
Recorte digital no celular 
já está disponível

Até o final do ano, aplicativo da OAB/RJ também permitirá denunciar violação 
de prerrogativas e terá outros serviços gratuitos para os advogados
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FELIPE SANTA CRUZ

Desagravos públicos e ações 
para garantir o pagamento 
de alvarás e mandados

Um dos compro-
missos assumidos du-
rante nossa campanha 
para a direção da OAB/
RJ acaba de se efetivar. 
Iniciamos uma série de 
desagravos públicos a 

colegas que foram desrespeitados no 
seu exercício profissional. A novidade é 
que esses atos passaram a ser realizados 
à entrada dos tribunais, de forma a cha-
mar publicamente a atenção das autori-
dades quanto ao devido cumprimento 
do Estatuto da Advocacia. Prerrogativa 
não é privilégio, é direito do advogado. 
Direito que, a rigor, protege sobretudo 
o cidadão.

Já promovemos ações em frente ao 
Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional 
do Trabalho. Nas duas ocasiões, distribuí-
mos panfletos e adesivos com a frase que 
é o lema de nossa iniciativa: “Prerrogativa 
é lei, não é favor”. E as ações continuarão 
até que cada advogado seja devidamen-
te respeitado em seu trabalho – aliás, 
referido na Constituição, artigo 133, 
como “fundamental à administração da 
Justiça”.

A defesa das prerrogativas tem sido 

uma prioridade da gestão. Assim será até 
o último dia.

*  *  *

Desde o início do movimento de greve 
dos serventuários, a OAB/RJ atuou para as-
segurar um atendimento ao menos parcial 
aos advogados, já que alvarás e mandados 
de pagamento constituem créditos ali-
mentares e precisam ser garantidos. Além 
de dialogar com o sindicato da categoria, 
acionamos a Justiça, obtendo liminar que 
assegurou pelo menos 30% do efetivo de 
servidores nas agências do Banco do Brasil 
no Fórum Central e da Caixa Econômica 
Federal no Tribunal Regional do Trabalho. 
Solicitamos o mesmo nos demais municí-
pios do Rio de Janeiro.

Como a decisão judicial não foi respei-
tada, peticionamos no sentido de ser fixada 
multa pelo descumprimento. Ingressamos, 
igualmente, com uma ação civil pública 
contra as instituições financeiras, em razão 
dos prejuízos causados à nossa classe, 
pedindo danos morais. Em poucos dias, o 
atendimento nas duas agências foi resta-
belecido, embora de forma ainda precária. 

A greve é um direito que deve ser 

defendido, mas algumas funções não 
podem ser completamente paralisadas. 
Temos notícia de que o próprio sindicato 
orientou os bancários no sentido de que 
observassem a decisão judicial. Mas os 
bancos insistiram no descumprimento, 
deixando mães e pais de família por 
horas na fila, sem atendimento. Vamos 
requerer a responsabilização dos autores 
de tal conduta. Não admitiremos nenhum 
desrespeito à advocacia.

*  *  *

Nove anos sem juiz titular. Esse é o tris-
te cenário em Mendes, no Sul Fluminense 
do estado. No dia 27 de setembro, a subse-
ção local levou um bolo de aniversário para 
a calçada defronte ao fórum da cidade, 
num ato de justo protesto. A comarca já 
acumula dez mil processos.

Embora seja um caso extremo, a situa-
ção de Mendes espelha problema enfren-
tado em outros municípios, os magistrados 
que trabalham em mais de uma comarca, o 
que prejudica seu desempenho e a pres-
tação jurisdicional ao cidadão. Precisamos 
de mais juízes e servidores, para que os 
processos andem com a desejada rapidez.
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Casa do Advogado
“Como advogado da terceira idade, confesso a dificuldade que temos no processo eletrônico, 
principalmente quando se trata do TRT. Todavia, estive na Casa do Advogado da Rua do Rezen-
de e consegui resolver o meu problema, tendo sido atendido de uma maneira muito cortês e 
amiga por toda a equipe. Não poderia deixar de parabenizá-los pelo excelente trabalho que 
vêm desenvolvendo”.
Emilio Silva Filho (OAB/RJ 17.181)

Colégio de Presidentes de Subseções da 
OAB/RJ debate piso para audiências avulsas
Nilson Bruno: Excelente iniciativa! A questão não é de fácil solução, mas o enfrentamento é 
necessário. Com diálogo e ouvindo os interessados, acredito no avanço do tema. Importante 
destacar, sempre, que cada lado tem a sua verdade. Ninguém é o senhor da razão.

Elaine Oliveira: Desisti de trabalhar com escritórios correspondentes. Acho um absurdo o que 
fazem com os recém-formados, R$ 40,00 para fazer audiência. Não, obrigada!

Adriano Silva: Sem fiscalizar contratantes e contratados acho difícil efetivar qualquer medida 
que seja tomada.

Ines Botelho de Almeida Leite: (...) Vejo como uma conquista sem precedente este posicionamento 
da OAB, pois é aviltante a referida situação. Por outro lado, a nossa OAB precisa de maior fiscali-
zação junto aos juizados, pois além de honorários de audiencistas baixos, as nossas condenações 
passam a ser um escárnio, inclusive, sendo quase sempre considerado um mero aborrecimento.

OAB/RJ lança campanha para ensinar 
noções de Direito nas escolas
Camila Vaz: Sensacional! Sempre sonhei com esse projeto, que inclusive foi uma das opções 
de tema da minha monografia. Acho que Direito a gente aprende na escola também. Parabéns 
à OAB/RJ!

Alexandre Coutinho: Iniciativa maravilhosa! Sempre achei que na escola os alunos deveriam 
aprender noções básicas de Direito para que se tornem cidadãos críticos e eleitores conscien-
tes. Parabéns, OAB/RJ.

Ítalo Castro: Agora, sim, a coisa vai andar para a frente. Azar daqueles que ignoram os direitos 
constitucionalmente garantidos. Sociedade justa e consciente é aquela que não está lançada 
à própria sorte, mas que exige do poder público os seus direitos e reconhece seus deveres e 
obrigações (...). Parabéns pela iniciativa, salve a educação!

Em Mendes, bolo de aniversário lembra 9º ano sem juiz titular
Lucelene Rozeira: É um absurdo a realidade do Judiciário fluminense!

“O dia de hoje representa um basta”, disse 
Luciano em ato de desagravo na porta do TRT
Monick Moura: Todos os dias, a justiça é agredida ferozmente pela falta de respeito com o 
advogado. A sociedade não sabe como é a labuta do advogado. Só falta se humilhar em troca 
de um ato ordinatório. Não é fácil.
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ENTREVISTA

“O combate à corrupção só pode 
se dar em estrita observância 
ao princípio da legalidade”

Entrevista / Técio Lins e Silva – presidente do  Instituto dos Advogados Brasileiros

a história da defesa da Constituição. Infe-
lizmente, a maioria dos ministros decidiu 
sepultar precocemente a Constituição 
Federal no dia do seu 28º aniversário, ao 
negar a validade da garantia individual da 
presunção da inocência. O IAB se manterá 
firme na sua luta em defesa do princípio 
da presunção da inocência.

Em carta aberta divulgada este ano, o 
senhor, que defendeu presos políticos na 
ditadura, subscreveu, com uma centena 
de advogados, duras críticas à condução 
de processos da operação Lava-jato, 
comparando-a a uma espécie de nova 
inquisição. Foi a expressão da defesa de 
acusados, o direito de espernear, como 
rebateu a entidade nacional dos procura-
dores federais? Ou o Estado democrático 
de Direito está sob ameaça?

Técio – Vivi a advocacia sem habeas 
corpus na Justiça Militar durante o regime 
autoritário instaurado em 1964. Hoje, 
embora o país esteja sob o império da 
Constituição democrática de 1988, no 
âmbito do Direito Penal está havendo 
um enorme desrespeito aos direitos 
fundamentais, como a ampla defesa e o 
contraditório, em grave ameaça ao pro-
cesso penal democrático. Os advogados, 
que foram decisivos para derrubar aquela 
época de trevas e ajudaram a reconstruir 

TRIBUNA DO ADVOGADO - OUTUBRO 2016 - PÁGINA 6

PATRÍCIA NOLASCO

Como o senhor avalia o entendimen-
to do Supremo no julgamento das ações 
diretas de constitucionalidade (ADCs 
43 e 44) que autorizou a prisão do réu 
após sentença condenatória em segunda 
instância?

 Técio Lins e Silva – O combate à 
corrupção e à impunidade não pode rela-
tivizar direitos fundamentais. A execução 
provisória da pena é uma afronta à Consti-
tuição Federal, um desrespeito inaceitável 
à liberdade e uma violação de cláusula pé-
trea. Por isso, o IAB foi ao Supremo, como 
amicus curiae na ADC 44 impetrada pelo 
Conselho Federal da OAB, e se manifestou 
no início do julgamento, da tribuna do 
plenário, em defesa do cumprimento do 
artigo 283 do Código de Processo Penal, 
que prevê a prisão apenas após o trânsito 
em julgado da sentença. Ao contrário do 
que tem sido dito, os principais atingidos 
pela decisão do STF, que permitiu a exe-
cução da pena provisória, são os pobres 
e negros da população carcerária que 
lota o sistema penitenciário do país, e 
não uma meia-dúzia de ricos presos pela 
operação Lava-jato. O IAB esperava que a 
corte voltasse a ser a Casa da Justiça, pois 
a história do Supremo Tribunal Federal é 

Direitos fundamentais não podem ser relativizados. São os pobres e negros da população 
carcerária que lotam as prisões do país, e não “uma meia-dúzia de ricos presos” na operação 
Lava-jato, os principais atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permitiu 
a execução da pena provisória. Esse é o entendimento expresso pelo presidente do Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB), Técio Lins e Silva, para quem, “infelizmente, a maioria 
dos ministros decidiu sepultar precocemente a Constituição Federal no dia do seu 28º 
aniversário, ao negar a validade da garantia individual da presunção da inocência”.

a democracia, precisam reagir aos atenta-
dos atuais contra o Estado democrático de 
Direito. Não podemos admitir – e a carta 
aberta foi um manifesto nesse sentido 
– a supressão de direitos fundamentais 
e as tentativas infames de identificar o 
advogado como um possível coautor ou 
partícipe dos crimes supostamente come-
tidos por seu cliente. Pela mesma razão, o 
IAB, por meio de nota, foi contundente na 
reação às violações às prerrogativas dos 
advogados e às garantias dos cidadãos 
decorrentes da intolerável prática da 
interceptação telefônica em escritórios 
de advocacia. O combate à corrupção só 
pode se dar em estrita observância ao 
princípio da legalidade.

Qual a sua expectativa em relação à 
gestão da ministra Cármen Lúcia à frente 
do STF, e, também, do CNJ?

Técio – Na presidência do Supremo 
Tribunal Federal, a ministra Cármem Lú-
cia, a quem coube o voto de desempate, 
perdeu a oportunidade de impedir, nesse 
julgamento histórico, o sepultamento da 
Carta Magna. Nós, advogados, assim como 
centenas de milhares de presos e seus 
familiares, estamos de luto. Mas o fato de 
a ministra ter vindo das lutas da OAB, onde 
durante anos contribuiu para a defesa do 
Estado de Direito democrático, participan-



Entrevista / Técio Lins e Silva – presidente do  Instituto dos Advogados Brasileiros
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do ativamente dos trabalhos da Comissão 
de Direito Constitucional, é a garantia de 
que ela defenderá as prerrogativas da 
profissão. Lembro-me que, ao tempo em 
que a OAB participava das discussões para 
a elaboração da Emenda Constitucional 
45, foi ela personagem importante para 
as mudanças ali introduzidas, inclusive a 
criação do Conselho Nacional de Justiça 
que agora preside. Não correremos mais 
o risco de ver a tribuna dos advogados no 
STF ser colocada abaixo da bancada dos 
ministros, como aconteceu no passado. 
Temos a esperança de que a ministra 
Cármen Lúcia faça uma gestão atenta ao 
exercício da advocacia e suas prerrogati-
vas. É bom relembrar que a decisão to-
mada pelo STF foi negar a liminar pedida 
na ADC. O mérito da questão ainda não 
foi decidido. O assunto voltará ao exame 
do pleno da Corte Suprema. Ainda resta 
uma esperança!

Quais são os projetos em tramitação 
no Congresso Nacional que contam com 
a atenção do IAB?

Técio – Em primeiro lugar, é impor-
tante ressaltar o aumento expressivo 
da produtividade das comissões do IAB 
que analisam as propostas legislativas 
e elaboram pareceres. De 2014 para cá, 
levamos ao plenário e aprovamos 108 
pareceres, todos encaminhados às pre-
sidências do Senado, da Câmara dos De-
putados e, em alguns casos, da República, 
cujos titulares não somente informam o 
recebimento, mas também a anexação 
das posições do IAB aos relatórios das 
iniciativas legislativas. Dos projetos de 
lei que tramitam no Congresso, está sob 
o nosso atento acompanhamento, por 
exemplo, o que propõe a regulamentação 
da profissão de paralegal, destinada aos 
bacharéis reprovados no exame da OAB. 
O IAB emitiu quatro pareceres contrários 
à iniciativa. No campo do Direito Penal, 
acolhemos o Projeto de Lei 4.372/2016, 
firmando a posição do IAB de que a de-
lação premiada deve ser homologada 
pela Justiça somente se o acusado 
ou indiciado estiver respondendo em 
liberdade a processo ou inquérito. Na 
área ambiental, também estamos 
muito atuantes. Aprovamos em se-
tembro dois pareceres contrários a 
projetos de lei que visam a alterar 

o Código Florestal e a Lei de Licitações, 
em prejuízo à proteção ao meio ambiente.

Em especial, qual a sua opinião 
sobre o projeto de Código Penal (PLS 
236/2012), que recebeu uma enxurrada 
de críticas e se encontra há mais de um 
ano aguardando relator no Senado?

Técio – A Comissão de Direito Penal 
do IAB está elaborando, há um ano, um 
anteprojeto substitutivo de reforma do 
Código Penal a ser encaminhado ao 
Congresso Nacional. O nosso anteprojeto 
tem dois princípios básicos. Um deles 
é o da reserva de código. Isto significa 
que todas as regras do Direito Penal têm 
que estar no Código Penal, para conferir 
segurança jurídica e evitar a edição de 
leis penais soltas e extravagantes. O outro 
princípio que o norteia é a proibição de 
leis heterogêneas, que são aque-
las complementadas por atos 
administrativos, como a por-
taria do Ministério da Saúde 
que define o que é entor-
pecente para a previsão 
penal contida no CP. O IAB 
defende que tudo deve se 
encerrar no CP. Além disso, 
o nosso anteprojeto man-
tém a execução penal vigente 
para a progressão de regime e 
a liberdade condicional, pois a 

prevista no PLS 236 é um 

retrocesso, ao buscar de forma insana o 
endurecimento punitivo. Vale registrar, 
para o gáudio dos advogados brasileiros, 
que o projeto do Código Penal (PLS 236), 
contemplado pela Emenda 1 – CTRCP – 
substitutivo já aprovado pela Comissão 
Temporária de Reforma do Código Penal, 
contempla, no artigo 311, o tipo penal 
da “violação de prerrogativa”, punindo 
com a pena de prisão aquele que “violar 
direito ou prerrogativa legal do advogado, 
impedindo ou limitando sua atuação pro-
fissional”. Posso, orgulhosamente, dizer 
que a introdução dessa antiga reivindi-
cação da classe foi apresentada por mim 
à Comissão de Reforma, que a aprovou 
unanimemente e, depois, acolhida pelos 
senadores na primeira discussão do tema 

que resultou no substitu-
tivo aprovado. T
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U
ma série de atos públicos em 
desagravo a advogados, sem-
pre em frente às serventias 
da Justiça em que ocorreram 

as violações dos direitos profissionais, 
vem marcando a nova fase de atuação 
da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ. 
Em setembro, foram desagravados três 
colegas que tiveram, de alguma forma, seu 
trabalho prejudicado. A iniciativa é parte 
de um projeto de valorização da profissão.

