrontar os 

objetivos da reforma, ou corre-se o risco 

de ver a nova legislação se sobrepor à 

Carta, o que poderia tornar letra morta 

o Direito do Trabalho e até mesmo levar 

à extinção da JT.

O presidente da OAB/RJ, Luciano 

Bandeira, afirma que o fim da JT e da pasta 

seriam retrocessos. 

“Vamos lutar pela proteção da 

Justiça trabalhista. Neste momento, não 

discuto o mérito da reforma. O fundamen-

tal agora é que ela inviabilizou o acesso à 

Justiça. A luta da Ordem no momento é 

para recuperar esse princípio, consagrado 

no artigo 5ª da Carta. O esvaziamento 

da JT é preocupante, porque certamente 

havia excessos antes, mas custo a crer 

que nenhum trabalhador tenha ficado 

sem receber seus direitos, que cessaram 

as violações”, argumenta. Quanto ao 

fim da pasta, Luciano ressalta a 

importância das instituições de 

Estado. “O Ministério do Traba-

lho faz parte da própria constitui-

ção do Estado brasileiro. Lógico, se 

houve abuso e casos de corrupção, que 

sejam punidos os culpados. Mas quem irá 

combater o trabalho escravo? Quem vai 

administrar o Fundo do Amparo ao Tra-
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balhador? Você não pode jogar fora uma 

instituição com 88 anos de história. Para 

mim, não importa o nome, embora ache 

ruim não haver uma pasta do Trabalho, 

mas o importante é quem irá cumprir as 

funções – e como. Preocupa muito que 

governos comecem, a todo momento, a 

mudar instituições que são de Estado”, 

pondera.

Primeira instância: queda de 36%
A Reforma Trabalhista veio carregada 

de promessas, as quais, segundo seus 

defensores, justificariam sua aprovação. 

Ela teria o condão, por exemplo, de 

reduzir os índices de desempre-

go – o ministro da Fazenda na 

época, Henrique Meirelles, che-

gou a declarar que sua vigência 

geraria seis milhões de postos de 

trabalho – , além de promover a “moder-

nização” das relações de trabalho através 

da primazia de acordos entre patrões 

e empregados sobre o ordenamento 

jurídico – aspecto simbolizado pela argu-

mentação de que “prevalece o acordado 

sobre o legislado”. 

Passados pouco mais de 12 meses 

da entrada em vigor da nova legislação, 

o índice de desemprego permanece 

alto (11,8% para 13,1%) e, segundo 

dados do IBGE divulgados no final do 

ano passado, em 2017 o país tinha 37,3 

milhões de pessoas trabalhando sem car-

teira assinada. Os trabalhadores informais 

representavam 40,8% da população 

ocupada (que exerce alguma atividade 

remunerada) no país naquele ano.

Após um pico de entrada às vésperas 

da publicação da Lei 13.467/17, nos 

meses seguintes houve queda de 36% 

no ajuizamento de novas ações traba-

lhistas na primeira instância. Um dos 

artigos da reforma, que determina que 

o trabalhador pague as custas do pro-

cesso, incluindo os honorários periciais 

e advocatícios, caso a sentença não lhe 

seja favorável, é apontado como a causa 

mais provável dessa redução da 

procura pela JT.

“Esse é o efeito 

mais nocivo da Re-

forma Trabalhista. Há 

críticas em relação à 

sua forma, e aquelas 
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de fundo. À forma porque não houve 

um debate como deveria ter havido, esta 

é uma queixa do mundo jurídico e das 

forças sociais alcançadas pelas mudanças. 

Foram feitas centenas de mudanças na 

CLT, sem discussão”, afirma o presidente 

da Comissão da Justiça do Trabalho e 

ex-secretário-geral da Ordem, Marcus Vi-

nícius Cordeiro. Segundo ele, na questão 

de fundo “houve alterações nas relações 

de trabalho, e alguns artigos dificultam 

o acesso ao Judiciário, sendo esses os 

mais preocupantes”. Em seu escritório, 

que atua na área trabalhista, Cordeiro 

confirma que a percepção foi de uma re-

dução nas novas ações próxima dos 30%. 

“O acesso é dificultado por esse fato de 

que o reclamante, caso perca, tenha que 

pagar os honorários da outra parte, por 

causa dos honorários de sucumbência 

recíprocos. O acesso gratuito está mais 

difícil. A Justiça do Trabalho era procurada 

pelo trabalhador sem preocupações, e 

isso mudou, não existe mais o benefício 

da dúvida em favor do empregado. O 

presidente do TST declarou que acredita 

em uma recuperação desses números, 

mas os dados não apontam para isso. 

Até porque ainda não chegaram ao 

tribunal os conflitos decorrentes da 

Reforma Trabalhista”. 

As instâncias superiores ainda não 

foram provocadas a se posicionar diante 

de ações ajuizadas após a vigência da 

Lei 13.467, como reforça o desembar-

gador do Tribunal Regional do Trabalho 

da 1ª Região (TRT-1) Geraldo Tadeu Alk-

mim. “É um quadro ainda embrionário 

para fazermos uma análise dos reais 

impactos da Reforma Trabalhista no 

âmbito da JT. Até a véspera da entrada 

em vigor da lei, os escritórios de ad-

vocacia correram para ajuizar as ações 

que estavam acumuladas, de maneira 

a fazê-lo antes da entrada em vigor da 

reforma, já que a partir disso não se 

sabia como seria”, observa. Dados do 

TST divulgados em novembro passado 

apontam que em novembro de 2017, 

às vésperas de a antiga lei perder sua vi-

gência, o primeiro grau registrou um pico 

de casos novos recebidos: 289,7 mil. No 

mês seguinte, com a reforma já aprovada, 

foram 84,2 mil.

Alkmim, que integrou o Conselho Na-

cional de Justiça (2015/2017), considera 

esse desafogo um ponto que explicaria a 

redução de novas ações. “Um segundo as-

pecto é uma cautela natural por parte dos 

advogados diante da possível formação 

da jurisprudência em torno da aplicação 

da reforma, tanto pelos juízes em primeira 

instância quanto na segunda. A lei trouxe 

no seu bojo muitos aspectos que inibem 

a criatividade do advogado para formular 

teses, por vezes com o risco de não serem 

vencedoras e seu cliente ter que arcar 

com custos de honorários porventura 

muito altos. Acho que é intencional, para 

refrear a formulação de teses novas, que 

fomentam e dão dinâmica à jurisprudên-

cia”, observa.

Constituição x reforma
Mas como irá se configurar a juris-

prudência na questão da gratuidade de 

justiça, ou do pagamento das custas? 

Entendendo-se que a queda nas novas 

ações é uma barreira para o acesso à 

Justiça, trechos da reforma poderiam 

ser considerados inconstitucionais – e o 

Supremo Tribunal Federal está discutindo 

essa possibilidade, lembra Alkmim. “Esse 

julgamento, que ainda não terminou, será 

o termômetro, dará o rumo sobre como 

a jurisprudência irá se formar. Embora 

tenha de fato havido uma redução nas 

ações na primeira instância, na segunda 

os processos continuam chegando nor-

malmente e até em número elevado de 

recursos. E agora é que estão começando 

a chegar recursos oriundos de ações ajui-

zadas após a Reforma Trabalhista. Então, 

até mesmo na segunda instância, e falo 

do TRT-1, embora em outros regionais a 

realidade não deva ser muito diferente, a 

jurisprudência com relação a esses temas 

ainda está completamente embrionária. 

Vem sendo construído um entendimento, 

as turmas agora é que vão começar a 

decidir essa matéria, e há divergências 

claras já colocadas”, esclarece. Para o 

magistrado, está muito cedo para “termos 

uma conclusão sobre até que ponto há 

um efetivo impacto na diminuição de 

demanda na JT” por conta da Reforma 

Trabalhista. “Acredito que ao longo desse 

ano teremos uma dimensão mais clara 

disso”, diz.

Diversas ações tramitam no STF acer-

ca da constitucionalidade de dispositivos 

da reforma (leia box). O presidente da 

Corte trabalhista, ministro João Batista 

Brito Pereira, assumiu em fevereiro de 
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2018 um tribunal que, além de dividido 

em relação à reforma, luta contra sua pró-

pria extinção. O Conselho Federal da OAB 

apresentou a ADI 6002, que questiona a 

necessidade de que, na petição inicial, o 

advogado já estabeleça o valor fixo da 

indenização pedida pelo cliente. A ação 

obteve parecer favorável da própria Pro-

curadoria Geral da República – o relator, 

ministro Luís Roberto Barroso, solicitou a 

opinião de diversas instituições.

O embate jurídico entre as altera-

ções legislativas feitas pela reforma e 

algumas garantias constitucionais se 

apresenta como o ponto-chave que irá 

determinar o futuro do Direito trabalhista. 

E esse cenário 

não tem apenas 

dois protagonis-

tas, porque se o 

Judiciário terá 

que julgar se 

as mudanças 

feitas pelo Le-

gislativo estão 

de acordo com 

a Constituição, 

um outro aspec-

to torna tudo 

ainda mais com-

plexo: as medi-

das implemen-

tadas por Jair 

Bolsonaro logo 

após a posse 

na presidência, 

como a anun-

ciada extinção 

do Ministério do 

Trabalho.

A questão 

da fiscalização 

seria o mais 

preocupante, 

na avaliação de 

Alkmim. “O pa-

pel fiscalizador 

do ministério é 

essencial num 

país onde ainda 

existe trabalho 

análogo à escravidão, trabalho infantil, 

e que sempre foi objeto de fiscalização 

severa por parte do Ministério do Trabalho 

juntamente com o Ministério Público e 

outros setores do Judiciário, já que esse 

crime abrange além da JT as justiças esta-

duais e a federal. A reclamação sempre foi 

a de que se deveria fiscalizar mais, apesar 

das dificuldades. E aí então vem uma 

medida que pode reduzir a fiscalização?”, 

aponta, criticando o fato de que “em vez 

de tomar providências que visem a inibir a 

repetição das mesmas violações por parte 

dos empregadores, fiscalizar empresas 

que descumprem a lei da mesma forma 

há anos, a reforma faz o inverso”.

Na  opi -

n i ã o  d e 

Cordeiro, a 

reforma até 

agora não te-

ria entregue 

o que prome-

teu, como “o 

pleno empre-

go anuncia-

do, que não 

aconteceu”, 

ou as moder-

nizações nas 

relações de 

trabalho “que 

também não 

temos nenhu-

ma evidência 

de que este-

jam ocorren-

do”. “Diziam 

que haveria 

s e g u r a n ç a 

jurídica mas, 

pelo contrá-

rio, se eu fos-

se advogado 

de  a lguma 

empresa não 

aconselharia 

que ela se 

utilizasse da 

reforma como 

p a r â m e t r o 

para facilitar a relação ou a solução de 

alguma pendência com o trabalhador. 

Porque isso poderá ser modificado lá na 

frente, já que o que deve prevalecer é a 

Constituição. Seus artigos 7º e 8º asse-

guram direitos aos trabalhadores que na 

nova CLT pós-reforma foram podados, 

reduzidos ou até suprimidos”, pontua.

Em declarações ainda em dezembro, 

antes da posse, Bolsonaro disse que a le-

gislação trabalhista “no que for possível”, 

sabendo que “está engessada no artigo 

7º, tem que se aproximar da informalida-

de”.  O artigo a que se referiu o presidente 

não é parte do ordenamento trabalhista, 

mas sim um dispositivo da Carta que 

garante aos trabalhadores direito a férias, 

13º salário, seguro-desemprego, fundo 

de garantia, entre outros benefícios – só 

passível de alteração por emenda cons-

titucional. Ele criticou ainda a atuação do 

Ministério Público do Trabalho, dizendo 

que deve haver fiscalização, porém “que 

chegue no órgão a ser fiscalizado e que 

a empresa seja atendida como amiga”. O 

presidente acrescentou, na ocasião, que 

“ser patrão no Brasil é um tormento”. 

Entidades patronais reforçaram as críticas 

– a Confederação Nacional do Transporte 

(CNT) lançou uma nota em dezembro 

pedindo o fim da Justiça do Trabalho e a 

extinção do TST.

O pensamento do chefe do Executivo 

está alinhado à reforma, segundo Alkmim, 

ao inverter a lógica que sempre permeou 

o Direito do Trabalho, “por sua natureza 

protecionista, tutelar ao trabalhador”, a 

partir do raciocínio de que este tem com 

seu empregador uma relação desigual. 

“Isso não se confunde com o discurso de 

que a JT é totalmente pró- empregado. As-

sim como o Direito do Consumidor tem na 

sua essência a proteção do consumidor, 

embora ninguém vá ganhar uma ação me-

ramente por sê-lo, por conta de relações 

em regra desiguais, essa mesma lógica 

construiu o Direito do Trabalho”, analisa. 

Para o magistrado, a reforma inverte 

essa perspectiva, colocando o Direito a 

partir da visão do empresário. “Todas as 

súmulas do TST que foram reescritas pela 

A batalha no Supremo
A maioria das ações que questionam a 

Reforma Trabalhista discutem a contribuição 
sindical (ADIs 5945, 5923, 5912, 5900, 5892, 
5888, 5887, 5885, 5865, 5859, 5850, 5815, 
5813, 5811, 5810, 5806 e 5794, e a ADC 55). 
“Desde 1988 existe o debate sobre o fim do im-
posto sindical, para que essas entidades fossem 
sustentadas pelos associados. Não houve uma 
preparação para isso. E aí vem a reforma, retira 
o imposto e não traz nenhuma compensação. 
Só que, por lei, os sindicatos permanecem com 
uma série de obrigações para com os associados 
e os não associados. Por exemplo, é obrigado 
a oferecer assistência jurídica. Sem dinheiro, 
como irá pagar aos advogados? Os sindicatos 
são obrigados a fazer negociação coletiva para 
a categoria toda”, questiona Marcus Vinicius 
Cordeiro. O STF já se manifestou favorável ao 
fim da contribuição sindical obrigatória.

As outras ações, que também tratam de 
pontos da reforma, são: ADIs 5806, 5826, 5829 
e 5950, sobre contrato de trabalho intermitente; 
ADI 5766, sobre acesso à Justiça gratuita. Esta, a 
única que já começou a ser discutida pelo ple-
nário teve o julgamento suspenso por pedido 
de vista do ministro Luiz Fux. Até aqui, votaram 
os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin, 
o primeiro a favor da constitucionalidade e o 
segundo, da inconstitucionalidade das mudan-
ças feitas; ADI 5867, questionando correção do 
depósito recursal; ADI 5870, sobre indenização 
por dano moral; e ADI 5938, que trata da ativi-
dade de gestantes e lactantes.
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reforma eram, de alguma maneira, favo-

ráveis ao trabalhador. Ou seja, a reforma 

não veio à toa, e também não foi à toa 

que foi aprovada tão apressadamente, 

sem nenhum debate”. 

O advogado trabalhista Diego Mal-

donado corporifica a tendência apontada 

pelos índices do TST. Ele calcula uma 

queda de 40% de novas reclamações 

trabalhistas recebidas no escritório desde 

o início da vigência das mudanças aprova-

das em 2017. “Vejo que as pessoas fica-

ram temerosas de perder as reclamações 

e ainda ter que arcar com os honorários 

da parte contrária. A reforma tornou mais 

difícil levar à frente queixas sensíveis, 

como as de assédio sexual, por exemplo, 

em que a violação é flagrante, porém não 

há provas”. O perfil dos trabalhadores que 

mais deixaram de procurar seu escritório 

neste ano, segundo ele, é daqueles de 

condição financeira melhor, com mais 

escolaridade. “Os mais humildes, que 

por vezes não têm sequer conta bancária, 

continuam ingressando, pois sentem que 

não têm nada a perder”, observa.

Talvez por isso, historicamente, na JT 

exista uma espécie de gratuidade, nas 

palavras de Cordeiro. “Os advogados 

trabalhistas atuam muito pelos honorá-

rios de êxito”, diz, referindo-se ao fato 

de que muitas vezes o trabalhador paga 

os honorários com o dinheiro recebido 

na indenização. “A tradição da Justiça 

do Trabalho é a defesa do trabalhador, 

e não é um paternalismo, como é dito. 

É curioso, temos uma Justiça trabalhista 

muito semelhante à da Alemanha. Lá 

também o empresariado diz que existe 

paternalismo, que só beneficia o trabalha-

dor. E a Alemanha é um dos países mais 

desenvolvidos do mundo”, compara. Ele 

acredita que a reforma “causou desequi-

líbrio”, e a JT tem a tradição de buscá-lo. 

“Se, a partir de agora, for nada para os 

trabalhadores e tudo para os empresários, 

haverá um desconforto social grande. A 

JT certamente não vai querer colabo-

rar para que isso ocorra. Claro, alguns 

aspectos da reforma serão validados, 

porque era necessária uma mudança, 

mas não essa que foi feita. Ou então, a JT 

vai acabar reconhecendo que não tem a 

força que pensamos, e irá acabar sendo 

incorporada à Justiça Federal”.

Para escapar dos pontos draconianos 

da nova legislação, Maldonado conta que 

ele e seus pares têm se fiado na sensibili-

dade dos juízes, sempre na lógica do caso 

a caso. Ele diz que  alguns “já entendem 

que, se o reclamante for beneficiário da 

gratuidade de Justiça, não terá de pagar 

os honorários de sucumbência, por 

exemplo” – o que confirma a ausência 

de segurança jurídica,  apontada por Cor-

deiro como preocupação dos colegas. “Se 

a redução dos processos fosse correlata  

à diminuição das violações da lei, seria 

palatável para o advogado. Mas vê-se um 

cenário em que os desrespeitos continu-

am e as ações não são mais ajuizadas por 

temor do empregado, que é o lado mais 

fraco. A balança ficou desequilibrada. Há 

temor com a nova Presidência da Repú-

blica, que fala abertamente em cassar 

direitos sociais conquistados a duras 

penas pela população”, lamenta.

A se confirmarem as mudanças, os 

trabalhadores ficarão mais vulneráveis, 

e o trabalho informal tende a se tornar 

a regra – é o que pensa Alkmim. “Não 

tenha dúvida de que se prevalecer o 

texto da reforma e o que se pretendeu 

com sua aprovação o resultado vai ser 

o trabalhador desprotegido, trabalho 

informal em excesso, e os conflitos 

continuarão a existir. Que realidade 

teremos, com gente trabalhando 12, 14 

horas, trabalhando em quatro lugares 

para poder dar conta? Teremos que tipo 

de trabalho? Vamos nos ‘uberizar’ todos? 

Foi uma reforma eminentemente voltada 

para atender aos clamores do empresa-

riado. Entendo que a lei não deve ser 

interpretada de forma literal, o juiz não 

é só uma ‘boca da lei’. O Judiciário tam-

bém deve atender a princípios e regras 

constitucionais”, defende. Ele prevê “um 

grande desafio pela frente [para a JT], 

já que um dos discursos propagados 

questiona sua própria existência”. O 

papel dos magistrados e advogados, no 

sentido de “buscar uma interpretação 

da reforma que atenda a natureza do 

Direito de Trabalho”, seria “a melhor 

forma de resistência hoje”. “Quem perde 

com o fim da JT é a sociedade brasileira, 

em especial os trabalhadores. Os atores 

políticos precisam estar unidos em sua 

defesa”, ressalta.

Teremos, portanto, um confronto 

entre o que foi transformado em lei pela 

reforma e as garantias expressas na Carta 

– o que por si já deveria resolver a ques-

tão, já que a CF constitui o ordenamento 

máximo da República. O ano começa, e 

não apenas no campo do Direito do Tra-

balho, com esse desafio, diante do qual 

a Constituição terá que mostrar a força 

que dela se espera na garantia do Estado 

democrático de Direito. T

Geraldo Tadeu 
Alkmim: 
“Quadro ainda é 
embrionário”

Diego 
Maldonado: “As 
pessoas ficaram 
temerosas”

Fo
to

: L
ul

a 
Ap

ar
íc

io
Fo

to
: B

ru
no

 M
ar

in
s



O seu 
escritório 
está protegido?  
Conheça e contrate o Seguro de RC Profissional
para advogados.

Consulte-nos sobre este seguro e torne o seu escritório ainda mais seguro.

CONHEÇA TAMBÉM O SEGURO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
E RESPONSABILIDADE CIBERNÉTICA

SAIBA MAIS:
Email: rcp@kamparseguros.com.br
Tel:  (21) 2141-0770 | 0800-200-0770
www.kamparseguros.com.br

O QUE COBRE A APÓLICE?

Responsabilidade por ato, erro ou omissão 
profissional;
Responsabilidade solidária por atos danosos 
de subcontratados;
Custos de defesa (esferas administrativas, 
judiciais e criminais, incluindo custos 
judiciais e periciais);
Difamação, calúnia e injúria;Difamação, calúnia e injúria;
Danos morais, materiais e corporais;
Perda, roubo ou furto de documentos 
de Terceiros em posse do Segurado;
Âmbito de cobertura: Mundial.

O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 
protege advogados contra reclamações apre-
sentadas por perdas financeiras resultantes 
dos serviços prestados aos clientes.

Nossa vasta experiência no mercado de Res-
ponsabilidade Civil Profissional para advoga-
dos nos permite oferecer um produto customi-
zado, com amplas coberturas que proporcio-
nam a tranquilidade necessária para a execu-
ção de serviços.

RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

10x de R$ 330,00*
* Para cobertura de R$ 500 mil e faturamento 
anual de até R$ 4 milhões

a partir de



Desarmar não é a solução
Em meados de 2003, 

com o claro propósito de 
conseguir uma cadeira no 
Conselho de Segurança da 
Organização das Nações 
Unidas, o Brasil resolveu 
investir pesado na tese do 

desarmamento. Um movimento lide-
rado sobretudo por representantes do 
Partido dos Trabalhadores (PT) defendia 
a criação de uma legislação mais dura e 
restritiva. Uma década depois, o balanço 
que se faz é totalmente aquém daquele 
que se pregava à época. O posto na ONU 
não foi alcançado e o Estatuto do Desar-
mamento dá sinais de fracasso.

Lá atrás, já era possível ter noção de 
que essa era uma “ilusória solução” para 
acabar com a criminalidade ou diminuí-
-la. Até porque houve falhas em todo o 
processo que culminou na aprovação 
da proposta. O Estatuto foi votado no 
Congresso Nacional na véspera do Natal, 
depois da meia-noite, numa sessão tu-
multuada e atropelada, pois o então pre-
sidente da Câmara, deputado João Paulo 
Cunha (PT), tinha uma viagem agendada 
e necessitava levar essa “vitória” para a 
ONU. Portanto, o texto foi aprovado no 
atropelo e no açodamento.

Esse fato do passado somado à 
realidade enfrentada pela população só 
reforça a necessidade de revisão dessa 
legislação. Hoje, mais do que nunca, 

o país tem a oportunidade de alterar 
e atualizar o Estatuto. Mesmo diante 
da pressão de desarmamentistas que, 
inconformados com os pífios números 
de sucesso, passam para a ofensiva, 
construindo mitos que não se sustentam, 
por falta de consistência. E mais: procu-
ram, outra vez, confundir a sociedade 
brasileira, difundindo mentiras e ilações 
a respeito do Projeto de Lei 3722, que 
atualiza e não revoga o Estatuto do 
Desarmamento. É cruel a tentativa de 
organizações não governamentais de 
confundir o povo. 

São grupos que recebem polpudas 
verbas internacionais e até mesmo do 
governo brasileiro, mas que cinicamente 
acusam a indústria bélica de financia-
mento de campanha de parlamentares 
ligados ao setor. Neste caso, são doações 
de, no máximo, R$ 100 mil. 