 No dia 28, o ato aconteceu em frente 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região (TRT-1) da Rua do Lavradio, em 
favor da advogada Anna Borba Taboas, 
cuja agravante foi a juíza da 22ª Vara 
do Trabalho do Rio de Janeiro. Diante 
de aproximadamente 250 colegas que 
acompanharam o evento, o presidente da 
Comissão de Prerrogativas e tesoureiro da 
Seccional, Luciano Bandeira, deixou clara 
a posição da Ordem em defesa da classe. 
“O dia de hoje representa um basta. A 

PRERROGATIVAS

advocacia não aceita desrespeito. A Anna 
significa a força de 150 mil advogados 
do Estado do Rio de Janeiro. Todos nós 
somos Anna hoje. A violação das prer-
rogativas deve ser combatida em cada 
ato individualmente, mas os desagravos 
públicos fazem parte de um projeto de 
valorização e manutenção da dignidade 
da nossa atividade profissional”, afirmou 
ele, que foi o orador da solenidade.

Durante a cerimônia, houve dis-
tribuição de panfletos explicativos e 
adesivos com a frase “Prerrogativa é lei, 
não é favor”. O ato teve transmissão em 
tempo real pela página da Seccional no 
Facebook. Na ocasião, Luciano ressaltou 
ainda a união da advocacia. “Não pode-
mos abaixar a cabeça. É uma luta de todos 
nós. De cada advogado, da Ordem e de 
todas as entidades da área que estão aqui 
presentes. Vamos defender e valorizar o 
profissional, pois a força da advocacia 
unida é insuperável. Vencemos a ditadura 

militar, e venceremos a ditadura do des-
respeito que é imposta diariamente em 
audiências e nos despachos”, completou. 

A desagravada, Anna Borba Taboas, 
disse que a questão não se resume ape-
nas ao seu caso particular. “Estamos vi-
vendo tempos sombrios, em que o Poder 
Judiciário vem sendo usado de uma forma 
que nos leva a pensar na época da ditadu-
ra. As coisas acontecem fora das normas 
e da lei. Para enfrentar, é preciso ter co-
ragem e contar com o apoio dos colegas, 
mas vale a pena. Esse ato na porta do TRT 
serve para mostrar a todo o sistema judi-
ciário que o advogado deve ser tratado 
com respeito e urbanidade, como a lei 
determina”, defendeu. Secretário-geral e 
presidente da 2ª Câmara Especializada 
da Seccional, Marcus Vinicius Cordeiro 
também se pronunciou: “Desagravo não 
é uma dádiva, é um direito previsto no Es-
tatuto da Advocacia, que não é apenas um 
conjunto de regras, é lei”. Entre as diversas 

Seccional atua em defesa das pre rrogativas 
e promove desagravos à porta de tribunais

Manifestação 
em frente ao TJ 
reuniu mais de 
200 colegas 
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entidades presentes, cinco dirigentes 
da Associação Brasileira dos Advogados 
Trabalhistas (Abrat) participaram do ato, 
e criticaram a magistrada. “Viemos dar 
nosso apoio. É muito estranho saber que 
uma juíza que jurou cumprir a Consti-
tuição e o Estatuto da Advocacia rasga 
tudo isso e age dessa forma, agredindo 
uma advogada, as partes, e dando um 
mau exemplo para todos”, acrescentou 
o diretor de Convênios da entidade, Gil 
Luciano Domingues.

Recuperação do prestígio
No dia 14 de setembro, mais de 200 

colegas compareceram ao ato de desa-
gravo em frente ao Tribunal de Justiça (TJ). 
Na ocasião, a Comissão de Prerrogativas 
da OAB/RJ mobilizou colegas, diretores 
da entidade e presidentes de subseção.

Luciano Bandeira destacou a força 
da advocacia, simbolizada pela quan-
tidade de participantes. “Prerrogativa 
não é favor, é lei, e deve ser respeitada. 
Temos a obrigação de lutar pelas prer-
rogativas, que são o maior instrumento 
da classe e da sociedade para proteger o 
cidadão e viabilizar a atividade sagrada 
do advogado na defesa do patrimônio, 
da honra e, principalmente, da liber-
dade”, defendeu, acrescentando que 
a advocacia passa por um processo de 
recuperação do seu prestígio. “Por isso, 
agora desagravo a advogado é feito 
na porta da Justiça, e não dentro de 
plenários, onde a parte que desagravou 
não tem ciência da nossa indignação 
e não vê a nossa força. A defesa das 
prerrogativas é imediata, no apoio ao 
colega no momento em que é desres-
peitado, mas é também um processo 
de transformação cultural da relação 
do Poder Judiciário conosco. Como dizia 
Sobral Pinto, nossa profissão não é para 
covardes”, exaltou.

O primeiro desagravado na ocasião 
foi Crispim José dos Santos, cuja agra-
vante foi a juíza da 16ª Vara de Família 
da Capital. “Esse ato é de extrema im-
portância, representa uma valorização do 
profissional. Com a edição da Constituição 
de 1988, na qual o legislador prevê que o 
advogado é imprescindível à administra-
ção da Justiça, a meu sentir criou-se uma 
ciumeira absolutamente desnecessária, 
porque a Carta não diz que o magistrado 

ou o Ministério Público são imprescindí-
veis. Mas o magistrado é, antes de tudo, 
um advogado”, argumentou.

Desrespeitado em suas prerroga-
tivas pela juíza da 5ª Vara de Órfãos 
e Sucessões da Capital, Luís Antonio 
dos Santos foi o outro desagravado. 
“É fundamental a luta pelo respeito à 
profissão. Os magistrados muitas vezes 
pensam que advogados não precisam 
ser respeitados. Atos como esse podem 
levá-los a pensar duas vezes antes de 
impedir a entrada de um profissional 
em seus gabinetes. Hoje em dia, para 
despachar com um juiz, você passa 
por secretários, atendentes, e quando 
se chega ao magistrado já existe até 
uma certa má vontade. Foi o que houve 
comigo”, explicou. “A Seccional está no 
caminho certo ao fazer o desagravo na 
porta do Fórum, porque isso irá mostrar 
à magistratura que estamos unidos. 
A Ordem está realmente valorizando 
e defendendo nossas prerrogativas”, 
completou. T

Seccional atua em defesa das pre rrogativas 
e promove desagravos à porta de tribunais
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PRERROGATIVAS

OAB/RJ agiu para assegurar 
mandados de pagamento

Felipe 
Santa 
Cruz

GREVE NOS BANCOS

Durante a mais longa paralisação 
nacional dos funcionários de bancos – ini-
ciada em 5 de setembro, e sem acordo com 
as instituições financeiras até 6 de outubro 
–, a OAB/RJ atuou firmemente para garan-
tir serviços mínimos, de forma a reduzir 
prejuízos aos advogados. Ingressou com 
ação civil pública, destacando o caráter ali-
mentar dos mandados de pagamento e os 
extensos prejuízos provocados aos colegas 
por conta da paralisação, e obteve liminar 
da 60ª Vara do Trabalho assegurando 
pelo menos 30% do efetivo bancário nas 
agências do Banco do Brasil (BB) no Fórum 
Central e da Caixa Econômica Federal (CEF) 
no Tribunal Regional do Trabalho da Rua do 
Lavradio, para recebimento dos mandados 
de pagamento. A Ordem também ingressou 
com ações em outros municípios, pelo 
mesmo motivo.

Durante alguns dias, os colegas con-
seguiram receber atendimento, ainda que 

Por meio do Ato 93/2016, editado no dia 8 de setembro, 
a presidência do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª 
Região prorrogou para o segundo dia útil subsequente à 
data do encerramento da greve dos bancários os prazos para 
recolhimento e comprovação de custas, depósitos recursais 
e emolumentos nos processos que tramitam no âmbito do 
tribunal fluminense. Os efeitos do ato valem a partir do dia 
6, quando a paralisação foi deflagrada.

A medida atendeu a um pedido feito pela Comissão 
da Justiça do Trabalho da OAB/RJ. A diretoria da Seccional 
também enviou ofícios semelhantes ao Tribunal de Justiça 
e à Justiça Federal. Por conta da greve, o cumprimento dos 
prazos para recolhimento de uma série de receitas judiciais 
foi prejudicado.

Para evitar mais prejuízos para os advogados, a Seccional 
solicitou aos presidentes dos tribunais a suspensão dos pra-
zos para comprovação das obrigações bancárias durante o 
período de paralisação, lembrou o procurador-geral da OAB/
RJ, Fábio Nogueira. T

Preocupada com o recebimento 
regular dos mandados de pagamento 
dos advogados no período de greve 
bancária, a OAB/RJ, encaminhou, no dia 
9 de setembro, ofício aos tribunais e aos 
corregedores-gerais das cortes solicitan-
do a expedição dos mandados por meio 
eletrônico. A Justiça do Trabalho foi a 
primeira a atender o pleito.

Desde o dia 8, os mandados físicos 
do Tribunal de Justiça e alvarás do TRT 
para pessoa física, no valor máximo de R$ 
200 mil, puderam ser solicitados via Área 
restrita do site da Seccional, pleito da 
Ordem atendido pelo Banco do Brasil. T

com limitação de número de pessoas 
através de senha e pagamento de apenas 
um mandado por advogado, aspectos que 
não estavam previstos na liminar. Mas as 
agências do BB e da CEF logo suspende-
ram o funcionamento, em desobservância 
à decisão judicial. Diante disso, a Seccio-
nal, decidiu ingressar com uma ação civil 
pública contra os bancos, pedindo danos 
morais em razão dos prejuízos causados 
aos advogados. Antes, no dia 23, já havia 
peticionado pela fixação de multa por 
desobediência judicial. O atendimento 
acabou sendo restabelecido nas duas 
agências, embora de forma precária.

O presidente da Seccional, Felipe 
Santa Cruz, demonstrou indignação com 
o ocorrido. “Mais uma vez, reafirmo meu 
respeito ao direito de greve. Porém, mais 
uma vez também reafirmo a natureza 
alimentar dos honorários advocatícios. 
O que aconteceu no BB do Fórum foi um 

desrespeito à advocacia. Os bancos des-
cumpriram a liminar, deixando em plena 
sexta-feira mães e pais de família por horas 
na fila, sem atendimento. Vamos requerer 
a responsabilização dos autores de tal 
conduta”, afirmou. T

Prazos foram prorrogados 
a pedido da Seccional

Com a longa duração da greve 
dos bancários, o presidente da 
Seccional, Felipe Santa Cruz, autorizou 
o acesso à opção de solicitação de 
mandados de pagamento na área res-
trita do site da OAB/RJ para os colegas 
que se encontravam com a anuidade 
deste ano em atraso.

Segundo Felipe, uma colega fez a 
sugestão na página dele no Facebook. 
“Acatamos prontamente a ideia por 
entender que este vem sendo um ano 
muito difícil para a advocacia. Estamos 
enfrentando muitos problemas por 
causa da crise por que passa toda a 
sociedade.  É importante que a Ordem 
crie métodos, da sua parte, de ajudar 
os colegas que precisam”, explicou. T

Inadimplentes 
tiveram acesso à 
área restrita no site

Expedição 
eletrônica de 
mandados, 
outra solicitação
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Diogo 
Tebet

Ordem comemora a 
manutenção da advocacia 
na tabela do Supersimples

Ameaçada pelo Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 25/07, a permanência 
da advocacia na tabela IV do Supersim-
ples foi confirmada em votação no dia 4 
de outubro, na Câmara dos Deputados. 
A alteração que preserva a categoria na 
tabela teve aprovação unânime, o que, 
segundo o presidente da OAB/RJ, Felipe 
Santa Cruz, é fruto da luta coletiva dos 
presidentes das seccionais e do Conse-
lho Federal.

“Há um mês recebemos a notícia 
de que o governo federal pretendia 
alterar a lei do Simples Nacional com 
exigências que, na prática, prejudicavam 
profundamente a advocacia. Procurado 
pelo presidente do Conselho Federal, 
Claudio Lamachia, que conduziu nossa 
resistência pessoalmente, articulamos 
uma reunião com o presidente da Câ-
mara, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ). 
Coube aos presidentes de seccionais 
entrar em contato com os deputados 
de seus estados, para expor a postura da 
Ordem. Na primeira votação, o governo 
não recuou, mas o deputado Rodrigo 
Maia cumpriu sua palavra e retirou o 
projeto de pauta. Hoje [dia 4], após muita 
luta, caiu a alteração através de emenda 
supressiva”, detalhou Felipe.

Para o presidente da Seccional, lutas 
dessa natureza é que devem ser o foco 
neste momento de tanta dificuldade 
financeira por parte da advocacia. “Quero 
agradecer publicamente ao presidente do 
Conselho Federal por seu empenho e ao 
deputado Rodrigo Maia pelo seu posicio-
namento e pela palavra honrada. Batalhas 
assim, por vezes silenciosas, fazem o dia a 
dia dos dirigentes da OAB”, disse.

Na votação, os deputados rejeitaram 
as emendas e mantiveram as micro e 
pequenas empresas de serviços advo-
catícios fora da mudança de tabela para 
alíquotas maiores, se a relação folha/
receita bruta for inferior a 28%, o cha-
mado critério de capacidade de geração 
de emprego.

Segundo Lamachia, o que a Ordem 
procurou explicar aos parlamentares é 

que a advocacia, apesar de gerar pos-
tos de trabalho, na maioria das vezes 
não tem uma contratação formal como 
uma empresa ou microempresa, que 
gera contratos via CLT.  “Pela Lei 8.906, 
Estatuto da Advocacia, trabalhamos com 
a figura de associados e por isso, apesar 
de gerarmos postos de trabalho, jamais 
conseguiríamos comprovar uma despe-
sa de 28% com folha de pagamento CLT. 
A maioria dos advogados que estão no 
Simples tem, no máximo, uma secretária 
contratada”, argumentou.

Por intermédio de sua Procuradoria-
-Geral, a OAB/RJ encaminhou ofícios aos 
deputados federais pelo Rio de Janeiro, 
com o intuito de aprofundar o entendi-
mento pela rejeição do Fator Emprego, 
inserido no PLP 25/07. No documento, 
a Seccional apresentou este tipo de 
fator como uma regra que privilegia os 
empreendimentos com maior poten-
cial de geração de postos de trabalho, 
um critério universal, criado para que 
as diversas categorias profissionais 
pudessem usufruir de um tratamento 
tributário mais favorecido dentro do 
próprio Simples.

No entanto, apontou a Seccional, 
as sociedades de advogados são uni-
profissionais e, por isso, devem ser 
consideradas como sociedades simples 
e não empresariais. T

Comissão garante 
sigilo profissional 
de advogada 
em Valença

O Estatu-

to da Advo-

cacia garante, 

em seu artigo 

7º, inciso II, o 

sigilo profis-

sional entre 

o advogado 

e seu cliente. 

Foi no sen-

tido de pro-

t ege r  e ss e 

direito que a 

Comissão de 

Prerrogativas da OAB/RJ atuou e conseguiu 

que escutas telefônicas entre uma colega e seu 

constituinte fossem invalidadas como provas, 

em um processo na Comarca de Valença. “Foi 

uma expressiva vitória, a defesa intransigente 

das prerrogativas é uma bandeira da atual 

gestão da Seccional”, afirmou o vice-presidente 

da comissão, Diogo Tebet.