Grandes mentiras foram lançadas 
oficialmente e o pior: com o apoio do 
poder público. O Ministério da Justiça, 
de forma irresponsável, afirmou que 
120 mil vidas foram salvas por causa da 
vigência do Estatuto. Nem vidente, nem 
cartomante seria capaz de dizer tal absur-
do. Porque é fantasia! O dado não existe. 
Aliás, divulgar informações infundadas é 
característica do grupo que está à frente 
do governo [referência ao anterior]. A 
tese é repetir uma mentira mil vezes para 
que ela se torne uma verdade.

PONTOCONTRAPONTO

ALBERTO FRAGA*

As atualizações são necessárias 
sim, pois é sabido que os financiadores 
dos desarmamentistas, após sofrerem 
uma derrota fragorosa no referendo das 
armas [referência ao anterior], tentam 
impor um segundo turno, obrigando os 
delegados da Polícia Federal a criarem 
obstáculos intransponíveis para difi-
cultar o acesso às armas por parte do 
cidadão de bem. Temos que retirar essas 
amarras. O direito de escolha do cidadão 
tem que ser preservado e não decidido 
pelo delegado de polícia.

É preciso garantir ao cidadão de 
bem o direito de escolha – porque a 
sociedade sabe que bandido não compra 
arma nas lojas comerciais, não participa 
de campanha de desarmamento e não 
entrega sua arma a autoridades. Todos 
os parlamentares que defendem e pen-
sam dessa forma só querem defender a 
sociedade brasileira. E resta ao governo 
a certeza da sua incompetência e inope-
rância na questão da segurança pública.

*Deputado federal (DEM/DF), policial 
militar da reserva, presidente da Frente 

Parlamentar da Segurança Pública

Acesso a armas d eve ser facilitado?
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Entre crendices e razão

DANIEL CERQUEIRA*

É compreensível 
que alguns advo-
guem pelo direito 
de ter uma arma de 
fogo para se defen-
der, tendo em vista 
os altos índices de 

criminalidade e de medo, que batem 
fundo na alma do brasileiro. Contudo, 
conforme consenso fartamente do-
cumentado pela academia científica 
nacional e internacional, as armas de 
fogo dentro de um lar representam um 
fator de risco e de insegurança para a 
própria família, além de contribuir para a 
insegurança social, ao contrário do que a 
crendice armamentista propugna.

Segundo inúmeras evidências pu-
blicadas em periódicos científicos, as 
chances de algum familiar sofrer ho-
micídio ou suicídio em um lar onde há 
uma arma de fogo é cinco vezes maior 
em relação àqueles onde não há armas. 
Isto sem contar os milhares de acidentes 
domésticos que vitimam cerca de três 
mil crianças a cada ano, apenas nos EUA. 
No Brasil, vemos também casos recorren-
tes, como o trágico episódio ocorrido em 
Manaus, em que Ioseph, um menino de 

nove anos, morreu brincando com a arma 
do pai, um policial militar.

Por outro lado, num ambiente ur-
bano, a arma de fogo é um eficiente 
instrumento de ataque e não de defesa, 
em vista do fator surpresa. Uma pesquisa 
em São Paulo mostrou que as chances de 
alguém armado ser assassinado num as-
salto é 56% maior do que um indivíduo 
desarmado. Com efeito, as abordagens 
dos criminosos geralmente envolvem 
dois ou mais indivíduos que esperam o 
momento mais adequado para o ataque, 
quando a vítima está distraída ou sem 
capacidade de reação.

Em terceiro lugar, há um mito de que 
só quem mata é o criminoso contumaz 
quando, na verdade, milhares de mortes 
decorrem de conflitos interpessoais, 
como brigas de vizinho, de bar, por 
questões passionais e divergências 
políticas, entre outras razões. Muitas 
vezes o “cidadão de bem” se envolve 
em conflitos quando, em um momento 
de fúria e com uma arma de fogo na mão, 
perde a cabeça – em poucos segundos 
são duas famílias destruídas, a da vítima 
e a sua própria. Enquanto 4% do total de 
mortes violentas intencionais no Brasil 

ocorrem em decorrência de latrocínios, 
pesquisas de algumas secretarias de 
Segurança no país mostram que cerca de 
20% das mortes acontecem por razões 
interpessoais.

Por fim, quanto mais armas legais, 
mais armas serão roubadas e extravia-
das, irrigando o mercado ilegal. Uma 
CPI da Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro mostrou que, em 10 anos, ape-
nas das empresas de segurança privada 
quase 18 mil armas foram roubadas ou 
extraviadas no estado. 

Existe um debate desigual sobre 
armas de fogo e crimes. De um lado, cen-
tenas de artigos e evidências científicas 
de pesquisadores de Harvard, Chicago, 
Stanford (apenas para falar de algumas 
das mais prestigiosas universidades no 
mundo) mostram o efeito pernicioso da 
difusão de armas de fogo na sociedade. 
De outro lado, a retórica vazia da indús-
tria armamentista e de seus apoiadores 
que querem nos manter presos a uma re-
alidade pré-iluminista. Mais Locke [John, 
filósofo, pai do liberalismo] e menos 
Savonarola [Gerolamo, reformista domi-
nicano fanático] nas políticas públicas!

*Pesquisador do Instituto de  
Pesquisa Econômica Aplicada e 
conselheiro do Fórum Brasileiro  

de Segurança Pública (Ipea)

Acesso a armas d eve ser facilitado?
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CLARA PASSI

A
inda imberbe, Nilo Batista teve o primeiro contato com Ma-
chado de Assis na casa dos pais, através das obras completas 
editadas na década de 1950 pela W. M. Jackson. Leu de 
forma protocolar, “completamente despreparado”, lembra o 

medalhão do Direito Penal em entrevista à TRIBUNA no amplo escritório 
com vista panorâmica, na Glória. Mas, como uma punhalada que só dói 
quando a ferida esfria, pouco a pouco a escrita de Machado foi ocupando 
um lugar cada vez maior em sua vida. Ele, que sempre gostou de andar 
acompanhado por Brás Cubas, Bentinho Santiago, Quincas Borba e que 
tais em seu tempo livre, deu a sorte de se casar com outra fã do autor: a 
socióloga e professora de Criminologia da Uerj Vera Malaguti Batista. Os 
dois releram os três grandes romances, recitando um para o outro os ca-
pítulos, desfrutando juntos como fazem os casais de hoje em dia quando 
assistem a séries no streaming. Do deleite literário nasceu o interesse de 
fazer do maior nome da literatura brasileira objeto de estudo. Quando 
completou 70 anos e se aposentou das aulas da graduação – jamais 
da advocacia, ele frisa –, Nilo achou que era hora de mergulhar ainda 
mais fundo na obra tida como fonte inexaurível sobre a formação social 
brasileira urbana. Apresentou, como requisito de seu credenciamento 
docente no Programa de Pós-Graduação em Direito da Uerj, a pesquisa 
Machado de Assis e a questão criminal. Nasceu dali o livro Machado de 
Assis, criminalista, que a Editora Revan lançou recentemente.  

Ancorado em levantamentos feitos pelos machadólogos José Luiz 
Jobim, Jean-Michel Massa e Glória Vianna, o advogado constatou que 
Machado, egresso de escolas públicas simples, sem ter frequentado a 
universidade, tinha um saber técnico jurídico admirável. E encontrou 
vários pontos de contato entre as formas de pensar. “Ele, como eu, não 
gostava de pena. Não clamava por lei e ordem como as crônicas medí-
ocres que se leem por aí. Estava infenso ao positivismo criminológico 
racista e colonialista. Isso fica muito claro quando fala de capoeiras e 
cartomantes, do olhar que lança sobre Canudos e as vítimas do escravis-
mo. Tinha um olhar compassivo, era um humanista, não um capitãozinho 
do mato”, diz Nilo, credenciado por mais de meio século de trajetória, 
que passa pela atual presidência do Instituto Carioca de Criminologia, a 
da OAB/RJ (1985-1986), cargos públicos na área da Segurança Pública 
e o de vice-governador do Rio de Janeiro. Foi titular do cargo em 1994, 
quando Leonel Brizola se afastou para disputar as eleições presidenciais. 
“Machado o tempo todo debocha do biologismo. Sou um mulato talvez 
embranquecido por um pouco de sucesso profissional numa área domi-
nada por brancos, mas me vejo assim. Tenho também esse parentesco 
com Machado”, diz.

Num dos capítulos finais do livro, A herança, Nilo apresenta passagens 
do fundador da Academia Brasileira de Letras sobre a natureza política da 
criminalização primária, a pena, a seletividade do sistema penal, aborto, 
drogas e outros assuntos tratados no contexto do final do Século 19, mas 

A lei e a ordem, de 
Machado para Nilo 

Nilo, sobre 
Machado: “Ele, 
como eu, não 
gostava de pena”
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que caberiam perfeitamente nos debates de 
hoje. A pedido da reportagem, ele comentou 
cinco delas. De lambuja, revelou seu próxi-
mo projeto de fôlego: “Estou procurando os 
advogados na Divina Comédia [de Dante Ali-
ghieri]. Até agora, só achei Moisés, o legista, 
que aparece no primeiro círculo do inferno”.  

“O crime existe? Existe; eis 
tudo. Não existe; eis ainda mais” 

(10/3/1895) 
“É um aforismo meio enigmático que 

nega toda e qualquer antologia criminal. 
A criminalização é uma decisão política. 
O crime é quando nós reunidos aqui no 
Congresso Nacional resolvemos que, para 
resolver certo conflito, vamos aplicar uma 
pena. Não para dirimi-lo, porque a pena 
não tem esse condão. O entendimento, a 
indenização, a composição, sim. A pena é 
fazer alguém que está envolvido sofrer. Em 
português, é a mais requintada expressão 
de que o crime não é uma fruta, não tem 
existência real, é uma convenção. A guerra às 
drogas se aplica a essa frase. Em 30 estados 
americanos a maconha é permitida para uso 
medicinal [em nove, o uso recreacional é 
permitido]. Aqui, quando um idoso tem dor 
crônica, uma criancinha tem convulsões ou 
um paciente de quimioterapia tem inape-
tência radical, precisam mandar trazer de 
fora. Resolveríamos a dívida externa com 
maconha, que daqui a 15, 20 anos, será uma 
commodity na bolsa de Chicago. Nós vamos 
ter que importar maconha do Colorado, pa-
gar imposto de importação. Nós, os bobos, 
papagaios, estúpidos. “Eis ainda mais” quer 
dizer que há mais sabedoria em pensar que 
o crime não existe, requer mais intelecto, é 
um estágio de conhecimento superior. É um 
pensamento abolicionista, moderno, vivo, 
generoso, bonito”.

“As liberdades dependem tanto uma 
das outras que o dia da morte de 

uma é a véspera da morte de outra” 
(30/1/1885)

“Isso é uma coisa liberal, mas tão ge-
nerosa, tão bonita. A mulher não decidir 
sobre a própria gravidez é a perda de outras 
liberdades dela, como a sexual, coisa que ela 
já não tinha na época de Machado. Capitu, 
diante disso, brilha como uma pessoa que 
correu atrás, que está fora do esqueminha. 
Ela talvez tenha sido a primeira feminista 
do Brasil. Dom Casmurro é uma obra-prima 
de construção literária, mas ela é pintada 

da maneira mais safada. A frase se aplica 
a qualquer liberdade que você quiser. Vou 
dar um exemplo curioso. Diz a Constituição: 
“Ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal con-
denatória”. Isso significa que a presunção 
de inocência está garantida. Pouco importa 
quantas instâncias existem. De repente, é 
feita uma lei que cassa os direitos políticos 
do réu condenado em segunda instância, 
pena das mais graves desde a antiguidade. 
Entrou em jogo o politicamente correto, a 
mídia aplaude. O presidente Lula, em vez 
de vetar, sanciona a lei. A Lei da Ficha Lim-
pa é inconstitucional. Naquele momento, 
transigiram com a presunção de inocência. 
Agora, o candidato popular está inabilitado”. 

 
“Doença humana - vocação de 

apedrejar” (19/9/1864)
“A pena de morte na antiguidade foi 

muitas vezes executada coletivamente, 
com bastões e pedras. A lapidação é muito 
presente da história da cultura ocidental 
judaico-cristã, vide a famosa passagem em 
que Jesus Cristo se coloca claramente contra 
a pena de morte no caso da mulher adúltera 
que seria lapidada. Em outra passagem, 
Machado fala da lei de Lynch, um fazendei-
ro da Virgínia (EUA) que criou um tribunal 
privado para enforcar escravo fugidos. Hoje 
há ainda os linchamentos virtuais, que são 
penas infamantes. O maior juiz de penas 
infamantes que conheço chama-se William 
Bonner. Pode publicar. Quer que eu assine 
embaixo? Dá para ver a doença dele soltinha 
pelas ruas, na mídia.  Claro que não está na 
natureza humana a vocação de linchar. Isso 
é produzido historicamente. Não tenho, 
contudo, a mesma visão do homem que 
Machado tem. Ele tem um olhar generoso, 
humanista. Eu atribuo peso maior a fatores 
econômicos e sociais”. 

“Começa-se por gostar de ver irritar 
o touro, e acaba-se gostando de o 

ver matar” (15/3/1877)
“Hoje, os estratos mais pobres da po-

pulação estão ancorados na indústria do 
controle do crime. Toda família pobre tem 
um garoto que está na Polícia Militar 
ou numa empresa de segurança 
privada. Leio esta frase e penso 
na tragédia do garoto que in-
gressa na PM, faz aquele cur-
sinho em Marechal Hermes, 
vê uma execução 

e começa a entrar naquela subcultura do 
extermínio, da violência. O problema não é 
o treinamento, mas a funcionalidade. Penso 
no Experimento da Prisão de Stanford [em 
que, no final, os prisioneiros que queriam 
matar os guardas eram colegas de turma]. 
Se nós tivermos que controlar um cara e 
colocá-lo dentro de um carro, nós vamos nos 
embrutecer. Ninguém pensa na humanidade 
que está sendo perdida nesse processo. Esse 
embrutecimento nas atividades do sistema 
penal chama-se policização. Há promotores, 
advogados, policiais e juízes policizados, 
que elaboram sentenças totalmente bruta-
lizantes e brutais, como a dos 23 ativistas 
dos protestos de 2013 e 2014 [um juiz do 
Tribunal de Justiça condenou, em 17 de ju-
lho de 2018, 20 deles a sete anos de prisão 
e três a cinco anos e dez meses, pois eram 
menores de idade à época dos eventos]”. 

“O melhor é não punir nada. 
A consciência é o mais cru dos 

chicotes” (2/12/1894)
“É uma frase abolicionista, no sentido 

penal do termo, de Machado. Ele está tra-
balhando com culpa e liberando o indivíduo 
da pena. Está melhor, mais requintado do 
que a gente, que usa a culpa para impor 
a pena. Daria para convidar [o psiquiatra] 
Joel Birman, [o antropólogo] Eduardo Vi-
veiros de Castro e mais uns três ou quatro 
pensadores para discutir só essa frase”. T  

A lei e a ordem, de 
Machado para Nilo 
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Eleito para comandar a 
Seccional no próximo triênio 
(2019/2021), Luciano Bandeira 
desempenhou os cargos de 
tesoureiro da Seccional e 
presidente da Comissão de 
Prerrogativas nas últimas duas 
gestões. Agora, tem como tarefa 
liderar a advocacia fluminense 
frente a grandes desafios como 
a crise econômica e política do 
estado, a questão da segurança 
pública e as dificuldades 
para o exercício profissional, 
entre outros. A TRIBUNA foi à 
Casa das Prerrogativas Celso 
Fontenelle para perguntar aos 
colegas: 

Qual é a sua 
expectativa para 
a administração 
que se inicia?

Que seja uma gestão 
de continuidade da 
administração de 
Felipe Santa Cruz, 
sem retrocessos. É 
importante manter a 
ideia de que a 
OAB/RJ não tem 
partido político. 
Sendo Luciano 
Bandeira sucessor 
de Felipe, imagino 
que ele irá trilhar 
esse mesmo caminho 
de independência. 
Nosso estatuto fala 
que somos uma 
entidade sui generis, 
mas acredito que 
temos um munus 
público, defendemos 
o equilíbrio social. 
Confio no Luciano”
José Ueliton Cândido, 
advogado

“Acho que deveriam 
rever o valor da 
anuidade. Se possível, 
seria importante haver 
uma redução. O país 
está passando por 
uma grave crise, os 
processos não andam, 
e clientes e advogados 
ficam sem dinheiro. 
Conheci Luciano, sou 
mais antigo que ele, 
e espero que, como 
advogado mais jovem, 
pense naqueles 
colegas que mais 
precisam”
Júlio Cezar Fernandes 
Rodrigues, advogado

“Que a Ordem seja 
mais atuante e mais 
presente junto aos 
cartórios e demais 
serventias da Justiça 
na questão das 
prerrogativas dos 
advogados. Esse deve 
ser o foco, devido à 
carência que estamos 
sentindo. Estamos 
nos sentindo sem 
apoio. Os próprios 
advogados precisam 
tentar fazer valer 
suas prerrogativas, 
mas as violações 
têm acontecido com 
frequência”
Margareth dos Santos 
Costa, advogada

TRIBUNA LIVRE
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“Acho tudo tão ótimo, 
sou uma advogada 
satisfeita com a 
estrutura da Ordem, 
com o atendimento. 
Sinceramente não vejo 
nenhum defeito, tudo 
funciona bem. Esse 
espaço aqui na Rua da 
Assembleia é muito 
bom, dá um apoio 
grande aos advogados. 
Não vejo mesmo 
nenhum problema, 
não tenho reclamação. 
A expectativa é que 
continue tudo como 
está”
Gezilda da Silva 
Nazário, advogada

“A expectativa é a 
mais positiva possível, 
no sentido de que 
Luciano Bandeira 
dê continuidade à 
administração do 
Felipe. Esperamos 
que o próximo 
presidente mantenha 
todos os benefícios 
implementados, 
que são de extrema 
importância para nós”
Eliomar da Silva, 
advogado

“É preciso mudar muita 
coisa, principalmente 
em relação ao 
tratamento dispensado 
pelos juízes em 
relação aos advogados. 
Ficamos às vezes 
duas horas esperando 
uma audiência, mas 
caso a gente se atrase 
cinco minutos, eles 
arquivam o processo. A 
OAB/RJ deveria tomar 
providências, atuar 
mais na prática e no 
cotidiano do advogado. 
Os mandados de 
pagamentos também 
demoram às vezes 
três ou quatro meses 
para serem digitados. 
Não adianta apenas o 
escritório moderno” 
Carmen Marques de 
Souza, advogada

“A questão das custas 
está muito complicada. 
Para entrar com um 
processo é preciso 
pagar custas, e aí 
sempre tem uma 
pendência, o juiz 
despacha pedindo 
complementação do 
valor. Nisso, perde-se 
meses por cálculo 
de custas. A Ordem 
deveria fazer alguma 
gestão no sentido 
de simplificar o 
recolhimento. Não 
digo reduzir os valores, 
isso é outra coisa. Mas 
a simplificação vai 
trazer mais celeridade, 
reduzir as idas e vindas 
do processo para as 
mãos do juiz. É um 
atraso e um trabalho 
desnecessário para 
os cartórios e para os 
advogados”
Rafael Bevilaqua, 
advogado
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Nova Iguaçu

Presidente: Hilario Franklin Pinto de 
Souza
Vice-presidente: Antonio de Padua Won-
Held Goncalves de Freitas
Secretário-geral: Antônio Carlos Marques 
de Almeida
Secretária-adjunta: Cleyde Alves da Silva
Tesoureira: Marcia Canuto de Medeiros

Duque de Caxias

Presidente: Vagner Sant’Ana da Cunha
Vice-presidente: Livia Fingola da Silva 
Valle Gonçalves
Secretário-geral: Jorge Mendelzon dos 
Santos Macieira
Secretário-adjunto: Edson Nogueira 
Cordeiro Sobrinho
Tesoureiro: Claudio Felix Ferreira

Petrópolis

Presidente: Marcelo Gouvea Schaefer
Vice-presidente: Valdir Lima
Secretária-geral: Adriana Cristina da 
Paixao
Secretário-adjunto: Maria Angelica 
Goncalves Penna Ribeiro
Tesoureira: Priscila Braga da Cunha de 
Sá Rodrigues

Barra Mansa

Presidente: Aloizio Perez
Vice-presidente: Juliana Fernandes 
Goncalves Lago
Secretário-geral: Douglas Maia Carvalho
Secretária-adjunta: Laura Elena Martins 
de Souza
Tesoureiro: Leonardo Souza Silveira

Volta Redonda

Presidente: Alex Martins Rodrigues
Vice-presidente: Iaciara Diogo Braga
Secretário-geral: Bruno Silva de Oliveira
Secretário-adjunto: Rodrygo Vidal 
Gomes Monteiro
Tesoureiro: José Rodrigo Rocha 
Pançardes

Barra do Piraí

Presidente: Christopher Almada 
Guimaraes Taranto
Vice-presidente: Marcelo Medeiros Iunes
Secretário-geral: Rogerio da Silva Pinto
Secretária-adjunta: Taina Guelpeli Coelho 
da Silva
Tesoureira: Leda Vieira de Sousa

Valença

Presidente: Antonio Tadeu de Almeida 
Lasneaux Junior
Vice-presidente: Rodrigo Borges da 
Cunha
Secretária-geral: Michelle Magalhaes
Secretário-adjunto: Rogério Tabet de 
Almeida
Tesoureiro: Alexandre Augusto Franco 
Ferreira

São Gonçalo

Presidente: Eliano Enzo da Silva
Vice-presidente: Andreia da Silva Pereira
Secretária-geral: Maria da Glória Lessa 
da Silva e Silva
Secretária-adjunta: Alessandra Moreira 
Barroso
Tesoureiro: Jair Lessa Martins

Nova Friburgo

Presidente: Alexandre Valenca de Lima
Vice-presidente: Gonçala Ribeiro Eyer
Secretário-geral: Jorge Luiz de Souza
Secretária-adjunta: Aparecida Angelica 
Tuler Ferreira
Tesoureira: Andrea Duque Estrada Ribeiro 
Azevedo

Miracema

Presidente: Hanry Felix El-Khouri
Vice-presidente: Veronica Estephaneli 
do Prado
Secretário-geral: João Maria Moreira 
Neto
Secretário-adjunto: Flavio Furtado 
Barros
Tesoureira: Taciana Felix Linhares

Itaperuna

Presidente: Arthur Martins Ramos 
Rodrigues
Vice-presidente: Claudia Tostes de Sá
Secretário-geral: Iure Simiquel Brito
Secretário-adjunto: Romulo Bergamaschi Cei
Tesoureira: Mila Terra de Oliveira

Campos

Presidente: Cristiano Simao Miller
Vice-presidente: Christiano Abelardo 
Fagundes Freitas
Secretária-geral: Lea Cristina Barboza da 
Silva Paiva
Secretária-adjunta: Kelly Viter Campos
Tesoureiro: Paulo Leirson Ribeiro de 
Almeida

Teresópolis

Presidente: Rodrigo Ferreira da Cunha
Vice-presidente: Edio de Paula Ribeiro 
Junior
Secretário-geral: Angelo de Miranda 
Fernandez
Secretária-adjunta: Iza Maria dos Santos 
Lima da Silva Pereira
Tesoureiro: José Antonio Rodrigues 
Mayerhofer