Maíra Dutra é advogada criminal e procurou 

a Ordem, em maio, ao constatar que intercepta-

ções telefônicas autorizadas incluíam conversas 

dela com seu cliente. “É um processo grande, de 

2014. Meu cliente é um dos principais acusados, 

mas, na falta de provas concretas, utilizaram uma 

ligação que ele me fez para pedir sua condena-

ção”, explicou.

O assessor da Comissão de Prerrogativas 

Raphael Vitagliano foi o responsável pelo 

atendimento à colega. Ele solicitou as peças 

processuais e elaborou, junto com Tebet, uma 

petição solicitando “o imediato desentranha-

mento de todo e qualquer áudio que verse 

sobre o diálogo” entre os dois, bem como que 

fosse “riscada qualquer transcrição ou menção 

a mensagens de texto entre os personagens”. 

Em 9 de setembro, a juíza Soraya Pina Bastos, 

da 1ª Vara de Valença, acolheu o pedido da 

Seccional. T

Claudio
Lamachia
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TV e rádio com 
conteúdo adulto a 
qualquer hora do dia

Decisão do STF libera emissoras de televisão 
e rádio de sanção por descumprimento de 
classificação indicativa por horário.

CÁSSIA BITTAR

Desde o início de setembro, você 
deve ter notado alguma diferença na pro-
gramação da TV aberta. Cenas que antes 
só poderiam ser exibidas após às 20h, 
com insinuação sexual ou violência, têm 
surgido na tela mais cedo, no horário da 
tarde ou no início da noite. Um dos exem-
plos é a reprise, apresentada pela Rede 
Record, por volta das 16h, de uma novela 
passada originalmente às 22h, 
com sequências ousadas de 
sexo e cenas de tiros, 
espancamentos e 
atropelamen-
to inten-
cional, 
além de 
palavrões. 
Isso porque 
no último dia 
31 de agosto o 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) supri-
miu, ao julgar pro-
cedente a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI) 2.404, trecho do artigo 
254 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), que esta-
belece multa e até suspensão de 
programação para a emissora que 
exibir atrações em horário diverso do 
autorizado pela classificação indicativa.

Na prática, a decisão significou que 
as emissoras de rádio e TV podem exibir 
qualquer tipo de conteúdo ao longo do 
dia. A classificação indicativa criada a 
partir de teor sexual, de nudez, uso de 
drogas e violência não foi abolida, apenas 
as sanções para emissoras baseadas na 
recomendação horária. De acordo com o 
novo modelo, basta haver um aviso sobre 
a classificação etária antes do início do 
programa.

Diferentemente do que acontece 
com filmes ou jogos de videogame, as 

próprias emissoras fazem a classificação 
dos programas que veiculam, seguindo 
as diretrizes estabelecidas por portaria do 
Ministério da Justiça em 2006.

A decisão reacendeu um debate que 
existe pelo menos desde 2001, quando o 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) propôs  
a ADI. Dez anos depois, em 2011, a inicia-
tiva teve o apoio da Associação Brasileira 
das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), 
que ingressou no processo como amicus 
curiae, utilizando o argumento central de 
que a determinação de faixas de horário 

viola a liberdade de expressão.
Por outro lado, durante todo esse 

período, a possibilidade de exibição de 
conteúdos recomendados inclusive para 
maiores de 18 anos em qualquer horário, 
o que, com o dispositivo do ECA, só era 
permitido após às 23h, foi vista com pre-
ocupação por órgãos ligados à proteção 
da infância e setores da área jurídica e de 
comunicação.

Em 2014, o Instituto de Pesquisas 
Sociais, Políticas e Econômicas do Mi-
nistério da Justiça e a Organização das 
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco) realizaram uma pesquisa 
em que foi analisado o comportamento das 
crianças ou adolescentes e dos pais ou res-
ponsáveis em relação ao uso das mídias e da 
percepção sobre a classificação indicativa.

Na ocasião, 85% dos entrevistados 
opinaram que as regras de classificação in-
dicativa na TV aberta deveriam permanecer, 
obedecendo à faixa de horário recomenda-
da para cada idade. No mesmo ano, cerca 
de 80 organizações ligadas à cultura, edu-
cação e mídia lançaram uma nota pública 
reiterando o apoio à classificação indicativa 
por horário, entre elas a ONG Intervozes, 
que trata de políticas sobre comunicação 
e é um dos órgãos que integram o Comitê 
de Acompanhamento pela Sociedade Civil 
para a Classificação Indicativa, criado pelo 
Ministério da Justiça para acompanhar as 
políticas públicas ligadas à questão.

De acordo com a coordenadora da Inter-
vozes, Bia Barbosa, a ação julgada em agosto 
pelo Supremo não acompanha a atualização 
e a reformulação da política de classificação 
indicativa ocorrida em 2006. “Essa ação foi 
movida em 2001, em uma época na qual 
a atual política de classificação indicativa 
sequer estava em vigor no Brasil. Foi um 
processo que, ao longo desses 15 anos de 
tramitação no STF, não reconheceu a atu-
alização que foi desenvolvida em diálogo 
com as empresas de comunicação”, afirma, 
referindo-se à edição de diversas portarias 
que regulamentaram a atual política pela 
Secretaria Nacional de Justiça há 11 anos, a 
partir de uma série de reuniões com repre-
sentantes da sociedade civil, de órgãos do 
poder público, das emissoras e de outros 
meios de comunicação.

Advogado da Abert, tendo atuado na 
ação desde o ingresso da entidade no 
processo, Gustavo Binenbojm lamenta a de-
mora para o julgamento, considerando que 
a questão era de “muito mais relevância” na 
época em que se iniciou a ADI: “É uma deci-
são ainda importante pelo simbolismo, mas  
cada vez menos, porque deve-se reconhecer 
que o consumo de TV por assinatura e de 
internet, que não constituía uma realidade 
considerável em 2001, vem crescendo cada 
vez mais. Não deixa de ser uma decisão com 
cheiro de naftalina”.

Apesar disso, Binenbojm comemora 
a retirada do que chamou de uma “pedra 
no sapato” das emissoras. “A indicação por 
horário era um problema maior do que 
se pode imaginar para as emissoras, que 
tinham que adequar seu conteúdo à classi-
ficação indicativa por conta da ameaça da 
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reclassificação para uma outra faixa horária, o 
que poderia inviabilizar o programa. Já acon-
teceu de novelas que eram consideradas 
com conteúdo impróprio precisarem cortar 
personagens, modificar perfil ou vocabulário, 
eliminar parte da trama que envolvia crimes, 
sexualidade ou alguma questão que na 
interpretação do Ministério da Justiça era 
imprópria para aquele horário. Costumo dizer 
que acontecia uma censura às avessas”, diz.

O advogado cita o exemplo da novela Vi-
ver a vida, exibida pela Rede Globo em 2009, 
no horário das 21h. Na trama, a atriz mirim 
Klara Castanho vivia uma criança de índole 
má, o que, segundo ele, foi motivo de pressão 
sobre os autores por parte do Ministério da 
Justiça, por não considerar a abordagem da 
questão adequada para o horário. A solução 
teria sido afastar a personagem.

“O que eu pondero é que a classificação 
indicativa com vinculação horária era um ins-
trumento que impedia a exibição de muito 
conteúdo sem que a sociedade soubesse. 
Quando se fala que não havia censura é por-
que se desconhece a cena que foi excluída, 
o diálogo que foi suprimido para que aquele 
programa pudesse ir ao ar naquele horário. 
Esses cortes parecem bobos, mas significam 
muito se tirarmos daí uma série de desdobra-
mentos em relação à liberdade de expressão 
e ao que torna o ambiente cultural brasileiro 
mais pobre”, alega Binenbojm.

Para ele, os critérios do Manual de Clas-
sificação Indicativa do governo dão margem 
a diferentes interpretações: “Os critérios 
são fluidos e trazem insegurança jurídica. 
Exemplo disso foi o que aconteceu com o 
filme Aquarius recentemente. A princípio, foi 
classificado para maiores de 18 anos mas, 
diante de protestos, duas semanas depois o 
Ministério da Justiça reviu a classificação para 
16 anos”. O advogado conta que o ministro 

do STF Marco Aurélio Mello, em seu voto, 
lembrou também a discussão sobre morali-
dade pública. “Um exemplo interessante é o 
beijo gay. A avaliação sobre a adequação ou 
não de se exibir um beijo entre duas pessoas 
do mesmo sexo é questão que envolve um 
desacordo moral totalmente razoável na 
sociedade. Minhas filhas são preparadas 
para entender que aquilo é uma forma de 
demonstração de afeto, mas há famílias que, 
por opção filosófica ou religiosa, acham que 
crianças só podem estar expostas a esse 
conteúdo a partir de uma certa idade. A 
conclusão disso é que esse julgamento é 
pessoal, familiar. Cada família deve decidir o 
conteúdo a que seus filhos estão expostos”.

Bia Barbosa rebate os argumentos da 
Abert: “Não se pode falar em censura de 
maneira nenhuma nesses casos porque o 
Ministério da Justiça não avalia previamente 
esse conteúdo. As emissoras de rádio e TV 
produzem, colocam no ar e o Estado faz 
um monitoramento a posteriori. Censura 
é necessariamente prévia. Se as emissoras 
estão deixando de colocar alguma coisa 
no ar ou não, isso é uma decisão delas, que 
deve ser tomada com base nos critérios 
estabelecidos no Manual de Classificação 
Indicativa”.

Ela afirma que as normas, ao contrário 
do que Binenbojm sustenta, são estritamen-
te claras: “Não há nada de subjetivo nesses 
critérios. O manual é muito claro sobre 
que tipo de cena de sexo é considerada 
imprópria para cada faixa etária e não faz 
nenhuma distinção se essa cena de sexo é 
entre casais hetero ou homossexuais, por 
exemplo. A comprovação dessa objetivi-
dade é que nesses dez anos da política de 
classificação indicativa, entre 95% e 98% 
das classificações que as emissoras fizeram 
foram ratificadas pelo Ministério da Justi-
ça. Se houvesse subjetividade, o governo 
estaria reclassificando vários programas e 
não foi isso o que aconteceu”, argumenta, 
reforçando, ainda, o direito de defesa das 
emissoras nos casos de sanções: “Essa é uma 
discussão geral sobre comunicação no Brasil. 
As emissoras mais uma vez se escondem sob 
um discurso de liberdade de expressão, de-
sinformam a sociedade sobre o que significa 
censura de fato e, na verdade, os interesses 
colocados aí são claramente econômicos”.

Segundo dados do Ibope Media cole-
tados junto a jovens com idade entre 4 e 
17 anos, de 15 regiões metropolitanas do 
Brasil, crianças gastavam em média quatro 
horas e 43 minutos em frente à TV por dia, 
em 2004. Dez anos depois, esse tempo 
aumentou 18%.

“De 2014 para cá, acreditamos que o 
tempo se mantém nas cerca de cinco horas e 
meia em média de consumo diário de crian-
ças na TV. Mas, mesmo se a audiência tivesse 
caído, a lógica não pode ser quantitativa. 
Temos que considerar o impacto de qualquer 
conteúdo considerado impróprio na vida de 
cada criança”, acredita a coordenadora da 
Intervozes. “Achar que, na realidade brasi-
leira, as crianças estão diante da TV sempre 
com um adulto ao lado é de uma inocência 
absurda. É desconhecer como funcionam as 
famílias, a realidade da imensa maioria das 
crianças. É dar um poder às emissoras que 
não existe em nenhuma democracia mais 
antiga do que a nossa”, observa.

Psicólogos veem decisão 
com preocupação

Para a psicóloga especializada em 
Gestalt terapia e terapia familiar Juliana 
Pellegrino, a televisão tem o poder de 
influenciar o comportamento de adultos 
e, nas crianças, cujos sujeitos ainda estão 
em construção, o impacto é mais forte: 
“Nelas, a capacidade de processar e lidar 
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com informações ainda está altamente 
vinculada com o externo. Criança não 
tem bagagem emocional para lidar com 
conteúdos inapropriados. Saber lidar com 
o impacto das informações recebidas e 
dar-lhes significado, interpretando-as 
e compreendendo-as como uma visão 
de mundo, é uma tarefa extremamente 
difícil”.

Pellegrino explica o processo de absor-
ção do conteúdo midiático na infância: “A 
televisão apresenta verdades. Tudo que apa-
rece ali existe – até quando envolve contos ou 
histórias fictícias. Para a criança, aquilo que é 
visto é concreto –  e, se existe, ela entende 
que deve ser absorvido e guardado. Mesmo 
que não a afete instantaneamente, fica regis-
trado como algo que deve lembrar, no caso de 
um conteúdo que a tenha impressionado de 
alguma maneira. O desenvolvimento humano 
se dá com base na conexão afetiva, que, em 
uma de suas muitas ramificações, envolve a 
imitação. Portanto, o conteúdo televisivo ao 
qual uma criança é exposta deve ser muito 
bem avaliado, ele tem a capacidade de afetá-
-la muito bem ou muito mal.”

De acordo com a terapeuta, o contexto 
social em que pais geralmente vivenciam 
uma jornada de oito horas de trabalho 
externo deve ser considerado, assim como 
o dever das emissoras sobre a vulnerabi-
lidade intelectual dos menores: “É quase 
ingenuidade achar que, em uma sociedade 
na qual qualquer estabelecimento comercial 
possui ao menos um aparelho de TV ligado, 
um criança estará protegida de conteúdos 
inadequados.”

O psicólogo cognitivo-comportamental 
Nei Carneiro, especializado na área da infân-
cia, reforça o ponto apresentado por Pellegri-
no: “Quando uma comida chega à boca de 
um adulto, ele sente o paladar, a textura. Se 

estiver boa, ele mastiga e engole, se estiver 
ruim ele não come mais. A criança, caso não 
tenha sido instruída previamente, engole, 
independentemente se aquilo vai fazer mal 
ou não. Assim acontece com as informações. 
Quando os pequenos são expostos a conteú-
dos prejudiciais para sua formação, como os 
de violência, entram em conflito com aquilo 
que aprendem se seu ambiente familiar for 
tranquilo, ou ajudam a perpetuar esquemas 
desadaptativos, caso seu ambiente seja o de 
uma família agressiva”.

Discussão jurídica continua
Presidente da Comissão de Direitos da 

Criança e do Adolescente da OAB/RJ, Silvana 
do Monte Moreira chama a decisão do STF 
de um “grande contrassenso”. O Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (Conanda), diz Silvana, “considera abu-
siva toda publicidade direcionada a crianças 
desde 2014. De igual forma posicionou-se 
o STJ com relação à matéria em decisão de 
uma Ação Civil Pública do Ministério Público 
de São Paulo, que teve origem na atuação 
do Projeto Criança e Consumo, do Instituto 
Alana. A ação considerava abuso uma cam-
panha publicitária de um produto para o 
público adulto pela propaganda se dirigir ao 
público infantil. Não entendo como de menor 
importância a liberação das emissoras com 
relação à exibição de qualquer tipo de con-
teúdo sem a limitação de horário, bastando, 
apenas o aviso sobre a classificação etária”.

Na avaliação de Silvana, há, nesse caso, 
uma “inversão de prioridades” expostas 
na Constituição Federal. “O artigo 227 da 
Carta determina que é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta priori-
dade, o direito à educação, ao lazer, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, e colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
Entendo que não estaremos cumprindo os 
direitos de mantê-los livres da violência, 
crueldade e opressão ao permitirmos às 
emissoras de TV tal liberdade, colocando em 
último lugar, como de praxe, os princípios do 
superior interesse da criança”.

Por outro lado, Binenbojm argumenta 
que o artigo 254 do ECA seria inconstitucio-
nal quando diz que “é proibido exibir progra-
ma de rádio e televisão em horário diverso 
do autorizado”. Segundo ele, a lei submeteu 
a programação a uma autorização, enquanto 
o texto constitucional dispõe que a liberdade 
independe “de censura ou licença”.