Três Rios

Presidente: Marcia Valeria Menezes 
Piaz de Lacerda
Vice-presidente: Simone de Souza 
Badaro
Secretária-geral: Eliane Aparecida 
Gumiere Vieira de Souza
Secretário-adjunto: Luiz Silva Castellani
Tesoureira: Gabriela do Espirito Santo 
Beneteli

Macaé

Presidente: Fabiano Lima Paschoal 
de Souza
Vice-presidente: Ana Agleice Poncio 
Destefani
Secretário-geral: Marcio Jeronimo 
da Silva

Representatividade e m alta nas subseções
Mais de metade dos colegas que participaram das eleições para a Seccional, votou, também, em seus representantes locais. Em alguns lugares, 
comparecimento chegou a 95%. Dos 63 eleitos, 29 assumem uma subseção pela primeira vez. Número de mulheres no comando subiu 67%
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Secretário-adjunto: Victor Amadeu 
Pinto da Silva
Tesoureira: Rafaela Pereira de Carvalho 
Moraes

Niterói

Presidente: Claudio Roberto Vianna
Vice-presidente: Elio Ferreira de Souza
Secretária-geral: Eni Cezar de Campos 
Lima
Secretária-adjunta: Helga Lise Azevedo 
Mansur
Tesoureiro: Ralph de Andrade Junior

Bom Jesus do Itabapoana

Presidente: Gilberto Cardoso de Matos
Vice-presidente: Ziraldo Tatagiba 
Rodrigues
Secretário-geral: Anderson Poubel 
Batista
Secretário-adjunto: Moacir Luiz Muniz 
Lima
Tesoureiro: Flavio José Silva Martins

Resende

Presidente: Andreia de Oliveira 
Valente
Vice-presidente:  Hindemburgo 
Pizzarino
Secretária-geral: Sandra de Almeida 
Lourenço Daróz
Secretária-adjunta: Vania Xavier Pinto
Tesoureiro: Nilo Sergio Gomes

São João de Meriti

Presidente: Eduardo Sales Ribeiro 
Soares
Vice-presidente: Ana Maria dos Santos 
Magalhães
Secretário-geral: Anderson Bernardes 
da Silva
Secretário-adjunto: Sidnei Gomes de 
Araujo
Tesoureira: Marcia Oliveira Menezes

Cabo Frio

Presidente: Kelven Ambrogi Lima

Vice-presidente: Paulo Marconi Zacché 
Lopes
Secretária-geral: Thais de Figueiredo
Secretária-adjunta: Iara Pinheiro do 
Nascimento Silva
Tesoureiro: Myke Oliveira Gomes

Angra dos Reis

Presidente: Luís Carlos Jordão Elias
Vice-presidente: Edna Aparecida da 
Silva Neves
Secretário-geral: Abraao Coutinho Porto
Secretário-adjunto: Carlos Eduardo da 
Cunha Soares
Tesoureiro: Panayotis Nicola Paliologo 
Xavier

Magé

Presidente: Thiago da Silva Ullmann
Vice-presidente: Francisco Eliomar 
Almeida Rocha
Secretário-geral: José Antônio Seixas 
da Silva
Secretária-adjunta: Damiana Carla 
Brito Andrade Martins
Tesoureira: Paula Gomes da Silva 
Cabral

Itaguaí

Presidente: Arthur Fraga Oggioni
Vice-presidente: Regina Lopes Carlos 
Tompson
Secretária-geral: Lourdete Fernandes 
de Moura
Secretário-adjunto: Jose Ananias Silva 
de Oliveira
Tesoureiro: Willian Monteiro Pereira

Nilópolis

Presidente: Celso Goncalves
Vice-presidente: Maria de Fatima 
Pfaltzgraff Ribeiro
Secretário-geral: Anderson da Silva 
Montanheiro
Secretário-adjunto: Rosenildo Leandro 
de Oliveira
Tesoureiro: Edinaldo de Barros Silva

Itaboraí

Presidente: Lauro de Mattos Junior
Vice-presidente: Vilma Regina de 
Souza
Secretário-geral: Leandro Scotelaro 
Santarem
Secretária-adjunta:  Alessandra 
Guimarães de Oliveira Halasz Coutinho
Tesoureiro: Vinicius Frossard

Cantagalo

Presidente: Pedro Rogerio da Silva 
Alves
Vice-presidente: Amanda Noronha 
Costa
Secretário-geral: Ozimar Felix Ferreira
Secretário-adjunto: Paulo Roberto 
Teixeira da Costa
Tesoureiro: Alexandre Farah de 
Medeiros

Vassouras

Presidente: Rosania Lucia Figueira
Vice-presidente: Pedro Paulo Ferreira 
de Castro
Secretário-geral: Ernani Goncalves
Secretário-adjunto: Guilherme Silveira 
Goncalves
Tesoureiro: Luiz Alberto Oliveira 
Soares

Araruama

Presidente: Rosana da Conceição 
Jardim Pinaud
Vice-presidente: Cleverson Cavalcante 
Julião de Souza
Secretário-geral: Fábio Luis Amoedo 
Afonso
Secretário-adjunto: Ebert Cleiton 
Machado Dezerto
Tesoureiro: Cely Anne Pinto

Campo Grande

Presidente: Rodrigo Lopes Plaza
Vice-presidente: Fabricio Lima Ranauro
Secretár ia-gera l :  Gre ice  Mara 
Figueiredo de Melo

Representatividade e m alta nas subseções
Mais de metade dos colegas que participaram das eleições para a Seccional, votou, também, em seus representantes locais. Em alguns lugares, 
comparecimento chegou a 95%. Dos 63 eleitos, 29 assumem uma subseção pela primeira vez. Número de mulheres no comando subiu 67%
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Secretário-adjunto: Frederico Antonio 
Carneiro de Moraes
Tesoureiro: José Carlos Martins de Brito

Santa Cruz

Presidente: Paulo dos Santos Freitas
Vice-presidente: Alair Gomes Filho
Secretário-geral: Ilka Maria Henrique 
Vasconcelos
Secretária-adjunta: Ines Botelho de 
Almeida Leite
Tesoureiro: Marco Aurelio Ramos Muniz

Bangu

Presidente: Claudete Capella do Valle
Vice-presidente: Hugo dos Santos Novais
Secretária-geral: Nathalia Pinhao de 
Azevedo
Secretário-adjunto: Felipe Luiz Fernandes 
Maia de Souza
Tesoureira: Fabiana Adelaide Amaral de 
Azevedo

Madureira/Jacarepagua

Presidente: Remi Martins Ribeiro
Vice-presidente: Janice Santana Moreira 
Paiva
Secretário-geral: Valter Alves
Secretário-adjunto: Marcus Antonio dos 
Anjos Lacerda
Tesoureiro: Eduardo Swiech

Ilha do Governador

Presidente: Franklin de Oliveira Barretto
Vice-presidente: Leonardo Gomes Lopes
Secretária-geral: Fatima Guedes da Silveira
Secretária-adjunta: Barbara Fabiola da 
Gama Costa
Tesoureiro: Marcio Ferreira Mattos

São Fidélis

Presidente: Rodrigo Stellet Gentil
Vice-presidente: Magno Rangel Rocha
Secretário-geral: Ricardo de Oliveira 
Barreto Junior
Secretária-adjunta: Fernanda Damião Kitada
Tesoureiro: Getulio Cerca de Almeida Santos

Rio Bonito

Presidente: Karen Lívia da Silva Figueiredo
Vice-presidente: Adelcir Coelho Machado
Secretária-geral: Vívian de Carvalho 
Marques
Secretário-adjunto: Luiz Gustavo Corrêa 
de Mello
Tesoureira: Luciana Brito Bartony 
Frutuoso de Abreu

Paraíba do Sul

Presidente: Eduardo Langoni de Oliveira
Vice-presidente: Vera Lucia de Moraes 
Pacheco
Secretário-geral: Robson Cley de Souza
Secretário-adjunto: Tirany da Costa 
Souza Junior
Tesoureiro: Felicio da Rocha Rodrigues

Santo Antonio de Pádua

Presidente: Adauto Furlani Soares
Vice-presidente: Fernanda Medeiros 
Lisboa Xavier
Secretária-geral: Patricia Nogueira Rabello
Secretária-adjunta: Claudia Sandra 
Perlingeiro de Mello Pereira
Tesoureira: Michele Caires Oliveira

Maricá

Presidente: Eduardo Carlos de Souza
Vice-presidente: Luciene Mourão 
Domingos
Secretário-geral: Carlos Henrique 
Cardoso da Paixão
Secretário-adjunto: Ronyse Maria de 
Carvalho dos Santos
Tesoureiro: Teodoro Ricardo Selva de Mello

Paracambi

Presidente: Fabiano Campos Neves
Vice-presidente: Luiz Gustavo da Silva 
Paixão
Secretário-geral: Cleber do Nascimento 
Huais
Secretária-adjunta: Margarete do 
Nascimento Huais Corrêa
Tesoureiro: Deivilin Theodoro de 
Oliveira

Parati    

Presidente: Tais Santos Torres
Vice-presidente: David Diniz Moreira
Secretário-geral: João Luiz de Mello 
e Souza Júnior
Secretária-adjunta: Brigida Pinto Dantas
Tesoureira: Tatiana Rodrigues Lima

Miguel Pereira

Presidente: Antonio de Carvalho Siqueira
Vice-presidente: Diego Tadeu Corrêa Esteves
Secretário-geral: Romeu Tonini Filho
Secretário-adjunto: Ilson Roberto da Costa
Tesoureiro: Paulo Cesar de Castro

Piraí

Presidente: Gustavo de Abreu Santos

Vice-presidente: Flavio Macharet Barbosa
Secretário-geral: Fernando dos Santos 
Freitas
Secretária-adjunta: Layla Fontes Teixeira
Tesoureira: Melissa Mendonça Botelho

Rio Claro

Presidente: Aline Penna
Vice-presidente: Adriana Aparecida 
Martins Moreira
Secretário-geral: Francilei Jose Ezequiel
Secretário-adjunto: Arnaldo Lemos 
Magalhaes
Tesoureira: Ana Lucia de Lima Farnese 
Torres

Itaocara

Presidente: Fernando Jose Marron da Rocha
Vice-presidente: Jarne Bucker do 
Nascimento
Secretária-geral: Camila Ferraz Carvalho
Secretária-adjunta: Marcia Buarque 
Malta Silva
Tesoureiro: Jorge dos Santos Borges

Cordeiro

Presidente: Valéria Anunciação de Melo
Vice-presidente: Camila Freitas Monnerat
Secretária-geral: Lucinalva Pereira dos 
Santos
Secretária-adjunta: Danielle Tauil dos 
Reis Freire
Tesoureira: Edna Agostinho de Oliveira

Cambuci

Presidente: Fernanda Chaves Castro
Vice-presidente: Murillo Silva Defanti
Secretária-geral: Helky Machado Defanti
Secretário-adjunto: Sabrina Evea Cochito
Tesoureiro: Alaine Leal de Azevedo Carneiro

Mendes

Presidente: Paulo Afonso Loyola Costa
Vice-presidente: Denise Pinto Coelho 
Ribeiro
Secretário-geral: Jair Carlos Moura Matos
Secretário-adjunto: Wilson Aparecido 
Pereira
Tesoureira: Vera Lucia Rocha Bizzarri

São Pedro da Aldeia

Presidente: Júlio Cesar dos Santos Pereira
Vice-presidente: Neemias Pereira Lima
Secretário-geral: Ronaldo dos Santos Lobo
Secretária-adjunta: Marcia de Oliveira 
Tostes Ferreira
Tesoureiro: José Augusto Pires Rodrigues



Cachoeiras de Macacu

Presidente: Marcelo Araujo
Vice-presidente: Cristiane Sá de Souza e Silva
Secretário-geral: Almir Longo Pereira
Secretário-adjunto: Suriman Nogueira de 
Souza
Tesoureiro: Alexandre Paulo Lopes

Mangaratiba                             

Presidente: Ilson de Carvalho Ribeiro
Vice-presidente: Fatima Farias Ramos
Secretária-geral: Dalva Rogich Motta
Secretário-adjunto: Renan Fraga Oggioni
Tesoureira: Ana Cristina Gomes Barros 
de Siqueira

Saquarema

Presidente: Miguel Saraiva de Souza
Vice-presidente: Sarita Muniz Bravo Lobo
Secretário-geral: Elomir Mauricio
Secretária-adjunta: Eliane Mary Bravo
Tesoureiro: Wellington Mattos Ferreira

Rio das Ostras                          

Presidente: Michele Ferreira da Silva Mansur
Vice-presidente: Carlos Augusto Amaral Garcia
Secretário-geral: Monica Pires Sant’anna Maciel
Secretário-adjunto: Luciano Marques 
dos Santos
Tesoureira: Elaine Gerk da Silveira e Almeida

Belford Roxo                            

Presidente: Abelardo Medeiros Tenorio
Vice-presidente: Silmaria Berriel Felix
Secretário-geral: Paulo de Souza Ferreira
Secretária-adjunta: Edineia Madeira Trajano
Tesoureiro: Sergio de Souza Rangel

Queimados                               

Presidente: Alexandre Fontes de Oliveira
Vice-presidente: Angela Marisa da Silva
Secretário-geral: Nelson Eduardo 
Almeida da Rocha
Secretária-adjunta: Daniele Silva de Carvalho

Tesoureira: Leizir Goncalves Ferreira Cruz

Méier

Presidente: Jorge Gomes Rodrigues
Vice-presidente: Sonia Mayrink Neves Mer
Secretário-geral: Cacegy-Luiz dos 
Tabajaras de Nunes Rodrigues
Secretário-adjunto: Sergio Luis Butruce 
de Freitas
Tesoureiro: Joao Martins Sobrinho

Porciúncula

Presidente: Benzonir Franco Goncalves
Vice-presidente: Thiago Luquetti da Silva
Secretária-geral: Rosalia de Carvalho Lopes
Secretário-adjunto: Alexsandro Gloria 
de Souza
Tesoureiro: Eurico Geraldo Peixoto 
Figueiredo

Barra da Tijuca

Presidente: Marcus Antonio Silva Soares
Vice-presidente: Deborah Pietrobon de 
Moraes
Secretária-geral: Christianne Bernardo 
da Silva
Secretário-adjunto: Célio Celli de 
Oliveira Lima
Tesoureiro: Ricardo Carvalho Braga dos 
Santos

Leopoldina

Presidente:  Talita Menezes do 
Nascimento
Vice-presidente: Antonio Gomes da Silva
Secretária-geral: Magda Cristina Alves 
da Cruz
Secretária-adjunta: Andrea de Fatima 
Ribeiro Cabo
Tesoureiro: Sandro Moura Gottgtroy 
Lopes

Seropédica

Presidente: Jucimar de Almeida Silva

Vice-presidente: Aline Fernandes da Silva
Secretária-geral: Erica Ribeiro dos Santos
Secretário-adjunto: Sergio Roberto Costa 
Silva
Tesoureira: Naralice Antunes Prado 
Cabral

Pavuna

Presidente: Maria de Fátima Lira 
Monteiro Figueiredo
Vice-presidente: Silvio da Costa Santana
Secretária-geral: Jaqueline Aparecida 
Gomes de Melo
Secretária-adjunta:  Vanessa da 
Conceição Silveira
Tesoureiro: Reginaldo Rodrigues 
Ribeiro

Búzios

Presidente: Márcio José Teixeira de Sá
Vice-presidente: Shirlei Denise N R de 
Azeredo Coutinho
Secretária-geral: Araçari Baptista
Secretário-adjunto: Gil Luciano Moreira 
Domingues
Tesoureiro: José Vinicius Santos Gralato 
Junior

Iguaba Grande

Presidente: Margoth Silvana da Silva 
Cardoso
Vice-presidente: Diego Americo de 
Moraes
Secretário-geral: Henrri de Castilho Lellis
Secretária-adjunta: Marlúcia Cândido 
Castilho
Tesoureira: Marlene Pacheco Cardoso

Casimiro de Abreu

Presidente: Naildo Borges Macabu
Vice-presidente: Ramon Dias Gidalte
Secretária-geral: Erika Fernandes Silva
Secretária-adjunta: Mariana Charret 
Villaça
Tesoureira: Aldair Correia
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PANORAMA

Gestão de conflitos: 
comissão debate métodos

No dia 12 de dezembro, a Ordem realizou o evento Práticas 
colaborativas no Direito e outros métodos de gestão de conflitos. 
Promovida pela Comissão Especial de Práticas Colaborativas 
(CEPC) da OAB/RJ, a reunião aberta ao público diferenciou ca-
tegorias de métodos autocompositivos de solução de conflitos.

Presidente da comissão e mediadora de conflitos, Olivia 
Fürst destacou que a Resolução 125/2010 do Conselho Na-
cional de Justiça inaugurou a política nacional de tratamento 
de conflitos de interesse, pois normatiza a escolha do método 
adequado para cada caso. “Um método é diferente do outro, 
não existe o melhor, existe o mais adequado para cada situa-
ção”. Entre outros assuntos, os palestrantes discorreram sobre 
mediação, Direito sistêmico e práticas colaborativas. T

ESA promove palestra 
sobre dispute board

A Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB/RJ realizou, no 
dia 12 de dezembro, palestra gratuita sobre dispute board, prática 
de resolução de disputas e prevenção de litígios habitualmente 
usada na elaboração de grandes contratos. O evento aconteceu 
no Plenário Carlos Maurício Martins Rodrigues. Os palestrantes 
foram o presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem 
(CBMA), Gustavo Schmidt, os especialistas da área Augusto Barros 
e Carlos Augusto da Silveira Lobo e a procuradora do Estado do 
Rio de Janeiro Anna 
Migueis. 

Apesar de não 
ser especialista em 
dispute board, se-
gundo ele próprio, 
Schmidt iniciou sua 
palestra relatando 
algumas histórias 
de bastidores. “Os 
marcos regulatórios 
recentes representam uma mudança cultural, que tem associada 
a ela uma percepção fundamental: a de que as soluções extraju-
diciais em litígios são inúmeras. Tudo aquilo que não é proibido 
por lei pode ser contratado, o que permite métodos diferentes 
para solução de conflitos. O dispute board é um deles”, resumiu. A 
coordenadora acadêmica da ESA, Thaís Marçal, abriu o evento. T

Petróleo e Derivados: 
comissão lança livro

A Comissão de Petróleo e Derivados da OAB/RJ 
lançou, no dia 10 de dezembro, o livro Contrato de 
partilha de produção: comentado. De distribuição gra-
tuita, a obra foi publicada em um pencard e oferecida 
aos presentes.

Marcello Oliveira, então presidente da Caarj, 
ressaltou a importância do evento: “A OAB/RJ nada 
mais faz do que reconhecer a vocação do estado e 
dar visibilidade a um produto tão importante para a 
indústria nacional”.

O regime de partilha da produção engloba o 
Polígono do Pré-Sal, área estratégica localizada no 
offshore da região Sudeste. T

Perda trilionária causada pelo 
mercado ilegal pauta seminário

Promovido 
pela Comissão 
de Proprieda-
de Intelectual 
e Combate à 
Pirataria (CPIP) 
da OAB/RJ, o III 
Seminário de 
P ro p r i e d a d e 
Intelectual e Combate à Pirataria movi-
mentou a sede da Seccional no dia 3 de 
dezembro. O presidente da CPIP, Paulo 
Parente Marques Mendes, conduziu a 
mesa de abertura, que foi composta 
por especialistas das diversas áreas que 
circundam o tema.

O Judiciário esteve representado 
pelo presidente do TRF-2, André Fontes, 
e pelo desembargador do TJRJ Luiz Ro-
berto Ayoub. A presidente da Comissão 
de Direito da Moda da Seccional, Deborah 
Portilho, o presidente do Instituto Nacional 

da Propriedade In-
telectual (INPI), Luiz 
Otávio Pimentel; o 
economista-chefe 
da Fecomércio-RJ, 
João Carlos Go-
mes; e o coorde-
nador de Combate 
à Pirataria da Anci-

ne, Carlos A. M. Chelfo, que apresentou o 
caso emblemático do vazamento do filme 
Tropa de elite, de José Padilha, em 2007; 
foram alguns dos nomes que palestraram.

Parente fez um balanço dos projetos 
nos quais a comissão se envolveu du-
rante a gestão que se encerra e afirmou: 
“A economia subterrânea, do mercado 
ilegal, movimentou R$ 1, 17 trilhão em 
12 meses. Essa informalidade gira quase 
uma África do Sul. Daí a importância da 
comissão e de todos os seminários sobre 
combate à pirataria”, frisou ele. T

Olívia Fürst 
destacou 
normatização
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Lei de Falência é tema 
de ciclo de debates

No dia 3 de dezembro, a Comissão 
Especial de Falência, Recuperação Judi-
cial e Extrajudicial da OAB/RJ promoveu 
mais uma edição do Ciclo de debates 
sobre a reforma da Lei de Falência, orga-
nizado em dois painéis. O primeiro, com o 
título O tratamento do litisconsórcio ativo 
na recuperação judicial no novo projeto 
de lei: consolidação processual e a des-
consideração da personalidade jurídica, 
teve como debatedores Arthur Mendes 
Lobo, Carine Junkert de Faria e Rodrigo 
Shirai, com a mediação da presidente da 
Comissão Especial de Recuperação Judi-
cial, Falência e Recuperação Extrajudicial, 
Juliana Bumachar. “O ciclo promoveu 

Encontro apresenta 
soluções para quitar 
precatórios

A Comissão de 
Precatórios (CDPC) 
promoveu, na sede 
da OAB/RJ, no dia 
29 de novembro, o 
evento Precatórios: 
problema ou solu-
ção?. O precatório 
consiste em um 
instrumento para 
ordenar cronologi-

camente os pagamentos que entes públicos de-
vem quando condenados pela Justiça. Na prática, 
alguns estados e municípios postergam por anos 
os pagamentos, o que traz imprevisibilidade na 
condução das contas públicas.

O presidente da CDPC, Eduardo Gouvêa, 
acrescentou que muitos municípios têm inte-
resse em se colocar em dia, mas desconhecem 
as opções disponíveis. “Nós, da OAB, estamos 
aqui para isso: sentar juntos, propor soluções e 
até mesmo ajudar na negociação”, esclareceu. T

Segurança no setor de 
combustíveis pauta evento

O fórum Ges-
tão de riscos am-
bientais no setor 
econômico da re-
venda de combus-
tíveis apresentou 
palestras sobre 
qualidade de vida 
no ambiente do 
trabalho. A iniciati-
va foi da Comissão Especial de Acidente 
do Trabalho, no dia em 28 de novembro.

Auditor fiscal do trabalho, Mar-
celo Freitas iniciou as exposições no 
encontro que, segundo ele, buscou 
apresentar “orientações para contribuir 
com o desenvolvimento de uma cultura 
de prevenção de doenças e acidentes 
de trabalho”.

Conferência põe em 
foco legislação sobre 
recursos marinhos

A Seccional sediou a palestra Aspectos 
jurídicos para a utilização de recursos genéticos 
marinhos, no dia 27 de novembro. A conferência 
foi promovida pela Comissão Especial de Gover-
nança dos Oceanos (CGO) e pela Diretoria de 
Relações Institucionais.