Na interpretação de Silvana, o princípio 
da liberdade de expressão, utilizado na ação, 

não se sobrepõe: “Os pais ainda se sentem 
seguros sabendo que nos horários até 20h 
não haverá a exposição de sexo, drogas, 
violência, incitação ao crime, dentre outras 
temáticas que são constantes nos filmes e 
séries de TV. A partir do momento em que 
caem as punições às emissoras, toda a gama 
de assuntos inadequados estará a um clique 
de qualquer controle remoto. Hoje, a TV 
mostra cada vez mais o lado negativo da hu-
manidade. É preciso que consigamos manter 
a infância e a adolescência a salvo de tantas 
barbáries. Não se trata de encapsulá-los, mas 
sim de não os expor antes da maturidade”, 
salienta.

Bia Barbosa afirma que, mantida a deci-
são do Supremo, que ainda não foi publicada, 
a Intervozes, junto a outras organizações, 
recorrerá à Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos (OEA). “Com as mudanças na 
grade de programação que ocorreram nesse 
último mês já há uma concretude de violação 
dos direitos de criança”, afirma, contando 
que a ONG já se articulou com o órgão inter-
nacional para apresentar a questão.

Ela diz que a própria decisão gera 
diferentes interpretações, podendo ainda 
não ser permitida a desvinculação horária 
daquela exigida no Manual de Classifica-
ção Indicativa: “Estamos solicitando ao 
Ministério da Justiça que, diante deste 
cenário, reúna rapidamente o comitê, 
porque, na nossa avaliação, a política ainda 
vale. O que o STF revogou foi um trecho 
do artigo do ECA que previa sanção, mas, 
se a política continua em vigor, os horários 
também continuam. Esta é uma leitura 
da Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão também, a de que é possível 
judicializar os casos de descumprimento 
da classificação indicativa por horário. É 
um debate que vai ter muita briga pela 
frente.”, prevê. T
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Ofensas na internet não justificam censura

RONALDO LEMOS*

Vivemos em um 
mundo em que a infor-
mação circula de forma 
cada vez mais rápida. Isso 
traz vantagens enormes, 
mas também pode gerar 
distorções na opinião 
pública. Lidar com esse 

desafio de forma construtiva e demo-
crática é uma das tarefas mais impor-
tantes do nosso século.

Primeiro, vamos ao problema. Um 
estudo feito por um pesquisador da 
Universidade de Columbia e publicado 
pelo Instituto Americano de Imprensa 
demonstrou que informações falsas que 
“viralizam” tendem a circular três vezes 
mais rápido que as informações verda-
deiras que tentam corrigi-las. O estudo 
teve por base o Twitter e analisou 100 
mil publicações.

Apesar dessa dinâmica, o estudo 
constatou também que a mentira tem 
“pernas curtas”. Depois do pico inicial de 
desinformação, a informação verdadeira 
acaba alcançando a informação falsa.

Um dos casos analisados foi o boato 
disseminado nos Estados Unidos de que 
o vírus ebola teria sofrido uma mutação 
e se tornado transmissível a longas 
distâncias pelo ar. No momento inicial 
em que o boato se espalhou, a cada três 
tuítes publicados com a informação fal-
sa, apenas um o desmentia. No entanto, 
poucas semanas depois, a informação 
falsa foi superada até perder totalmente 
o fôlego e desaparecer das redes.

No Brasil houve casos similares. Na 
semana anterior à votação do impea-
chment na Câmara, houve um surto de 
notícias falsas na rede, com ao menos 
três delas chegando ao topo dos “tren-
ding topics”, a lista de assuntos mais 
compartilhados no Twitter. Na semana 

ESPAÇO ABERTO
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Ofensas na internet não justificam censura
seguinte essas mesmas três notícias fal-
sas haviam praticamente desaparecido.

Essa dinâmica cria um desafio es-
pecial para os momentos de campanha 
eleitoral. Marqueteiros de má-fé muitas 
vezes buscam “viralizar” boatos na ten-
tativa de criar ondas de influência na 
opinião pública. A receita para isso está 
ficando cada vez mais escancarada. Por 
exemplo, criam um veículo “noticioso” 
que publica a notícia falsa. A partir daí, 
dá-se a ela um título “bombástico”, que 
é disseminado em redes sociais como 
se fosse um grande furo de reportagem.

Muitos usuários da internet tornam-
-se, então, “veículos” de disseminação 
do boato. Mesmo não encontrando 
qualquer confirmação se aquilo é verda-
deiro ou não, resolvem passar a mentira 
para frente por causa de sua aparente 
“urgência”. Isso gera um efeito cascata. 
Outras pessoas vão passando a notícia 
falsa adiante e a mentira vai ganhando 
ares de “verdade” simplesmente por-
que tem muita gente falando sobre ela.

Qual seria então a solução? Um 
dos caminhos é a crescente onda da 
chamada “checagem de fatos” (fact-
-checking) em tempo real. De 2008 a 
2012 as matérias com fact-checking 
cresceram 300% nos EUA. Com a as-
censão da candidatura de Donald Trump 
– que assimilou a desinformação como 
estratégia eleitoral –, a prática cresceu 
ainda mais. No Brasil, além da imprensa 
tradicional, há várias iniciativas novas 
de fact-checking, que incluem a Agência 
Lupa, a Agência Pública e o portal Aos 
Fatos.

É fundamental também investir em 
educação para a mídia (media literacy). A 
primeira lição é aprender a questionar 
fatos e, sobretudo, não repassar para 
frente tudo que chega pela rede pa-
recendo ser “urgente”. Essa sensação 

de urgência é a arma dos marqueteiros 
para disseminar boatos. Em outras 
palavras, parar de agir como “veículo” 
de ideias pré-fabricadas produzidas 
maliciosamente por grupos de marke-
ting político.

Mais grave que o próprio problema 
tem sido a reação a ele. Na tentativa de 
coibir essa dinâmica, muitos políticos 
têm buscado mecanismos inaceitáveis 
de censura prévia através do Judiciário. 
Levantamento feito pela Associação 
Brasileira de Jornalismo Investigativo 
(Abraji) mostrou que os pedidos de 
remoção de informações da internet 
explodiram no Brasil. Mal a campanha 
eleitoral começou já foram mais de 28 
ações propostas por políticos contra 
jornalistas, sites e empresas de mídia. O 
número supera todas a ações similares 
propostas nas eleições de 2012.

Infelizmente, um a cada cinco 
pedidos de censura prévia feito por 
políticos tem sido aceito pelo Judiciário. 
O campeão desse tipo de pedido é o de-
putado Expedito Júnior (PSDB/RO), com 
sete processos. Empatados em segundo 
lugar estão a ex-presidente Dilma Rous-
seff, o senador Benedito de Lira (PP/AL) 
e o senador Marcelo Crivella (PRB/RJ), 
todos com seis processos cada um.

É preciso que o Judiciário brasileiro 
exerça grande responsabilidade nessa 
hora. Decidir em favor da censura prévia 
e da remoção de conteúdos representa 
jogar fora o bebê junto com a água suja 
do banho. Infelizmente, no conflito en-
tre liberdade de expressão e a proteção 
da “honra” de políticos, a jurisprudência 
dos tribunais superiores no Brasil tem 
pendido 70% para esta e somente 30% 
para aquela.

Esses números são preocupantes. 
Fazem o Brasil destoar não só do 
modelo de liberdade de expressão 

consagrado nos Estados Unidos - no 
qual a punição por ofensas à honra de 
figuras públicas é excepcionalíssima –, 
mas destoar também de nossos vizi-
nhos latino-americanos. Países como 
Argentina, Costa Rica, El Salvador, 
México, Nicarágua e Uruguai descrimi-
nalizaram ou nunca consideraram crime 
as ofensas contra a honra em assuntos 
de interesse público, especialmente 
quando envolvem políticos.

O caso mais emblemático foi a 
aprovação em 2009, na Argentina, da 
chamada Lei Kimel, nome de um jorna-
lista injustamente punido por difama-
ção ao investigar o massacre da igreja 
de São Patrício, que expôs políticos do 
país. Por conta do caso, a Argentina foi 
condenada pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos por cercear a li-
berdade de expressão, levando o país a 
adotar uma nova lei que limita o direito 
de políticos de processarem cidadãos 
por difamação e outras ofensas à honra.

É nesse contexto que o Brasil precisa 
repensar o fenômeno da “censura judi-
cial” que cresce entre nós. A internet traz 
desafios, mas a melhor forma de lidar com 
eles é com mais informação, e não com 
menos. Como já recomendou o Conselho 
de Comunicação do Congresso Nacional, 
órgão do qual sou vice-presidente, por 
unanimidade: “A melhor reação a um dis-
curso ou relato considerado problemático 
é a resposta a ele na esfera pública. Em 
vez de supressão ou tolhimento, mais 
discursos, mais versões, mais contradi-
tório. Essa é a praxe saudável de uma 
sociedade que se governa sob um Estado 
democrático de Direito”.

*Advogado, professor, membro do 
Conselho de Comunicação Social do 

Congresso Nacional e diretor do Instituto 
de Tecnologia & Sociedade do Rio  (ITS-Rio)



Combate à corr upção fora da lei?
Projeto com medidas anticorrupção pretende criar teste de integridade para 
agentes públicos, restringir o habeas corpus e permitir o uso de provas ilícitas

VITOR FRAGA

O tema do combate à corrupção nunca esteve tão em voga. Nos últimos três 
anos, diversos movimentos sociais foram criados a partir desse mote. E, diferen-
temente do que ocorre em outros debates públicos, nesse caso praticamente 
não existe contraditório – isto é, ninguém, em tese, irá manifestar-se a favor de 
práticas corruptas.

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou ao Congresso Nacional, em 
março, um pacote de dez medidas contra a corrupção, por meio de uma ação 
popular que obteve mais de dois milhões de assinaturas. Transformada no Pro-
jeto de Lei (PL) 4.850/2016, a matéria vem enfrentando resistência de políticos 
e juristas na comissão especial que analisa o projeto na Câmara dos Deputados. 
As medidas englobam assuntos como celeridade nas ações de improbidade 
administrativa, criminalização do chamado caixa 2 de campanha e previsão de 
crime hediondo para corrupção de altos valores, e segundo o MPF poderiam 
prevenir a ocorrência de crimes, agilizando decisões judiciais e garantindo a 
punição dos culpados. 

Para os especialistas ouvidos pela TRIBUNA, porém, em vez de combater a 
corrupção, a proposta reduziria direitos fundamentais – através, principalmen-
te, de alterações na legislação penal. Entre os pontos mais criticados estão as 
restrições ao habeas corpus e a possibilidade de provas obtidas de forma ilícita 
serem aceitas em juízo, além do teste de integridade para agentes públicos – ini-
ciativas que, caso aprovadas, configurariam a flexibilização ou mesmo a retirada 
de garantias individuais, ferindo o ordenamento jurídico. O teste de integridade, 
por exemplo, ao permitir a condenação de um agente público pela intenção de 
cometer um crime, eliminaria a presunção de inocência. Ou seja, a necessária 
satisfação a ser dada à opinião pública no tocante ao combate das ilegalidades 
poderia, como consequência, produzir mais injustiças.

Projeto de lei
O PL 4.850/16 propõe várias mudanças no Código Penal (Decreto-Lei 

2.848/40) e nos códigos de Processo Civil (Lei 13.105/15) e Processo Penal 
(Decreto-Lei 3.689/41), além da legislação relativa a partidos políticos, eleições, 
crimes hediondos e combate à corrupção, entre outros. O texto propõe “medidas 
contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o en-
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Combate à corr upção fora da lei?
Projeto com medidas anticorrupção pretende criar teste de integridade para 
agentes públicos, restringir o habeas corpus e permitir o uso de provas ilícitas

riquecimento ilícito de agentes públicos”, e foi apresentado pelos deputados Antonio 
Carlos Mendes Thame (PV/SP), Diego Garcia (PHS/PR), Fernando Francischini (SD/PR) 
e João Campos (PRB/GO), incorporando todas as sugestões do documento oferecido 
pelos procuradores federais – com exceção da proposta de que o condenado possa 
iniciar o cumprimento da pena após decisão em segunda instância, mesmo antes 
do julgamento de recursos (segundo informações da Agência Câmara, esse ponto 
deverá ser analisado por meio de Proposta de Emenda Constitucional).

As críticas, do ponto de vista jurídico, têm como alvos principais: a inconstitu-
cionalidade do teste de integridade, as limitações na concessão de habeas corpus 
(hoje instrumento de uso amplo, como em casos de urgência ou ameaça de perda 
de direitos, só poderia ser concedido pelo juiz em caso de prisão ou ameaça de 
prisão ilegal) e a validação de provas ilícitas em determinadas situações – além da 
possibilidade de magistrados não aceitarem recursos que considerem ter a intenção 
de apenas protelar a decisão final e declararem o trânsito em julgado do processo, 
ou seja, sem possibilidade de recursos.

Na opinião do presidente da Comissão de Processo Penal (CPP) da OAB/RJ, Diogo 
Tebet, o projeto “é um festival de ilegalidades”, com várias medidas inconstitucionais, 
e “não cria mecanismos anticorrupção como o MPF propagandeia”, mas visa a alte-
rar radicalmente dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal. “Na 
verdade, algumas das medidas espelham verdadeira retaliação de seus autores às 
operações anuladas pelo Poder Judiciário, especialmente pelos tribunais superiores. 
Anulações essas que decorreram do reconhecimento de flagrantes ilegalidades 
praticadas por agentes do próprio aparato persecutório estatal”, aponta.

A procuradora regional da República Mônica Campos de Ré afirma que os princi-
pais objetivos da proposta são assegurar a “efetividade da lei penal contra corruptos 
e corruptores”, com o objetivo de reduzir a impunidade. “Existe hoje consenso na 
sociedade brasileira de que é preciso punir quem pratica a corrupção. Entretanto, o 
sistema jurídico vigente no país não está sendo eficaz para esse propósito. Precisamos 
de mudanças, e quanto a este aspecto as proposições representam o início de um 
debate”, sustenta ela, que coordena a campanha Dez medidas contra a corrupção no 
Estado do Rio de Janeiro.

Presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Fábio Tofic con-
corda que “o país está farto de tanta corrupção”, porque esta “corrói o Estado de 
Direito e viola direitos e garantias fundamentais do cidadão”, e que é preciso haver 
medidas para combater a prática, mas não confia que aquelas propostas do MPF 
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possam fazê-lo. “Não estou convencido de 
que estas dez [medidas] – que na verdade 
são 19 – irão resolver o problema”, ponde-
ra, referindo-se ao fato de que as medidas 
correspondem a 19 projetos de lei, além de 
uma Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC). “Creio até que, a longo prazo, pode 
piorar, porque as propostas ampliam demais 
os poderes das nossas polícias e de outros 
órgãos de repressão penal. E onde há poder 
demais, com fiscalização de menos, surge um 
campo fértil para a corrupção. A corrupção é 
filha do arbítrio. Para combatê-la, precisamos 
delimitar os poderes do Estado, e não ampliá-
-los”, defende. 

Ele acredita que a falta de transparência 
na discussão é o que mais preocupa. “As pes-
soas não estão informadas do que se trata. 
Houve uma jogada de marketing muito bem 
feita, como se fosse um remédio contra a 
corrupção. Na verdade, é um pacote que visa 
a restringir os direitos e garantias do acusado 
no processo penal. Limita violentamente, por 
exemplo, o uso do habeas corpus”, denuncia 
Tofic, que também contesta a ampliação 
nos poderes policiais. “A polícia poderá, por 
exemplo, entrar nas casas das pessoas sem 
mandado, desde que de boa-fé. Será que as 
pessoas sabem disto? Suponho que não. O 
mais grave para mim é isso, a falta de boa-
-fé na própria forma como este pacote está 
sendo apresentado. O debate precisa ser 
mais honesto e transparente”, diz.