A palestrante do evento, Samaira Siqueira 
Santos, apresentou a pesquisa que desenvolveu 
no mestrado, centrada em investigar o Direito do 
Mar e a propriedade intelectual de recursos ge-
néticos marinhos. A pesquisadora ponderou que, 
apesar de a le-
gislação sobre 
o assunto regu-
lar a repartição 
de benefícios, 
abre brechas 
para a biopira-
taria, pois não 
se aprofunda 
no aspecto da 
preservação. T

uma discussão de excelência sobre 
o tema. O projeto [de lei que altera 
a Lei de Falências] em tramitação é 
um monstrengo. Quero agradecer 
a presença dos colegas da OAB/PR, 
que foram parceiros na realização 
dessa atividade”, disse Bumachar 
na abertura.

Carine Junkert de Faria reforçou 
a importância de debaterem as pos-
síveis mudanças na Lei de Falências. 
“A proposta que está no projeto 
de lei não está de acordo com o 

cotidiano profissional. No texto, perma-
nece a questão do foro de competência 
como está hoje. Surge a pergunta: deve 
ficar assim? Ainda temos divergências 
de interpretação, alguns falam da sede 
estatutária, outros defendem que seja 
onde se concentram os artigos. Será que 
não vale a pena especificar melhor esse 
ponto?”, questionou. 

O segundo painel, cujo título era O 
tratamento do crédito sujeito e não sujeito 
no projeto de reforma da Lei 11.101/2005, 
teve Carlos Eduardo Quadros Domingos 
como mediador, e os debatedores foram 
Alexsandra Marilac Belnoski, Marcelo 
Lamego Carpenter e Mariana Pinto. T

C o m p o s t o 
principalmente 
por revendedo-
res de postos de 
combustíveis, o 
público pôde se 
atualizar acerca 
das diretrizes 
da fiscalização, 
colocar proble-

mas que vivenciam no cotidiano e es-
clarecer dúvidas com os palestrantes. 
Os perigos do benzeno, substância 
química presente na gasolina, tam-
bém foram um ponto recorrente das 
discussões. A programação incluiu 
palestras de especialistas em saúde, 
auditores fiscais e engenheiros de 
segurança. T
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AQUI TEM HISTÓRIA

‘Nova Constituinte, só em 
caso de ruptura nacional’

Cassado pela ditadura militar aos 
34 anos, com a edição do AI-5, de 13 
de dezembro de 1968, quando exercia 
o mandato de deputado federal, o ad-
vogado Bernardo Cabral, que retornou à 
Câmara dos Deputados 20 anos depois 
e se tornou o relator-geral da Assembleia 
Nacional Constituinte, fez a conferência 
inaugural, no plenário do IAB, do evento 
sobre os 30 anos da Constituição Cidadã de 
1988 – atualização ou necessidade de nova 
Assembleia Constituinte?. “A convocação 
de uma Constituinte só pode ocorrer se 
houver ruptura da política nacional, o 
que não é o caso, já que os poderes estão 
funcionando normalmente”, afirmou. O 
debate, em novembro, foi uma preparação 
para o II Congresso Nacional do IAB, que 
acontecerá em 2019.

Na abertura do evento, idealizado 
pelo 1º vice-presidente, Sergio Tostes, 
a presidente nacional do instituto, Rita 
Cortez, disse que “o IAB tem a missão 
histórica de estimular esse debate”. Para 
Tostes, a casa “tem que ser o grande 
farol dessa discussão”. Na conferência de 

encerramento, o então deputado federal 
Miro Teixeira (Rede/RJ), que também 
atuou na Constituinte, afirmou: “O IAB tem 
que estar preparado para sair em defesa 
da democracia, porque ninguém sabe o 
que irá acontecer, embora eu não veja 
qualquer risco iminente de virmos a ter 
um governo ditatorial”.

Nos últimos três meses, o IAB promo-
veu mais dois debates abordando aspec-
tos da Carta de 1988. Um deles teve como 
tema 30 anos da Constituição Federal – a 
aplicabilidade do art. 37 pelos tribunais de 
Contas. Organizador do evento, o presi-
dente da Comissão de Direito Adminis-
trativo do IAB, Manoel Messias Peixinho, 
lembrou: “A promulgação da Constituição 
cidadã e a consolidação da democracia 
nos garantiram estar aqui, hoje, nesta 
casa de defesa do Estado democrático 
de Direito, discutindo livremente grandes 
temas nacionais”. O terceiro evento foi o I 
Colóquio 30 anos da Constituição Federal 
(1988-2018), organizado pelo presidente 
da Comissão de Direito Constitucional do 
IAB, Sérgio Sant’Anna. T

IAB

IAB promove debates sobre os 30 anos da Constituição, que será um 

dos principais temas do II Congresso Nacional da entidade, em 2019

Em defesa do Exame 
de Ordem e do ensino 
jurídico de qualidade

Por meio de nota assinada pela presidente 
Rita Cortez, o IAB saiu em defesa do Exame de 
Ordem, criticado pelo presidente Jair Bolso-
naro, para quem os bacharéis de Direito são 
submetidos à prova da OAB para ser “boys de 
luxo de escritórios de advocacia”. Para o IAB, 
as críticas de Bolsonaro feitas em novembro 
ao “exame obrigatório e imprescindível 
para habilitação dos bacharéis em Direito 
e de capacitação ao exercício da advocacia 
revelam desconhecimento ou intencional 
desinformação”.

Segundo o instituto, “a prova da OAB, le-
galmente prevista, é importante instrumento 
de aferição dos investimentos destinados à 
melhoria da qualidade dos cursos de Direito”. 
Rita lembrou que a proliferação de faculda-
des, desde a década de 1980, tem afetado 
a formação e qualificação de advogados e 
advogadas. Embrião da Ordem dos Advogados 
do Brasil, com seus 175 anos de história, o IAB, 
segundo sua presidente, “continuará firme no 
propósito de colaborar com todas as demais 
instituições que se preocupam com o futuro 
do país, especialmente no aprimoramento do 
ensino jurídico de qualidade”. T

Sergio Tostes 
(esq.), Rita Cortez 
e Bernardo Cabral

Silogeu Brasileiro, prédio da antiga sede 
do IAB no Rio de Janeiro, 6 de julho de 
1932: em sessão solene, tomava posse 
o primeiro Conselho Federal da OAB. 
Criada dois anos antes, por meio de 
decreto assinado por Getúlio Vargas, a 
Ordem teve como primeiro presidente 
Levi Carneiro (sentado, ao centro), que 
havia presidido o IAB de 1928 a 1931.

OAB no IAB, em 1932
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A Caixa de Assistência 
dos Advogados do Rio 
de Janeiro (Caarj) che-
gou ao final de um ciclo 
comemorando êxitos. 
Presidente da instituição 
durante os dois últimos 
triênios, Marcello Olivei-
ra recorda que, quando 
a gestão assumiu, em 
2013, a Caixa passava 
por um difícil processo 
de acúmulo de dívidas, 
ocasionado sobretudo 
pelo plano de saúde. “No 
passado, a Caarj não re-
colhia os impostos sobre 
a receita do plano e, por 
conta disto, foi autuada 
pela Receita Federal. Dí-
vidas cíveis e trabalhistas 
também se acumulavam. 
Para a entidade não ter seus serviços 
paralisados, enfrentamos o problema 
com muito planejamento e responsa-
bilidade fiscal”, diz Marcello. 

Para ele, a Caarj existe para cuidar 
do aspecto humano da advocacia 
e um profissional bem-sucedido é 
aquele que também se sente reali-
zado em seu lar, com sua família, e 
com qualidade de vida. “Trabalhamos 
incansavelmente nestes últimos anos 
para proporcionar serviços e ações 
neste sentido”, lembra, enumerando, 
em seguida, algumas conquistas, como 
a inauguração da Caarj Med10, a pri-
meira clínica médica de atendimento 
exclusivo à advocacia, estagiários e 
familiares. “A clínica conta com equi-
pamentos novos, localização estraté-
gica e excelentes profissionais”, frisa. 

Acolher, atender, estar presente 
nos momentos de imprevisto. Tendo 
esta missão, o Eixo Social da Caarj ultra-
passou a marca de 19 mil atendimen-
tos, desde 2013. As ações impactaram 
cerca de 70 mil pessoas, quando são 

considerados os familiares dos bene-
ficiários diretos. “Com regras claras e 
transparência, a Caarj concedeu, nos 
últimos anos, mais de R$ 3 milhões 
em benefícios”, conta Marcello. Os 
recursos foram disponibilizados para 
as linhas de Educação, Emergência 
Social, Saúde e Morte, em todo o esta-
do. Além disso, foram realizadas mais 
de mil visitas sociais. “Esta iniciativa 
aproxima a OAB da advogada e do 
advogado, conhecendo suas dificul-
dades para oferecer alternativas de 
superação”, analisa.

Marcello destaca ainda as campa-
nhas de vacinação, que estão entre as 
mais bem-sucedidas das seccionais da 
Ordem. Foram mais de 59 mil doses 
aplicadas. Para proteger a advocacia 
fluminense da gripe, foram aplicadas 
mais de 51 mil doses. Contra a he-
patite, duas mil, número semelhante 
ao alcançado nas doses da vacina 
tríplice viral. Para proteção contra a 
febre amarela, foram exatas 5.119. 
Outros serviços, como aferição de 

pressão arterial, shiatsu e orientação 
nutricional também alcançaram mais 
de 75 mil advogados, em todas as 
subseções. Recentemente, as ações 
do Eixo Vida passaram a oferecer o 
eletrocardiograma e, em apenas três 
meses, foram mais de 300 exames. 
Vale assinalar, diz Marcello, que todos 
esses benefícios também se estendem 
aos estagiários de Direito.

Os projetos, como as 16 tendas 
Bem-Estar em que os advogados e 
seus dependentes se exercitam de 
graça, foram muitos, lembra. “A Caarj 
realmente é mais do que você imagina. 
Está tudo à sua disposição no site e 
nas redes sociais. Tenho a convicção 
de que o que fizemos de bom será 
mantido e que as prováveis mudanças 
virão como aprimoramento. Torço por 
mais sucesso ainda para a Caixa e, 
consequentemente, para todos nós 
da advocacia fluminense”, assinala, 
encerrando o balanço de sua gestão. 
Ele assume a tesouraria da OAB/RJ na 
gestão que se inicia. T

Caarj concluiu gestão com 
vitórias e números expressivos

CAARJ



Os grandes 
julgamentos da 
História 
Jesus Cristo, O.J. Simpson, Joana D’Arc, 
Lutero, Tiradentes, Flaubert, Rubem 
Fonseca e Olga Benário têm em comum 
o fato de que todos já estiveram sentados 
no banco dos réus, à mercê de juízes, 
júris, governantes. Novo título da Coleção 
Cícero, Os grandes julgamentos da 
História é uma obra coletiva organizada 
pelo advogado José Roberto de Castro 
Neves que faz um apanhado de casos 
memoráveis que foram capazes de 
mobilizar multidões e até mudar os rumos 
da civilização. Da Editora Nova Fronteira. 
Mais informação no site: https://
www.ediouro.com.br/livro/grandes-
julgamentos-historia

 ESTANTE

Este livro, Uma ética para o novo milênio, escrito por 
Tenzin Gyatso, o 14º Dalai-Lama, me marcou. Prova 
viva de que a síntese hegeliana que se avizinha provirá 
da fusão do Ocidente com o Oriente, o atual líder 
espiritual do budismo tibetano oferece à humanidade 
um depoimento maravilhoso, instantes antes da 
virada do milênio, em 1999. Em foco, a fórmula para 
a felicidade, a partir de uma conduta ética positiva. 
Frisando que a obra não sugere solução religiosa para 
nossos problemas, adverte o autor que “uma revolução 
se faz necessária, mas não uma revolução política, 
ou econômica, ou até mesmo tecnológica. O que 
proponho é uma revolução espiritual”.
Após tratar de temas como “ética na sociedade”, “o 
papel da religião na sociedade moderna”, “paz e 
desarmamento”, Dalai-Lama encerra seu manifesto 
com um apelo: “Abandone a inveja, desapegue-se do 
desejo de sobrepujar os outros. Em vez disso, tente 
fazer o bem a eles. Com bondade e gentileza, com 
coragem e acreditando que é assim que terá sucesso 
de fato, receba-os com um sorriso. (...) Mas se você, por 
algum motivo, não puder ajudar as outras pessoas, 
procure ao menos não lhes fazer nenhum mal”. 
Recomendo a leitura.

*Conselheiro da OAB/RJ

Uma ética para o novo milênioLi
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José-Ricardo 
Pereira Lira *

Revisão da Lei 
da Anistia – Um 
contraponto
O debate acerca da 
constitucionalidade da Lei 6.683/79, 
a Lei da Anistia, ganha atenção do 
desembargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região Reis 
Friede neste livro, que traz dados mais 
amplos da história do instituto no 
Brasil. Reis Friede descreve os votos 
que culminaram na aprovação da 
norma e permite ao leitor entender 
as circunstâncias que levaram os 
protagonistas da época a tomar suas 
decisões. Da Editora Biblioteca do 
Exército (Bibliex). Mais informações 
no site: http://www.bibliex.eb.mil.br/

Arbitragem na 
administração pública
As condições necessárias para o crescimento das 
áreas de arbitragem e mediação já estão postas no 
Brasil: legislação suficiente e jurisprudência favorável. 
Recentemente, abriram-se duas novas possibilidades: a 
mediação tec nológica de massa, sobretudo em conflitos 
consumeristas; e a arbitragem em disputas envolvendo 
a administração pública. É desta última que o livro do 
professor e advogado Gustavo Schmidt trata. Além de 
explicar como funciona, o autor propõe, com pragmatismo, 
uma regulamentação geral que sirva de modelo para 
União, estados e municípios. Da Juruá Editora. Mais 
informações no site: https://www.jurua.com.br/shop_item.
asp?id=26968
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Escrito pelo internacionalista 
Valério de Oliveira Mazzuoli, 
a obra, que ganha agora nova 
edição ampliada e revista, 
apresenta-se como o mais 
completo e atualizado curso 
de Direito Internacional 
Público editado no Brasil. 
Tem merecido referências 
constantes na jurisprudência 
dos tribunais superiores 
brasileiros (STF, STJ e TST) 

em matéria de incorporação de tratados, controle 
de convencionalidade, imunidades, nacionalidade, 
extradição e direitos humanos. O capítulo sobre o 
Direito das Gentes merece 
destaque: ganha visão atual 
e metodologia renovada. 
Da Editora Forense. Mais 
informações no link: 
https://goo.gl/DYbhoy

Curso de Direito 
Internacional Público

No Direito Ambiental Tributário, 
as normas fiscais devem ser 
interpretadas e conformadas 
a partir dos critérios e dos 
princípios que estruturam o 
Direito Ambiental brasileiro em 
suas diferentes ramificações. O 
livro de Celso Antonio Pacheco 
Fiorillo faz um estudo objetivo 
e sistematizado a respeito do 
assunto, usando os julgados 
mais recentes e os casos 
práticos de aplicações de 

tributos em prol da preservação do meio ambiente, seja 
o natural, o cultural, o artificial ou do trabalho. Esta 4ª 
edição foi atualizada com a jurisprudência e a legislação 
mais recentes e ampliada 
com uma parte nova sobre os 
princípios do Direito Ambiental 
na Constituição Federal. Da 
Editora Saraiva (Edição Digital). 
Mais informações no link: 
https://goo.gl/YcuNz3

Direito 
Ambiental 
Tributário

Seletividade do 
sistema penal – O 
caso Rafael Braga
Em 2013, durante as grandes manifestações 
populares que ocorreram no Rio de Janeiro, 
Rafael Braga, jovem, negro e pobre, foi detido 
por portar uma garrafa de desinfetante e outra 
de água sanitária, identificadas como material 
explosivo. Depois de solto em regime aberto, 
sofreu uma segunda condenação, por tráfico 
e associação ao tráfico. Braga portava menos 
de 10 gramas de droga e um rojão. Juristas, 
criminólogos e advogados brasileiros, dentre 
eles Salo de Carvalho e Taiguara Líbano Soares 
e Souza, reuniram-se para estudar o caso. As 
conclusões estão reunidas neste livro, cuja 
apresentação é assinada pela professora a Uerj 
Vera Malaguti. Da Revan. Mais informações 
no site: https://www.revan.com.br/produto/
Seletividade-do-Sistema-Penal-720

Segurança pública 
para virar o jogo
Com prefácio do ministro do STF Luís 
Roberto Barroso, o livro da cofundadora do 
Instituto Igarapé Ilona Szabó e da cocriadora 
do Movimento Agora! Melina Risso dá um 
panorama do sistema de segurança pública 
e da justiça criminal no Brasil. Apresenta 
respostas embasadas às principais 
perguntas do debate público sobre o 
assunto: por que o Estado não consegue 
proteger seus cidadãos? Que fatores 
potencializam essa realidade trágica? 
Quem governa a segurança? A obra traz 
exemplos de sucesso no Brasil e no mundo 
que mostram que segurança pública vai 
além de polícia na rua: também é questão 
de informação, prevenção e investigação. 
Da Zahar. Mais informações no site: https://
zahar.com.br/livro/seguranca-publica-para-
virar-o-jogo
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CULTURA

Rir é um ótimo remédio. E pagando 
menos pelo ingresso fica ainda melhor. Par-
ceiro da Caarj, o Teatro dos Grandes Atores, 
na Gávea, oferece 20% de desconto para a 
advocacia  nos espetáculos Fato venério, de 
Paulinho Gogó, e Tô de graça – Da TV para o 
palco, com Rodrigo Sant´Anna.

Depois do sucesso No Gogó do Pau-
linho, que ficou em cartaz durante nove 
anos e percorreu quase todo o país, o artista 
Maurício Manfrini traz novas histórias e 
situações do cotidiano em Fato venério, e 
promete arrancar ainda mais risadas da 
plateia. O stand up comedy fica em cartaz 
até 24 de fevereiro. Nas sextas e sábados, 
às 21h, e aos domingos, às 20h. O valor do 
ingresso é R$ 70.

Inspirado no programa do canal Mul-
tishow, Tô de graça – da TV para o palco 
traz Rodrigo Sant’Anna na pele de Graça, 
uma pedinte e catadora de lata. Ela tem 
a missão diária de sustentar e administrar 
as confusões de um marido eternamente 
desempregado e dos seus 13 filhos. A 
trama se desenrola com a notícia de que a 
favela onde Graça vive servirá de cenário 
para a gravação do videoclipe de um artista 
famoso, o que causa alvoroço na família 
e um baita problema para a nossa anti-
-heroína, que acha um desfrute tal evento 
em um lugar tão desassistido. A peça fica 
em cartaz até 10 de fevereiro, às sextas e 
sábados, às 21h, e aos domingos, às 20h. 
O ingresso custa R$ 70.

2019 começa com descontos, 
boa música e gargalhadas

Para quem é mais da música, duas 
boas pedidas: a primeira é a estreia, no 
Teatro Clara Nunes, do musical Nélson 
Gonçalves – O amor e o tempo, em cartaz 
até 24 de fevereiro, de sexta a domingo 
(sextas e sábados às 21h e domingos, às 
19h30. O ingresso custa R$ 80 (plateia) e 
R$ 50 (balcão). Advogados, estagiários e 
um acompanhante têm 50% de desconto.

A segunda atração é o show de Pauli-
nho Moska, Beleza e medo tour, no Teatro 
Riachuelo, em 30 de janeiro. Ingressos a R$ 
50 e R$ 70.  O desconto é de 25%.

Para conhecer todas as parcerias da Ca-
arj com teatros e com companhias teatrais, 
além do Cine Odeon Net Claro, que ofere-
cem descontos, visite www.caarj.org.br. T
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CLARA PASSI

Com duas exposições simultâneas de longa duração, 
compostas por 200 obras do acervo do museu assinadas por 
140 artistas, brasileiros e estrangeiros, o MAM Rio dá a devida 
importância a dois gêneros estruturantes da pintura clássica: o 
retrato e a paisagem. Para montar Constelações – O retrato nas 
coleções MAM Rio e Horizontes – A paisagem nas coleções MAM 
Rio, os curadores Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes foram 
além do quadro emoldurado e se permitiram selecionar os 
mais variados suportes: objetos, vídeos, desenhos, instalações, 
fotografias, gravuras e esculturas. 

Assim, o visitante gastará sola de sapato no segundo 
andar do suntuoso prédio desenhado por Affonso Eduardo 
Reidy no Parque do Flamengo na mesma proporção em que 
ganhará insight sobre as dimensões históricas dos gêneros e 
as releituras contemporâneas das diversas gerações de artistas 
ali representadas.

Em Constelações, estão retratos feitos por Anna Maria 
Maiolino, Tunga, Anita Malfatti, Carlos Vergara, Rosangela Rennó, 
Helio Oiticica, Wesley Duke Lee, entre outros. Exemplos de cra-

MAM exalta a força do 
retrato e da paisagem

Com 200 obras do acervo do museu, mostras investigam dois gêneros basilares da arte
ques que integram Horizontes são Alfredo Volpi, José Pancetti, 
Cícero Dias e Eduardo Coimbra, entre outros. 

Entre os trabalhos mais antigos está um conjunto de cartes 
de visite (cartões de visita fotográficos), produzidos a partir de 
1860 e um dos grandes modismos da segunda metade do 
século 19; além da fotografia feita pelo francês Félix Nadar, em 
1891, de D. Pedro II morto, destacam os curadores. 

 Serviço
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
Av. Infante Dom Henrique – Parque do Flamengo
Telefone: (21) 3883-5600
De terça a sexta, das 12h às 18h (entrada gratuita às 

quartas-feiras)
Sábado, domingo e feriado, das 11h às 18h (domingo há 

ingresso família para até 5 pessoas: R$ 14)
Ingresso: R$ 14 (desconto de 30% para advogados com a 

apresentação da carteira da Ordem)
Estudantes maiores de 12 anos e maiores de 60 anos 

pagam R$ 7 
Até 10 de março
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Casa Urich, 
no Centro
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Jurista: José Carlos Barbosa Moreira
Livro: O mulo, de Darcy Ribeiro (retrato do 
Brasil atual)
Lugar: Paraty
Filme: O poderoso chefão – parte II (os três 
são marcantes)
Time: Somos uma nação!
Cantor/Cantora: Raul Seixas e Clara Nunes, 
a Deusa
Ator/Atriz: Chico Díaz e Fernanda 
Montenegro (talento e postura social de 
ambos)
Mito: Minha mãe, Marilis (parece que foi 
um sonho!)
Esporte: Futebol
Hobby: Papo com amigos (com cerveja!)
Prato favorito: Risoto de shitake feito por 
mim
Programa de TV: Futebol
Música: Canto das Três Raças, de Paulo 
César Pinheiro e Mauro Duarte, na voz da 
Deusa
Fato da história: A guerra de Canudos; a 
eleição de Brizola, em 1982
Frase/Citação: “Nossos caminhos são 
pacíficos, nossos métodos democráticos, 
mas se tentam nos impedir só Deus sabe 
nossa obstinação”, de Leonel de Moura 
Brizola

Marcos Luiz Oliveira de Souza, 
conselheiro da OAB/RJ
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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

Serviços para os advogados

Recorte digital

Assista a um vídeo 
sobre esse serviço 

diretamente do
seu smartphone
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CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 207,38 - Ideal Adesão Trad. 16 F AHO QC COP (registro na ANS nº 476.929/16-5), da SulAmérica Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação 
coletiva (tabela de julho/2018 - RJ). Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita 
a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde, bem como a disponibilidade para cada entidade de classe. 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. Janeiro/2019.

Advogado: graças à parceria 
da Qualicorp com a CAARJ 

e mais de 500 entidades de classe, 
você pode escolher um plano de saúde 

ideal para as suas necessidades.

1

R$

Planos de saúde
a partir de

208

mais do que você imagina

Siga a Qualicorp:
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