O presidente do Fórum Nacional Perma-
nente de Carreiras Típicas de Estado (Fona-
cate), Rudinei Marques, vê prós e contras na 
proposta. “Algumas medidas, como a questão 
da celeridade processual, são positivas, 
pois há consenso no Brasil todo de que a 
morosidade processual precisa ter um fim. 
A criminalização do enriquecimento ilícito 

é o mesmo caso, assim como a revisão dos 
prazos prescricionais e a facilitação da que-
bra do sigilo bancário”, enumera. “Por outro 
lado, as medidas trazem também questões 
muito polêmicas. A relativização da prova 
ilícita, por exemplo, é temerária. Como saber 
se foi obtida com boa-fé ou não? As novas 
modalidades de prisão preventiva também 
estão sendo criticadas. Não dá para aceitar 
que o Estado possa coagir pessoas para obter 
uma delação”, opina.

Mônica de Ré critica o que chama de uso 
“inapropriado” de alguns instrumentos. “O 
habeas corpus é uma garantia constitucional 
que protege a liberdade do indivíduo. Mas, 
atualmente, tem sido usado de forma inapro-
priada como um recurso para atacar questões 
processuais. Os recursos não devem ser 
utilizados de forma abusiva, desvirtuada 
de sua finalidade, apenas para atrasar o 
cumprimento da decisão”, pondera. Sobre as 
provas ilícitas, Ré destaca que “a teoria sobre 
as provas ilícitas foi importada dos Estados 
Unidos pela metade, gerando um desequi-
líbrio”, e que as medidas teriam o propósito 
de ajustar a questão. “O precedente norte-
-americano, US vs. Leon (1984), traçou uma 
linha divisória entre abuso da polícia e erro 
da Justiça. Uma decisão razoável, emitida 
por um juiz imparcial que tem por objetivo 
proteger os direitos fundamentais do réu 
na investigação legitima a ação policial dela 
decorrente. A revisão de decisões por ins-
tâncias superiores deve ser encarada como 
algo natural e próprio do sistema jurídico 
e, portanto, esse fato não torna a decisão 
original ‘ilícita’. Há abertura na lei e na va-
loração das provas e, assim, a possibilidade 
de conclusões judiciais diferentes sobre uma 
mesma realidade”, reforça.

Tebet desaprova o que chamou de 
“esdrúxula tentativa de limitar o alcance do 
habeas corpus”, que a seu ver seria um “re-
trocesso civilizatório em tema de direitos e 
garantias fundamentais, que somente encon-
tra similar no AI-5, editado pelo governo da 
ditadura militar”. Já o trecho que possibilita a 
utilização de provas ilícitas no processo penal 
foi classificado pelo advogado como “um 
dos maiores absurdos na história recente 
da democracia brasileira”, na medida em 
que “despreza o comando constitucional 
do artigo 5º, inciso LVI, que expressamente 
enuncia que ‘são inadmissíveis, no processo, 
as provas obtidas por meios ilícitos’”. O MPF 
propõe que seja excluída a ilicitude da prova 
quando “o agente público houver obtido a 
prova de boa-fé” ou “usada pela acusação 
com o propósito exclusivo de refutar álibi”, 
entre outras situações. “Ou seja, abre-se a 
possibilidade, por exemplo, de se torturar 
uma pessoa ou testemunha caso o agente 
policial esteja de ‘boa-fé’, ou no caso de a 
mesma ter sido indicada por um acusado 
como seu álibi, e a acusação queira refutar a 
declaração que entenda inverídica”, critica.

Sobre a questão dos recursos, o presi-
dente da CPP da Ordem enxerga “uma afron-
ta ao direito de defesa e, por conseguinte, à 
atividade do advogado”. Tebet diz que o texto 
do PL possui “diversas passagens ofensivas 
aos advogados, seja de forma direta, seja de 
forma dissimulada”, e cita trechos em que se 
afirma que “criminosos de colarinho-branco, 
como regra, podem contratar advogados com 
elevada qualidade técnica”, e que “a busca 
da prescrição e consequente impunidade 
é uma estratégia de defesa”. Tais posições, 
segundo Tebet, “são inaceitáveis e revelam 
a ignorância e tentativa de criminalização 
do papel do advogado, que é essencial ao 
funcionamento da Justiça. As medidas re-
lativas ao amesquinhamento dos recursos 
e do habeas corpus (que eles denominam 
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eufemisticamente de ‘aperfeiçoamento do 
sistema recursal penal’) e a permissão das 
provas ilícitas (alcunhada de ‘ajustes nas 
nulidades penais contra a impunidade e 
corrupção’) prejudicam não só trabalho do 
advogado, mas tendem a aniquilar direitos e 
garantias fundamentais do cidadão”, ressalta.

A pedido do presidente da OAB/RJ, 
Felipe Santa Cruz, a Comissão de Processo 
Penal está elaborando um parecer analisan-
do a matéria, que será entregue no final de 
outubro pessoalmente ao deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), relator do projeto – ele 
declarou que apresentará seu parecer na 
mesma época. O PL 4.850/16 está sendo 
discutido em uma comissão especial. O 
trabalho está na fase da realização de audi-
ências públicas, e devem ser ouvidos mais 
de cem especialistas antes da votação. As 
sessões foram suspensas no dia 20 de se-
tembro, e serão retomadas após as eleições, 
segundo a Agência Câmara. A previsão é de 
que o projeto seja apreciado em plenário no 
mês de novembro, para ser então remetido 
ao Senado Federal. A OAB/SP também está 
questionando a constitucionalidade de dois 
pontos do pacote: provas obtidas por meio 
ilícito e restrições ao habeas corpus.

Teste de integridade
Um dos pontos mais controversos é o 

teste de integridade para o funcionalismo. 
A ideia consistiria em uma “simulação de 
situações sem o conhecimento do agente 
público, com o objetivo de testar sua con-
duta moral e predisposição para cometer 
ilícitos contra a administração pública”. Os 
testes seriam “aleatórios ou dirigidos” e os 
resultados, usados “para fins disciplinares” e 
para “a instrução de ações cíveis, inclusive a 
de improbidade administrativa, e criminais”. 
Se aprovada, a mudança estabeleceria pu-
nição pela simples intenção do funcionário 
de infringir uma determinada regra – o que 
enfraqueceria o princípio da presunção de 
inocência.

“O alcunhado teste de integridade é mais 
uma das medidas teratológicas propostas, 
que esbarra em posicionamento consolidado 
em súmula do Supremo Tribunal Federal que 
considera ilegal o flagrante preparado, além 
de vulnerar o princípio da presunção de ino-
cência. Ou seja, todos são presumidamente 
culpados até a realização (e aprovação) no 
teste. Essa proposta visa a testar a ‘conduta 
moral e predisposição para cometer ilícitos’ 
do agente público, assemelhando-se muito 
às noções da Santa Inquisição”, compara 
Tebet. Para ele, “não se pode conceber a 
criminalização da pura intenção de cometer 

crime, ainda mais quando essa intenção é 
indevidamente viciada e estimulada”.

Na opinião de Tofic, a ideia estaria “im-
pregnada de um maniqueísmo próprio de 
teocracias pouco democráticas” . O próprio 
termo integridade, acrescenta, “já sugere 
um subjetivismo próprio da moral e da re-
ligião, não do Direito. O mais grave, porém, 
é tal teste poder ser usado como prova no 
processo penal. E o que espanta ainda mais 
é que quando alguém propõe criminalizar o 
mau uso do teste, como é o caso de projeto 
em trâmite no Congresso Nacional sobre o 
abuso de autoridade, o MP se coloca contra. 
Como podemos confiar, então, que estão 
imbuídos de boa-fé?”, questiona.

Rudinei Marques também considera o 
teste um dos pontos mais discutíveis. “Em 
primeiro lugar, me parece inconstitucional, 
porque fere a presunção de inocência. Soa 
até meio medieval conseguir detectar a pre-
tensão de alguém para cometer um ilícito”, 
critica, lembrando que “o modelo, em regra 
geral, foi adotado com base na legislação 
norte-americana, e não me parece que este 
seja inatacável, e nem mesmo que possa 
resolver os problemas do nosso país”.

Mônica de Ré assegura que não existe 
violação à presunção da inocência. “O agen-
te público não será punido somente pela 
intenção de cometer um ilícito, mas pela 
concreta realização de uma conduta que, 
por si só, já caracterizará o descumprimento 
de seu dever de probidade e o desrespeito 
aos princípios da administração pública. A 
constatação dessa prática deve ser docu-
mentada, seja em procedimento judicial ou 
administrativo, para permitir ao agente o 
exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Ninguém será presumido culpado. O teste de 
integridade poderá ser aplicado a qualquer 
agente público”, afirma.

O fato de os membros do MP não serem 
mencionados diretamente no que diz respei-
to ao teste é considerado um ponto crucial 
pelos opositores da proposta. “O projeto 
de lei não cita expressamente membros 
do Ministério Público e do Poder Judiciário, 
indicando como alvos do teste agentes 
públicos da ‘administração pública’ e dos 
‘órgãos de polícia’. Na verdade, a medida 
coloca o MP como superpoder, acima de 
qualquer suspeita, que fiscalizará todos os 
testes de integridade realizados. A pergunta 
que se coloca é: quem fiscalizará o fiscal?”, 
indaga Tebet. 

Falando no mesmo tom, Marques argu-
menta que admitir o teste de integridade da 
forma que foi apresentado significa aceitar 
que existem “instituições públicas acima de 
qualquer suspeita” – o Ministério Público, por 
exemplo, seria apenas fiscalizador, e não fis-
calizado. “Qual é o critério absoluto de morali-
dade pública ou de integridade que permite, a 
partir dali, avaliar outras condutas?”, pergunta, 
não descartando uma eventual Ação Decla-
ratória de Inconstitucionalidade caso “uma 
medida dessa natureza conste do texto final”. 
Para Tofic, é como se faltasse uma 11ª medida, 
já que seria “um disparate submeter toda a 
administração pública aos testes”, excluindo 
os membros do MP. “Não pode haver cidadãos 
acima da lei. A verdade é que a medida peca 
até por certa ingenuidade, porque o velhaco 
não cairia jamais numa armadilha desta. Quem 
vai cair é o desavisado, que pratica o ato de 
improbidade impelido maliciosamente pelo 
teste”, conclui. TFo
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Um novo caminho para 
as relações de trabalho

É preciso coragem 
para dar o primeiro 
passo no sentido de 
superar a atual crise 
e co n ô m i c a  e  n a s 
relações de trabalho. E 
neste sentido, um novo 

caminho se impõe: a modernização do 
atual modelo rígido legislado em favor 
de um modelo com maior espaço para 
a negociação coletiva.

Rejeitar o atual modelo legislado 
rígido não é o mesmo que defender a 
desregulamentação. Qualquer mercado 
de trabalho exige regulamentação, com 
o respeito às normas de medicina e 
segurança do trabalho e aos direitos 
fundamentais dos trabalhadores.

As transformações ocorridas nas 
relações de trabalho contemporâneas 
– cite-se, como exemplo, a situação 
de home office, ou até mesmo a 
terceirização de serviços – só podem 
ser adequadamente reguladas por um 
sistema que favoreça a negociação 
coletiva.

A Constituição Federal reconhece 
a negociação coletiva, mas na prática 
pouquíssimos direitos podem ser 
transacionados. As convenções 98 
(1949) e 154 (1981) da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), ambas 
ratificadas pelo Brasil, determinam 
que os países signatários prestigiem 
a negociação coletiva, e devem ser 
respeitadas.

A limitação das negociações coletivas 
gera, além de reflexos negativos para a 
economia, grande insegurança jurídica. 
Em suma, restringe-se excessivamente 
o diálogo democrático, sepultando de 
vez a participação do trabalhador no 
ambiente coletivo.

A este respeito, manifestou-se – 
com excepcional lucidez – o ministro 
Luis Roberto Barroso, relator do RE 
590.415-SC, no julgado de 30/04/15, 
afirmando que a “negociação coletiva 
é uma forma de superação de conflito 

que desempenha função política e 
social de grande relevância. De fato, 
ao incentivar o diálogo, ela tem uma 
atuação terapêutica sobre o conflito 
entre capital e trabalho e possibilita 
que as próprias categorias econômicas e 
profissionais disponham sobre as regras 
às quais se submeterão, garantindo 
aos empregados um sentimento de 
valor e de participação. (...) É, portanto, 
um mecanismo de consolidação da 
democracia e de consecução autônoma 
da paz social.”

Lamentavelmente, alguns setores 
insistem no discurso da precarização, 
afirmando que a livre negociação 
coletiva resultaria em redução de 
direitos dos trabalhadores. Para os que 
defendem esta posição, recomenda-
se buscar reduzir a informalidade no 
mercado de trabalho, verdadeira fonte 
de precarização.

Os riscos envolvidos neste tipo de 
precarização não devem ser subestimados: 
as degradantes condições de trabalho e 
os grandes índices de acidentes são 
características marcantes do trabalho 
informal. A informalidade não permite 
sequer acesso a direitos trabalhistas 
básicos, garantidos aos formais.

Este cenário só poderá ser corrigido 
com a superação do atual modelo 
rígido em favor de um modelo com 
verdadeira abertura para o negociado. 
Eis o desafio: reduzir rigidez sem 
comprometer o núcleo de 
garantias dos trabalhadores. 
Do contrário, quanto mais 
rígida a legislação, maior 
será informalidade,  a 
precarização do trabalho e 
o agravamento da crise.

*Advogado, especialista 
em Direito empresarial e 

das relações de trabalho, 
consultor jurídico da 

Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro

Trabalho: n egociado
deve pre valecer
sobre leg islado?PEDRO CAPANEMA*

PONTOCONTRAPONTO
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O atual governo bra-
sileiro está propondo à 
sociedade brasileira a 
reforma da legislação tra-
balhista. Uma das propos-
tas apresentadas e já em 
discussão no Congresso 
Nacional é o Projeto de 

Lei 4962/2016, que trata do negociado 
sobre o legislado.

O projeto de lei altera o caput do artigo 
618 da CLT, que passaria ter a seguinte re-
dação: “As condições de trabalho ajustadas 
mediante convenção ou acordo coletivo 
de trabalho prevalecem sobre o disposto 
em lei, desde que não contrariem a Cons-
tituição Federal e as normas de medicina 
e segurança do trabalho.”

O projeto de lei é inconstitucional por 
que fere o artigo 7º, caput da Constituição, 
que dispõe: (...) “São direitos dos trabalha-
dores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição 
social: (...)”

Como se vê, o constituinte, ao estabe-
lecer os direitos dos trabalhadores, garantiu 
e possibilitou a criação de outros direitos 
que tenham como propósito melhorar sua 
situação.

Isto significa que qualquer inovação 
legislativa ou normativa (ACT-CCT), para ter 
validade jurídica constitucional, deve trazer 
melhoria na condição social do trabalhador. 
Jamais retirar direitos previstos em lei.

Assim ocorre porque os prin-
cípios e direitos funda-
mentais têm força nor-
mativa erga omnes, ou 
seja, obrigam não só o 
Estado e seus poderes 
constituídos (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), 
como também os indivídu-
os e grupos organizados. É 
o que a doutrina constitu-

cional chama de eficácia 
vertical e horizontal dos 

princípios e direitos fundamentais.  
As exceções a esta regra também estão 

expressamente previstas na Constituição. 
São os casos em que possibilita a redução 
de salário e de jornada de trabalho, me-
diante convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, para superar momentos de crise 
econômica e preservar os empregos. E os 
sindicatos há muito já negociam esses ter-
mos e condições, pois as crises econômicas 
são cíclicas. Não há necessidade de nova lei 
para possibilitar esse tipo de negociação.

O projeto é inconstitucional ainda 
porque possibilita a desigualdade de 
direitos entre os trabalhadores, a desigual 
valorização do trabalho humano em seu 
conteúdo mínimo, estruturado na Constitui-
ção e regulamentado pela CLT e outras leis 
trabalhistas. A aplicação dessas leis e direi-
tos vai passar a depender da capacidade de 
negociação do sindicato dos trabalhadores 
de mantê-los.

Num cenário de crise econômica e de-
semprego, e de sindicatos, em sua maioria, 
com pouca representatividade, pode-se 
vislumbrar a enorme precarização das 
condições de trabalho que esse projeto 
pode implementar, caso seja aprovado. O 
projeto é perverso, pois tende a subverter 
o papel do sindicato, que historicamente 
sempre foi o da defesa dos interesses dos 
trabalhadores e a melhoria da sua condição 
de vida social.

A relação de emprego é formada por 
atores que se encontram em desigualdade 
de condições. De um lado, o empregador, 
dono do capital, da organização produtiva 
de trabalho e, de outro, o trabalhador que 
tem apenas sua força de trabalho para 
vender e assim obter o sustento necessário 
para si e sua família. O trabalho é, para o ho-
mem, uma condição para a existência digna 
e, portanto, as leis que regulam o trabalho 
humano não podem ficar ao sabor das 
oscilações da economia de mercado, sob 
pena de ferir a própria dignidade humana.

*Procurador do Trabalho  (PRT-1ª 
Região), coordenador nacional da Conalis 

- Coordenadoria Nacional de Promoção da 
Liberdade Sindical

Trabalho: n egociado
deve pre valecer
sobre leg islado?

Proposta é inconstitucional, 
além de extemporânea

JOÃO CARLOS 
TEIXEIRA*



E foram felizes... 
mesmo separados

Livro de Paulo Lins 
e Silva aborda 
aspectos do 
casamento, antes, 
durante e – por 
que não? – depois

RENATA LOBACK

Lançado em julho deste ano, o livro 
O casamento – antes, durante e depois 
(Edições de Janeiro), de Paulo Lins e Sil-
va, retrata a experiência de 55 anos de 
profissão e 45 de casamento de um dos 
advogados de família mais renomados do 
país. Ex-presidente da União Internacional 
de Advogados, o segundo e último brasilei-
ro a ocupar o cargo, assessor de Relações 
Internacionais do Conselho Federal da 
Ordem, diretor 
internacional 
do Inst i tuto 
dos Advogados 
Brasileiros (IAB) 
e diretor do 
Instituto Brasi-
leiro de Direi-
to de Família 
(IBDFam), Lins 
e Silva afirma 
que a ideia era 
fazer uma obra 
que pudesse 
transitar tanto 
no meio quanto 
por quem nun-
ca teve contato 
com o ordena-
mento jurídico. 
“Tenho muitas 
histórias de es-
critório e numa 
conversa com 
amigos recebi 
a sugestão de 
transformá-las 
em livro. Para 
aprofundar a 
questão, resolvi 
falar das trans-
formações cul-
turais de nossa 

sociedade, através de um comparativo das 
relações matrimoniais ao longo dos anos. 
Mas uma de minhas maiores preocupações 
era a linguagem. Queria que o livro pudes-
se circular na mão de diferentes pessoas e 
não apenas entre advogados. O casamento, 
para mim, é a base da sociedade”, observa.

Para Paulo Lins e Silva, vocação é 
o que define um advogado de família. 
“Precisamos ter paciência com os clientes 
e empatia para entender as sutilezas de 
cada situação. Ao mesmo tempo, não 

podemos nos envol-
ver. Não acho correto, 
também, manter um 
convívio social. A dis-
ponibilidade de um 
advogado de família 
precisa ser constante. 
Com tantas regrinhas, 
apenas com vocação 
é possível se dedicar 
a esta área”, salienta.

Por ser muito 
conhecido no meio 
profissional, Lins e Sil-
va guarda outro cui-
dado: evita aparecer 
em público ao lado 
de figuras conhecidas 
na sociedade. “Infeliz-
mente, já passei pelo 
constrangimento de 
almoçar com um ami-
go e divulgarem que, 
por estar comigo, ele 
estava se separando”, 
relembra.

No livro, dividi-
do em capítulos que 
respeitam a lógica do 
título -- o antes, o du-
rante e o depois do ca-

“O advogado atinge o ápice 
de um aprimoramento 
técnico profissional 
quando consegue 
estabelecer um maior 
número de conciliações e 
acordos do que vitórias em 
contenciosos exaustivos e 
muitas vezes infindáveis”.

“Você não vai procurar 
um pediatra para 
analisar um problema 
neurológico. No campo 
do Direito, dos advogados, 
é a mesma coisa. Se você 
procurar um tributarista, 
não deve ser para uma 
separação, um divórcio. 
Procure o advogado 
especializado e defina, 
estabeleça as cláusulas 
e condições do seu 
divórcio”.
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E foram felizes... 
mesmo separados

samento –, o advogado aborda as nuances 
de cada questão e destaca exemplos por 
meio de histórias vividas em sua carreira. 
Através delas, é possível observar as 
mudanças de costumes e a evolução do 
nosso ordenamento legal. “Hoje, não é 
mais necessário apresentar motivos para 
um pedido de divórcio, mas antigamente 
isso era exigido. Por esta razão, casos de 
adultérios eram investigados como que 
em filmes, com coleta de roupa íntima e 
lençóis para sua comprovação. São situ-
ações que renderam boas histórias em 
minha vida profissional”.

Apesar de lidar com muitas separa-
ções, o autor diz não ser um advogado 
“desquiteiro”. Na primeira visita de um 
cliente que pretende se divorciar, Lins 
e Silva sempre busca reconciliação, re-
lata. Apenas depois de esgotar todas as 
tentativas de solução é que o advogado 
começa a falar sobre o divórcio, que, para 
ele, é tratado como um remédio. “Ninguém 
casa pensando em se separar. Esta decisão 
é muito difícil e dolorida, mesmo quando 
atende a vontade de ambos”.

Há casos de clientes que gostam tanto 
de suas consultas que agendam visitas 
semanais. “Eles acham que eu sou tipo 
um terapeuta. Mas este é um momento 
de tanto desencontro emocional que as 
pessoas ficam dependentes dos conse-
lhos dos advogados”.

O trabalho multidisciplinar com o 
auxílio de profissionais da área da psico-
terapia, como psicólogos e psicanalistas, 
é definido por Lins e Silva como essencial 
no que se refere ao Direito de Família. 
“Principalmente em situações envolvendo 
crianças”, aponta.

“No livro, mostro a família em suas 
nuances. O início como uma fase de des-
cobertas e cuidados que devemos tomar. 
A concretização do matrimônio e todos 
os detalhes técnicos e burocráticos, que 

não podem ser negligenciados. E, por fim, 
como administrar a dissolução de um so-
nho. Muito importante para um advogado 
de família, em todas essas etapas, é ter por 
perto uma estrutura de bons profissionais. 
Quando há crianças nestas questões, não 
podemos ser o advogado de pais ou mães. 
O mais importante numa fase separatória 
é o bem-estar e o interesse de um filho”, 
pontua Lins e Silva.

Para ele, casamento é a construção de 
um núcleo familiar. “Quem vai casar tem 
que pensar muito bem antes de tomar 
esta decisão. Analisar se os dois falam o 
mesmo idioma e se entendem emocio-
nalmente, culturalmente, socialmente e 
sexualmente. Na separação é sempre bom 
avaliar bem o motivo. O perdão, às vezes, 
tem um grande alcance. O diálogo remedia 
muito e é vital. Nas cessões do casal é que 
o casamento cresce. Não havendo solução, 
o divórcio é sempre um remédio. Mas não 
se arrisquem em fazê-lo com advogados 
de outras áreas do Direito. Um especialista 
é também um bom orientador. As pessoas 
também acham que, ao procurar um bom 
advogado em determinado assunto, terão 
maiores vantagens materiais. O bom de-
fensor é o que irá dialogar com o outro, 
visando a obter um consenso e um acordo 
que seja benéfico para ambos”, diz.

Segundo o autor, o Direito de Família é 
a área mais humana dos direitos. “Por esta 
razão a especialização é tão importante. 
Quando eu preciso tratar de assuntos 
trabalhistas ou da área comercial, faço 
uso de profissionais que dominem estes 
setores. Há uma lógica para os profissio-
nais se encaminharem às diferentes áreas: 
identificação, aptidão e dom”, pondera. 

Em suas 211 páginas, a obra ainda 
trata de temas recentes, como a guarda 
compartilhada e os casamentos homoafe-
tivos. Os trechos em destaque na matéria 
foram retirados do livro. T

“O advogado de família é 
o elo entre a burocracia 
do Direito e as questões 
tão mutáveis e subjetivas 
da psique humana”. 

“Somos depositários 
de todas as aflições 
e segredos de nossos 
clientes/pacientes, 
que nos revelam 
suas intimidades e, 
portanto, diante de nós 
ficam despidos de suas 
naturais e instintivas 
defesas de pudor”.

“Somos, antes de tudo, 
conciliadores natos, 
absorvidos por uma 
ética de comportamento 
distinto das outras 
especializações”.

Paulo Lins 
e Silva
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O Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 27/2016, que tramita 
no Senado Federal, prevê 
que o salário dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), teto para os servidores 
públicos, suba de R$ 33.763,00 
para R$ 39.293,32 por mês, 
a partir de janeiro de 2017. O 
impacto, segundo o próprio 
STF, ultrapassaria R$ 700 
milhões. Em enquete na página 
do Senado, até as 16h34 
de 27 de setembro, 11.576 
pessoas haviam votado contra 
e 1.544 a favor do aumento. 
A TRIBUNA perguntou aos 
advogados: 

Qual a sua 
opinião sobre a 
possibilidade de 
aumento de salários 
para os ministros 
do STF, com efeito 
cascata sobre todo 
o Judiciário?

“Tudo o que aumenta 
gastos na atual 
conjuntura não 
procede. A situação 
do país não pede 
isso. Todos os que 
trabalham na Justiça 
serão aumentados, e 
o Brasil, que vive uma 
crise, vai acabar de se 
afundar.”
André Carvalho, 
advogado

“Não concordo, tendo 
em vista a situação de 
crise que o nosso país 
está enfrentando. Não 
há condições de um 
aumento atualmente, 
mesmo que haja 
merecimento. Eles já 
ganham o suficiente. 
Seria onerar demais os 
cofres públicos, daqui 
a pouco o Legislativo 
vai querer aumento 
também, e a crise 
está aí.”
Alisangela Santos, 
advogada

“Não concordo com o 
aumento. Para poder 
equilibrar as contas 
públicas, é preciso 
reduzir gastos, não 
aumentar. O que puder 
ser feito para melhorar 
a situação de crise deve 
ser feito. Mas não jogar 
a conta em cima dos 
pobres, aposentados, 
como tem acontecido. 
É preciso distribuir esse 
peso.”
Maria Ângela, 
advogada

TRIBUNA LIVRE
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“Um absurdo. Não 
procede. Ainda mais 
no momento que o 
país está vivendo, 
de crise financeira, 
eles deveriam ser os 
primeiros a não puxar 
esse efeito cascata. 
Sabemos que, no Brasil, 
um aumento puxa o 
outro. Acredito que não 
apenas os advogados, 
mas também a 
população deve estar 
contra.”
Elizabeth Aguiar, 
advogada

“Acho um absurdo. 
Aumenta-se o salário 
deles, mas o restante 
da população está 
sendo esmagado, 
com a quantidade 
de impostos que 
pagamos. Isso é Brasil, 
para eles sempre tem 
verba, e para o resto 
da população nunca 
tem dinheiro. Para 
nós, sobra apenas o 
imposto, que às vezes 
ainda é aumentado 
para poder compensar 
e pagar o que eles não 
fazem.”
Amanda Luiza, 
advogada

“Sou totalmente 
contrária a esse 
aumento agora. A gente 
está passando por uma 
situação tão difícil, 
de alto desemprego. 
Falar em aumento para 
qualquer categoria é 
inviável, um absurdo. 
Não é momento para 
aumento de nada. 
Mesmo que não 
houvesse o efeito 
cascata, não seria justo. 
Ninguém está tendo 
aumento, há indústrias 
quebradas, lojas 
fechando. É preciso 
fortalecer a economia 
primeiro, não era nem 
para ser ventilado esse 
aumento.”
Vera Guimarães, 
advogada

“Diante da crise que o 
país está vivendo, sou 
totalmente contrária 
a essa possibilidade. 
Não tem como 
ocorrer diante de 
tanto desemprego, 
a economia não vai 
aguentar. Ainda mais 
um aumento para 
quem já recebe o 
que lhe é devido. 
Com o efeito cascata, 
a situação complica 
mais ainda. Enquanto 
isso, nós, advogados, 
encontramos 
dificuldades para 
conseguir uma 
gratuidade na Justiça.”
Gilma Vasconcelos, 
advogada
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Celso Soares 
(dir.) discursou 
em nome das 
entidades

Para Android, baixe aquiPara iOS, baixe aqui

OABRJ

Pelo aplicativo da OAB/RJ, os advogados 
têm acesso ao Recorte digital e aos 
serviços mais acessados no portal
 
Para baixar, basta acessar as lojas virtuais 
Google play, no seu Android, ou Apple store, 
no iOS, e buscar por OAB/RJ. Baixe também 
diretamente pelo QR Code.

Advogado, já tem o 
aplicativo da OAB/RJ?
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Acesse as 
informações 
diretamente do 
seu smartphone
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Vôlei 
feminino

Futebol 
masculino

Futevôlei 
masculino

I Olimpíada da 
OAB/RJ terá 
futebol, vôlei de 
praia e futevôlei

A Comissão de Even-
tos Esportivos (CEE) da 
Seccional está organizan-
do a I Olimpíada da OAB/
RJ, que terá disputas de 
times de futebol soçaite e 
futevôlei masculinos e de 
vôlei de praia feminino. As 
equipes serão formadas 
pelas subseções, nas quais 
os colegas interessados 
têm até 15 de outubro 
para se inscrever, no caso 
do futebol, e até 30 de 
novembro, para as moda-
lidades futevôlei e vôlei 
de praia.

Segundo o presiden-
te da comissão, Daniel 
Duque dos Reis, a ideia 

foi inspirada nos jogos olímpicos de 
agosto, mas também objetiva estimu-
lar a integração entre os advogados 
inscritos em todas as subseções do 
estado. “O esporte, além de ser uma 
ferramenta fundamental para a saú-
de, eliminando o nosso estresse 
do dia a dia, permite 
o congraçamento e a 
troca de experiências”, 
destaca.

Vice-presidente da CEE, 

Wagner Botelho conta que 
o futebol soçaite 
terá um cam-
peonato com-

posto por 
duas etapas, 
o que explica 
o prazo curto 

para a inscrição. 
Cada subseção for- mará 

um time, que disputará  cam-
peonato regional a ser realizado em 
outubro. Desta primeira fase sairão as 
oito equipes que participarão do tor-
neio estadual, a ser realizado no mesmo 
dia dos jogos das outras modalidades, 
13 de dezembro.

“Cada região terá uma subseção 
responsável pela organização da pri-
meira fase”, detalha Botelho. “Os advo-
gados devem se inscrever na subseção 
de que fazem parte, ou em alguma 
outra de sua região, não podendo, por 
exemplo, um colega da Barra da Tijuca 
disputar pelo time de Nova Iguaçu”.

A modalidade futebol soçaite traz 
outras especificidades: “Como, no 
caso do futebol, já existe um torneio 
nacional organizado pelo Conselho 
Federal, além de disputas internacio-
nais, a comissão contratou um técnico 
que observará todos os torneios para 
escolher uma seleção oficial da OAB/
RJ”, informa o vice-presidente da CEE.

Além disso, ainda no futebol, 
os times com 
até 15 advo-
gados de cada 

subseção devem 
conter, obrigatoriamente, 

dois atletas com 45 anos ou mais 
completos até o fim de 2016. 

No caso desta modalida-
de, estagiários inscritos 

na Ordem só serão aceitos 
na posição de goleiro, não 

podendo atuar na linha.
Com relação ao vôlei de 

praia feminino e ao futevôlei 
mas- culino, as inscrições são tanto 
para advogados como para estagiários. 
Cada subseção poderá inscrever até 
um advogado ou advogada de outro 
local, desde que da mesma região. 
Botelho afirma que como para essas 
modalidades ainda não há campeo-
natos nacionais, às equipes campeãs 
será ofertado o direito de representar 
a seleção da OAB/RJ caso eles venham 
a ser realizados pela OAB Nacional 
futuramente. Todos as partidas serão 
dirigidas por árbitros escolhidos pela 
Comissão Organizadora.

“A ideia é oferecer lazer e saúde aos 
advogados e estagiários e, ao mesmo 
tempo, promover a integração entre as 
subseções participantes, propiciando 
contatos profissionais e a aproximação 
entre as regiões”, diz Botelho.

Para mais informações, os colegas 
podem entrar em contato com a comis-
são, pelo email cee@oabrj.org.br, ou 

com suas subseções. T



Notícias recentes in-
formam que já são mais 
de 11,6 milhões de desem-
pregados no país. Com este 
número e o aumento da 
inflação, pagamentos das 
contas de luz são adiados.

Por força das medidas 
intervencionistas e populistas adotadas 
pelo governo federal através da MP 
579/12, convertida na Lei 12783/13, 
foi anunciada redução nas tarifas de 
aproximadamente 20%.

Do final de 2012 até o início de 
2015 o governo mascarou os custos, 
injetou bilhões via Tesouro Nacional e 
de forma artificial tentou iludir a todos 
que vivíamos um momento de redução 
tarifária, mesmo com os reservatórios 
com volumes baixos e uma geração que 
se manteve, durante quase todo o perí-
odo, através das térmicas, sabidamente 
muito mais custosas.

O resultado disso foi um realismo 
tarifário, adotado em março de 2015, 
após as eleições de 2014, com au-
mentos nas tarifas superiores a 50%, 
gerando, assim, mais um componente 
para o não pagamento da fatura.

Para uma distribuidora de energia, 
o importante é que a conta caiba no 
bolso, e não que as tarifas sejam altas, 
pois estas aumentam a inadimplência e 

o furto e a fraude no consumo de ener-
gia. Entretanto, é preciso que a tarifa 
remunere o serviço prestado.

A falta de capacidade de pagar 
em dia os serviços essenciais cresceu 
consideravelmente, em razão da perda 
de poder aquisitivo dos clientes, da 
necessidade do governo de imprimir 
o realismo tarifário, da elevação do 
desemprego a patamares nunca vistos 
e da consequente queda na renda.

Muitos colocaram em segundo pla-
no o pagamento das faturas de energia, 
quer pelo baixo percentual cobrado 
de multa (2%) e juros de mercado no 
atraso – basta comparar com os juros 
cobrados por atraso no cartão de crédito 
e cheque especial -, quer pelo tempo 
que o cliente tem entre a data do ven-
cimento da fatura e a efetiva suspensão 
do serviço.

Neste momento, quando temos 
somados crise econômica e majoração 
tarifária, por motivos que as distribui-
doras não deram causa, o cenário acima 
precisa melhorar.

Estudo realizado pela Pricewa-
terhouse Coopers e pelo Instituto 
Acende Brasil, no período de 2002 a 
2008, demonstra que a carga tributária 
no setor elétrico aumentou de 35,9%, 
para 45%.

A tarifa de energia do Brasil sofreu 

forte majoração, notadamente a partir 
de 2004/2005, porque os governos fe-
derais e estaduais passaram a aumentar 
as alíquotas de seus impostos sobre o 
fornecimento de energia, objetivando 
a ampliação da arrecadação. Além do 
crescimento da carga tributária, alguns 
encargos setoriais são cobrados na 
fatura e usados para custear políticas 
sociais, o desenvolvimento energético, 
subsídios à baixa renda etc.

Se por um lado tributos e encargos 
foram majorados, a parte das tarifas que 
fica com a concessionária de distribui-
ção para operar e manter as redes, bem 
como investir na melhoria da qualidade 
dos serviços prestados, foi paulatina-
mente reduzida de 42% para 14% nos 
últimos quinquênios. 

Imaginemos o seguinte: uma fatura 
de R$ 100 emitida e paga, portanto, sem 
inadimplência ou “gato”. Na década 
passada, R$ 42 ficavam para a distribui-
dora. Hoje, este valor representa R$ 14. 
Se descontarmos os custos com pessoal, 
material e serviço, restariam R$ 6. Este 
valor sobraria para a distribuidora pagar 
financiamentos e investimentos e ainda 
remunerar seus acionistas.

Nos últimos dois anos a inadim-
plência das contas vencidas há mais 
de 90 dias aumentou em 0,4 %, o que 
significa, aproximadamente, R$ 1 bilhão 

A crise econômica brasileira 
e seus reflexos na quitação 
das faturas de energia
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a menos no caixa das distribuidoras. 
E se considerarmos as perdas com os 
“gatos”, bilhões seriam somados nesta 
nefasta conta. No Rio, só a tarifa da Light 
poderia ser 17% menor, se os “gatos” 
fossem extirpados.

Outro dado importante é que a 
implantação do plano de racionamento 
no Brasil, com as rigorosas metas de 
consumo impostas aos clientes das 
distribuidoras em 2001/2002, contri-
buiu para um aumento aproximado de 
10% a 12% no índice de irregularida-
des constatadas nas redes elétricas, 
prejudicando ainda mais o fluxo de 
caixa destas concessionárias, pois, para 
não ultrapassarem as metas de consu-
mo estabelecidas durante o referido 
racionamento, os clientes passaram a 
manipular redes e medidores – algo que 
sofremos o risco de passar novamente 
–, já que a tarifa, em razão do aumento 
dos “gatos”, não mais remunerava o 
serviço.

Diante da recessão econômica e 
da consequente queda de mercado, há 
um aumento significativo na inadim-
plência e nos “gatos”, o que agrava o 
cotidiano de uma distribuidora, pois 
somada aos problemas acima narrados, 

vivenciamos uma judicialização que é 
incentivada por decisões que protegem 
um “consumidor” que comete crime ao 
furtar ou fraudar o consumo.

Pena que órgãos de defesa do 
consumidor ainda não tenham obser-
vado que estão desconsiderando o 
verdadeiro consumidor e protegendo 
criminosos que só fazem a conta do 
honesto e adimplente crescer.

Registre-se que é no comércio e na 
indústria onde ocorre percentualmente 
o maior índice de fiscalizações e detec-
ções de irregularidades. Seriam estes 
hipossuficientes e merecedores de 
serem protegidos com ações coletivas 
e decisões distorcidas, que só incenti-
vam cada vez mais que este crime seja 
cometido? Vivemos em um país com 
uma série crise moral e ética, e não é 
desta forma que teremos o Brasil que 
sonhamos.

Enfim, passaremos por esta crise 
econômica, mas, até pelos reflexos 
que todos estamos sentido 
pelo êxito da ope-
ração Lava-jato, 

precisamos distinguir o consumidor 
que não paga a fatura porque não 
quer, que faz “gato” porque quer se 
dar bem, daqueles que estão passando 
por um momento que reflete a reali-
dade econômica do país, mas têm um 
histórico de relacionamento correto 
com a concessionária. O que se busca 
é tarifa que remunere o serviço, boa 
fé entre as partes, serviço adequado 
e um Judiciário e órgãos de defesa do 
consumidor que efetivamente briguem 
pelo verdadeiro consumidor. Um basta 
a esta judicialização incentivada, na 
qual honestos e adimplentes perdem 
há anos.

*Presidente da Comissão de 
Energia Elétrica da OAB/RJ
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Mediação, Direito Marítimo e debate 
sobre pensamento crítico na escola

A programação da Escola Superior 
de Advocacia (ESA) da OAB/RJ para 
os meses de outubro e novembro 
apresenta novos cursos sobre diversos 
assuntos.

No dia 14 de outubro, das 9h30 às 
12h, acontece mais uma edição do Café 
com debate, com o tema O dilema da 
escola: entre o pensamento crítico e a 
doutrinação política. Os debatedores 
serão o procurador do Estado de São 
Paulo Miguel Nagib e o professor Tarcísio 
Motta. O evento será no plenário Carlos 
Maurício, da OAB/RJ, e a entrada é franca.

O curso Como escrever contratos em 

inglês acontecerá nos dias 17, 19, 24 e 
26 de outubro, às segundas e quartas-
-feiras, das 18h30 às 20h. O investimen-
to é de R$ 400, totalizando 6h/aula. As 
aulas ficarão a cargo do professor Paulo 
Castro.

De 17 de outubro a 15 de dezem-
bro será oferecida a 7ª edição do curso 
de Direito Marítimo, sob a coordenação 
do professor Wellington Beckman. 
A atividade terá o total de 60h/aula, 
e acontecerá sempre às segundas e 
quintas-feiras, das 18h30 às 21h30. O 
investimento é de R$ 700 (duas par-
celas de R$ 350) para advogados e de 

R$ 600 para estudantes (duas parcelas 
de R$ 300).

A professora Liana Valdetaro coor-
dena o curso A participação do advogado 
na mediação à luz do novo CPC e da Lei 
13.140/15, que acontecerá nos dias 
21 e 28 de outubro, das 9h30 às 17h, 
totalizando 12h/a. O investimento é de 
R$ 360.

Também nos dias 21 e 28 de outu-
bro, o professor Carlos Gustavo Direito 
ministrará aulas sobre Aspectos práticos 
do Tribunal do Júri. A atividade será das 
18h às 20h, e o investimento é de R$ 150, 
para um total de 4h/aula. T

Ouvidoria-geral da Seccional participa 
de encontro nacional, em Brasília

O ouvidor-geral da OAB/RJ, José 
de Anchieta de Almeida, representou 
a Seccional no 3º Encontro Nacional 
de Ouvidores, realizado nos dias 5 e 
6 de setembro, em Brasília. Ao final 
do encontro, representantes de ou-
tras 16 seccionais e o ouvidor-geral 
da OAB Nacional, Elton José de Assis, 
assinaram uma carta que explica o 
papel das ouvidorias do sistema OAB 
e estabelece algumas mudanças no 
Provimento 123/2007, que criou a 
Ouvidoria-Geral do Conselho Federal.  

No encontro, foi apresentado um 
manual de rotinas e protocolos e suge-
rido que os ouvidores das seccionais 
observem os procedimentos. Segundo 
Almeida, a ideia é uniformizar o atendi-
mento em todo o país. “Nossa proposta 
não é burocratizar e, sim, simplificar. A 
ouvidoria é a porta de entrada da OAB”, 
assinala.

Segundo a carta, o papel das ouvido-
rias é o de harmonizar o relacionamento 
entre a classe e a Ordem, propondo a 

mediação de conflitos. É função delas, 
ainda, mediar conflitos entre colegas. Os 
casos não resolvidos são encaminhados 
ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED).

A ouvidoria trabalha como um filtro. 
Em casos de desrespeito às prerrogati-
vas, por exemplo, o órgão encaminha o 
pedido para a Comissão de Prerrogativas 
ou para a Procuradoria-Geral da Seccio-
nal. Também cabe ao órgão atender e 
zelar pelos princípios da indispensabi-
lidade do advogado em face da admi-
nistração da Justiça, além de promover 
o bom relacionamento da Ordem com 
a sociedade.

A Ouvidoria da OAB/RJ já atendeu 
cerca de 500 chamados em 2016, por 
meio da Central de Atendimento da 
Seccional. Para os próximos meses, 
Almeida planeja ir a grandes escritórios 
do estado para detectar os principais 
problemas que a classe enfrenta. “Dessa 
forma, começaremos a ter um panorama 
dos problemas gerais da advocacia flu-
minense”, explica.

A Ouvidoria-Geral da OAB/RJ pre-
tende igualmente expandir a atuação 
no interior, fortalecendo os órgãos nas 
subseções. “Uma boa gestão depende 
também de uma ouvidoria atuante. Que-
remos que todas as subseções tenham 
um ouvidor”, defende Almeida.

O atendimento da Ouvidoria é feito pelos 
telefones (21) 2730-6525 e 2272-6150, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. T

José de 
Anchieta 
de Almeida
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Em tempos de discussão sobre a criação de uma lei 
geral de proteção de dados pessoais no Brasil, proposta 
no Projeto de Lei (PL) 5276/16, em tramitação na Câmara 
dos Deputados, as comissões de Direitos Autorais, Direitos 
Imateriais e Entretenimento (Cdadie) e de Direito e Tecno-
logia da Informação (CDTI) da OAB/RJ realizaram, no dia 29 
de setembro, a palestra Proteção de dados no Brasil, nos 
Estados Unidos e na União Europeia, reunindo especialistas 

Nomeado em maio ministro da Cultu-
ra do governo de Michel Temer, o advoga-
do Marcelo Calero apresentou, no dia 30 
de setembro, em evento organizado pela 
Comissão de Direitos Autorais, Direitos 
Imateriais e Entretenimento (Cdadie) da 
OAB/RJ, na sede da Seccional, a estrutura 
da sua pasta e as propostas da área para 
os próximos dois anos.

“Chegamos ao Ministério da Cultura 
com muitos desafios, em meio a um pro-
cesso que não deixou de ser traumático 
para o Brasil. Mas quando recebi o convite 
tive a certeza de que o governo busca 
prestigiar uma experiência exitosa na 
gestão da cultura”, disse Calero, que, no 
Rio, em 2015, presidiu o Comitê Rio450, 
órgão criado para organizar a celebração 
dos 450 anos da cidade.

Ele, assim como seu secretário de 
Economia da Cultura, o também advo-

para comparar o tratamento dado à questão em cada um.
Apresentando o cenário da União Europeia – onde foi 

aprovada recentemente reforma na lei de proteção de dados 
que passará a valer a partir de 2018 –, o advogado belga Da-
vide Parrilli explicou que, atualmente, além da legislação em 
vigor, de 1995, cada país do continente tem uma lei específica 
sobre o tema, o que será modificado com a nova norma, que 
unificará a questão.

Já o advogado americano Robert Muller apresentou a 
abordagem americana, na qual, garante, dados são tratados 
como dinheiro: “A tendência dos Estados Unidos é permitir 
o armazenamento de mais dados tantos quanto for possível, 
para sempre, pois eles representam lucro”.

A análise comparativa e a discussão em formação no Brasil 
ficaram a cargo dos advogados Gilberto Martins de Almeida 
e Carlos Affonso de Souza. Diretor do Instituto de Tecnologia 
e Sociedade do Rio de Janeiro e membro da Cdadie, Carlos 
Affonso acredita que uma lei geral teria o papel de criar uma 
cultura de proteção de dados no país.

De acordo com ele, um país como o Brasil, que ainda 
não aprovou texto específico sobre o tema, tem um dilema: 
seguir o modelo norte-americano, com legislações setoriais, 
ou um projeto ligado ao modelo europeu de uma lei geral: 
“Parece-me ser a segunda opção a que o Congresso Nacional 
acabará fazendo”.

As palestras foram mediadas pelo integrante da Cdadie 
Gilberto Toscano. T

Proteção de dados: evento 
compara cenário internacional

Calero apresenta, na Seccional, 
desafios do Ministério da Cultura

gado carioca Cláudio Lins, frisaram que a 
pasta se dedicará a tratar a cultura como 
indutor de desenvolvimento econômico. 
“Queremos que a cultura brasileira seja 
uma marca, competitiva no cenário inter-
nacional”, explicou Calero.

Para Lins, o país é uma potência cul-
tural: “O Brasil tem tudo para ser líder dos 
mercados internacionais. Se queremos 
um país menos dependente de preços de 
commodities, parte do nosso desenvolvi-
mento econômico, a longo prazo, está em 
ter um olhar mais técnico, mais sério para 
a economia da cultura”.

Frisando a importância do Rio de Ja-
neiro para a área, o presidente da Cdadie, 
Sydney Sanches, afirmou a preocupação 
em estabelecer o debate para os advoga-
dos e outros profissionais do setor presen-
tes ao evento. O encontro contou também 
com a presença do coordenador geral das 

comissões, Fábio Nogueira, do compositor 
Paulo Sérgio Valle e do presidente da 
Comissão de Propriedade Industrial e 
Pirataria (CPIP), Paulo Parente. T

Carlos Affonso 
(esq.) : Brasil 
tem um dilema
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Direito a moradia pauta 
debate na Seccional

A Comissão de Assuntos Fundiários e Habitacionais 
(Cafh) discutiu, no dia 28 de setembro, o tema Propriedade 
e moradia à luz da Constituição Federal e do Direito Civil. 
O coordenador dos grupos temáticos da Seccional, Fábio 
Nogueira, destacou a diversidade e a importância dos de-
bates e seminários promovidos na casa. “É papel da Ordem 
representar a sociedade civil e o diálogo, muitas vezes, parte 
dos nossos eventos”, disse.

Presidente da Cafh, Rachel Delmás afirmou que a ideia 
foi promover o aperfeiçoamento dos advogados e um de-
bate jurídico: “É importante que os colegas atuantes na área 
estejam cientes de suas prerrogativas”.

Na primeira palestra, o desembargador Marco Aurélio 
Bezerra abordou a regularização fundiária e as mudanças 
que o novo Código de Processo Civil acarretou nas ações de 
usucapião. A professora da PUC/Rio Virginia Totti Guimarães 
apresentou os exemplos da comunidade da Vila Autódromo 
e da construção do Campo Olímpico de Golfe para discutir 
a questão da propriedade. “A remoção da Vila Autódromo 
atende aos anseios do empreendedor imobiliário para 
valorizar o local e maximizar o lucro. Não estão pensando 
na cidade como um todo, apenas no lucro. Já a construção 
do campo de golfe envolveu alteração legislativa, tanto 
ambiental quanto urbanística, e deixou evidente a aliança 
entre o poder público e setores da iniciativa privada”.

Mesmo que um condomínio de luxo esteja sendo cons-
truído nas proximidades do campo de golfe, ele não atende 
ao direito de moradia, destacou Virgínia. “Além disso, a prote-
ção do meio ambiente, que serviu como justificativa para as 
remoções da Vila Autódromo, não justificaram a construção 
do campo, que está em área de preservação ambiental”.

Moradora da Vila Autódromo, Dona Penha contou a his-
tória da comunidade, que tem mais de 40 anos. “Mais de 700 
famílias, cerca de três mil pessoas moravam na comunidade. 
Hoje, apenas 20 famílias permanecem. Toda a comunidade 
poderia ter continuado lá se o nosso direito à moradia tivesse 
sido respeitado. A Justiça fez vista grossa nesse caso”. T

Comissão propõe 
educação como 
prevenção para 
o suicídio

A cada 40 segundos, uma 
pessoa se suicida no mundo. O 
dado, divulgado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 2014, 
alerta para um problema maior 
do que se imagina, relacionado, 
muitas vezes, à depressão e à 
dependência de drogas legais e 
ilegais. Realizado no dia 21 de 
setembro, na sede da OAB/RJ, o 
evento Suicídio, drogas e depressão 
abordou a ligação entre esses pro-
blemas, considerados tabus pela 
sociedade, segundo o presidente 
da Comissão de Políticas Sobre 
Drogas, Wanderley Rebello. 

“Nós temos um trabalho de 
educação a realizar. Segundo dados 
do CVV [Centro de Valorização 
da Vida], 17% dos brasileiros já 
pensaram em suicídio e quase 
5% deles já chegaram a planejar. 
Mesmo assim, é um tema tabu. Pre-
cisamos falar sobre isso, inclusive 
nas escolas. Os professores devem 
ser preparados para lidar com essa 
questão”, observou Rebello. 

Ele, assim como o diretor de As-

sistência Social do Exército, general 
Carlos Alberto Teixeira, citaram 
os sinais que podem indicar uma 
intenção de suicídio: “Frases como 
‘quero dormir para sempre’, ‘não 
aguento mais esta vida’, ‘desejaria 
não ter nascido’ ligam o sinal de 
alerta. É preciso informação para 
que se identifique esse compor-
tamento nos amigos ou familiares, 
para amparar e encaminhá-los para 
profissionais de saúde”, continuou 
o presidente da comissão.

A palestra também teve parti-
cipação do psiquiatra Jorge Jaber 
e fez parte do apoio da Seccional 
à campanha Setembro amarelo, do 
CVV, que visa a conscientizar a popu-
lação para a prevenção do suicídio.

A Central de Apoio Emocional 
e Prevenção do Suicídio do CVV 
atende voluntária e gratuitamente 
todas as pessoas que querem e 
precisam conversar, sob total sigilo, 
por telefone, email, chat e Skype, a 
qualquer hora. Os contatos podem 
ser feitos através do site do CVV ou 
pelo Disque 141. T
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Relação de usuários 
com redes sociais é de 
consumo, lembra professor

Abrindo o novo projeto da Escola 
Superior de Advocacia, chamado 
Livro do mês, o promotor de Justiça e 
professor de Direito Civil Guilherme 
Magalhães Martins abordou, em pa-
lestra realizada no dia 27 de setembro, 
na sede da OAB/RJ, o tema Contratos 
eletrônicos de consumo, que pauta livro 
de sua autoria cuja 3ª edição foi lan-
çada recentemente pela editora Atlas.

Diretor-geral da ESA, Sergio 
Coelho explicou que a proposta do 
encontro Livro do mês é trazer men-
salmente para a Ordem uma palestra 
abordando o tema de lançamentos 
literários considerados de interesse 

A Comissão de Assuntos Tributá-
rios (Ceat) da OAB/RJ promoveu, no 
dia 23 de setembro, a palestra Os 
desafios da repatriação de recursos 
– uma abordagem penal e tributária 
da Lei 13.254/16. Vice-presidente 
da Ceat, Gilberto Fraga deu início à 
atividade contextualizando as mudan-
ças recentes nas normas que regem 
o setor. “Em um momento em que 

da advocacia e da área jurídica.
Martins falou sobre o projeto de 

atualização do Código de Defesa do 
Consumidor, o antigo PLS 281, que, 
aprovado no Senado Federal, tramita 
na Câmara dos Deputados como PL 
3514/2015. Explicando que o tema 
em questão é de constante atualização, 
tendo sido renovado diversas vezes 
desde a publicação da primeira edição 
de sua obra, em 2001, Martins citou 
entre as situações atuais mais desa-
fiadoras as relações nas redes sociais.

“Vivemos hoje a cultura da supe-
rexposição. A mercadoria somos nós 
nas redes sociais. Cada um procura 

“se vender”, colocar-se no mercado de 
consumo a partir da espetacularização. E o 
que muitas vezes não é visto é a relação de 
consumo que existe propriamente entre 
o usuário e a rede social. O Facebook, por 
exemplo, não é gratuito, ele recebe uma 
remuneração indireta. E há um parágrafo 
no artigo 3º do Código de Defesa do 
Consumidor que versa sobre essa remu-
neração”, explicou. T

Especialistas abordam aspectos 
penais da repatriação de valores

estamos a poucos dias do prazo final 
para a adesão a esse regime especial 
de regularização cambial e tributária, 
com tantas controvérsias, dúvidas e re-
ceios que permeiam a legislação e os 
atos normativos que disciplinam esse 
programa, buscamos trazer diversos 
operadores do Direito, com as mais 
variadas visões”, afirmou. O secretário-
-geral da comissão, Gilberto Alvarenga, 

também participou da mesa de abertura.
Presidente da Comissão de Direito 

Penal (CDP) da Seccional, Fernanda Tórtima 
coordenou o primeiro painel, que tratou dos 
aspectos penais da repatriação, ressaltando 
a importância do debate para quem atua na 
área. “Venho trabalhando com esse tema 
desde que ele surgiu, e não conheço nin-
guém que não tenha muitas dúvidas sobre 
como orientar seus clientes de uma maneira 
correta e responsável, para que eles corram 
os riscos que queiram correr”, explicou ela. 

Os palestrantes foram o criminalista e 
professor da PUC-Rio Paulo Freitas Ribeiro 
e o procurador da República José Maria 
Panoeiro. Em seguida, aconteceu o painel 
Análise da Lei 13.254/16, sua regulamenta-
ção e obrigações acessórias, mediado pela 
presidente do Conselho Regional de Con-
tabilidade (CRC/RJ), Vitória Maria da Silva, 
e que teve apresentações do subsecretário 
de Tributação e Contencioso da Receita 
Federal, Luiz Fernando Teixeira Nunes, 
e dos tributaristas Roberto Bekierman e 
Gileno Barreto. T

Guilherme 
Magalhães 
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Cid Benjamin

Evento conjunto 
debate medidas 
anticorrupção

A palestra Novos rumos do com-
pliance em M&A (fusões e aquisições, 
em português), realizada no dia 19 de 
setembro, teve como tema central a reali-
dade das empresas brasileiras no âmbito 
dos dispositivos legais de combate à 
corrupção. O evento foi organizado pela 
Comissão de Direito Empresarial (Code) 
da OAB/RJ, em parceria com a Comissão 
Especial Anticorrupção, de Compliance e 
de Controle Social dos Gastos Públicos 
(CSGP) da entidade.

“O assunto é atual e relevante, por-

Comissões discutem relação de 
condomínios e aluguel por temporada

Em evento conjunto realizado pelas 
comissões de Turismo (CT) e de Direito 
Imobiliário (CDI) da OAB/RJ, no dia 12 
de setembro, especialistas discutiram 
a relação entre condomínios e aluguel 
de apartamentos para temporada. Com 
o crescimento de plataformas como o 
Airbnb, alguns condomínios estão tendo 
problemas com essa forma alternativa 
de hospedagem.

que sabemos do 
triste, mas inegá-
vel, histórico de 
corrupção que 
existe no Brasil. 
Por outro lado, 
as fusões e aquisições representam um 
instrumento estratégico de desenvolvi-
mento das economias contemporâneas. 
Uma reportagem recente apontou que 
70% das empresas brasileiras não fizeram 
nada ainda para cumprir a nova legislação 
anticorrupção. Isso mostra o quanto é 

importante o aprofundamento dos es-
tudos de compliance em M&A”, explicou 
o vice-presidente da Code, Rafael Sinay, 
na abertura da atividade. A programação 
reuniu os palestrantes Ana Carvalho, 
Celina Osório, Guilherme Meister, Julian 
Chediak, Luiz Wolf e Michel Sancovski. T

Segundo o presidente da CT, Hamil-
ton Vasconcelos, é preciso falar sobre o 
tema, principalmente porque o Rio de 
Janeiro tem uma ampla rede hoteleira, 
que cresceu ainda mais nos últimos anos 
com os grandes eventos realizados na 
cidade. “Temos uma oferta extensa de 
hospedagem, tanto em hotéis quanto 
pousadas, hostels, cama e cafés, e temos 
a questão do Airbnb. Como será feita 
essa oferta é um problema econômico”.

Participaram do debate os advo-
gados André Luiz Junqueira, Rodrigo 
Karpat e Luís Fernando Marin. Junqueira 
iniciou a discussão afirmando que o ob-
jetivo do evento foi tentar dar um norte 
para os profissionais que atuam nesse 
meio. “São duas perspectivas a tratar: 
o impacto do uso de um apartamento 
como hospedagem para o condomínio 
e o impacto disso para a rede hoteleira”.

Para Marin, é importante definir até 
que ponto as convenções de condomínio 
podem estabelecer os limites nos casos 
de locação de apartamentos. “No artigo 
1.277 do Código Civil temos um conceito 
importantíssimo para esse debate, que é 

o conceito de interferência, definido pelo 
mau exercício do direito de propriedade. 
As interferências se constatam no mo-
mento em que a segurança, o sossego ou 
a saúde são violados. O código explica que 
o proprietário tem o direito de cessar as 
interferências alheias”.

Sobre o caso especifico do Airbnb, 
Karpat explicou que a plataforma não 
tem impedimento legal, mas que existe 
uma lacuna na legislação. “Quando 
temos uma situação nova é muito difícil 
categorizar. É um direito você locar e 
dispor da sua unidade da forma que 
melhor convier, limitado à perturbação 
da saúde, sossego, segurança ou aos 
bons costumes, e nesses casos o con-
domínio deve interferir. Se a atividade 
não perturba, não dá para estigmatizar 
porque a locação está sendo feita por 
site. A Lei de Locações estabelece que 
uma locação de até 90 dias é considera-
da de temporada”. Marin concordou que 
a legislação precisa ser atualizada. “A Lei 
do Inquilinato é de 1991, o Código Civil 
é de 2003. Quatorze anos em Direito é 
um tempo muito longo”, disse.  T
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Saúde e proteção 
dos direitos dos 
animais em pauta

A saúde animal está ligada à saúde humana, e é importante 
atuar para prevenir as situações nas quais a morte dos bichos é 
a opção mais comum. Esse foi o tom da palestra Leischmaniose 
– a culpa não é do cão, realizada pela Comissão de Proteção e 
Defesa dos Animais (CPDA) da OAB/RJ, no dia 26 de setembro. O 
evento contou com a presença de veterinários e representantes 
do poder público ligados à vigilância sanitária.

A posição da comissão em defesa da vida dos animais foi 
o ponto principal da fala do presidente da CPDA, Reynaldo 
Velloso, ao dar início às atividades. “É importante discutir a 
questão da eutanásia, portarias sobre medicamentos, e como se 
posiciona o Conselho Regional de Medicina Veterinária diante 
disso. Defendemos a inviabilidade da morte do animal. A ideia 

é buscar um modus operandi jurídico no sentido de impedir as 
mortes, viabilizar tratamentos e investir na prevenção, que é o 
mais importante”, afirmou. 

Também participaram da discussão o presidente do Conse-
lho Regional de Medicina Veterinária, Cícero Pitombo; a diretora 
do Instituto de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Zoonoses, 
Paulo Dacorso Filho (IPDF), entre outros palestrantes. T

Em visita à sede da Seccional no 
dia 9 de setembro, alunos de Direito de 
Santa Catarina e do Paraná conheceram 
as instalações da Ordem e assistiram a 
palestras sobre diversos temas, dentre 
os quais se destacou a importância das 
prerrogativas para o pleno exercício da 
advocacia. Organizador do encontro, o 
presidente da Comissão OAB Vai à Escola, 
Luan Cordeiro, ressaltou a importância 
de levar aos estudantes um pouco do 

OAB/RJ recebe estudantes de 
Direito de Santa Catarina e do Paraná

cotidiano profissional. “Conseguindo 
trabalhar com o jovem durante a sua 
formação, certamente teremos melhores 
advogados, com mais capacidade de 
intervenção e atuação”, disse.

A primeira explanação para os cerca 
de 40 estudantes que estiveram na 
Ordem foi feita pelo presidente da Co-
missão Especial de Direito Cooperativo 
da OAB/RJ, Ronaldo Gaudio. Ele abordou 
as particularidades desse ramo do Direito 

e incentivou os presentes a buscarem um 
maior conhecimento sobre as diversas 
áreas de atuação da advocacia.

O integrante da comissão OAB Jovem 
Luiz Fernando de Azevedo falou sobre 
as possibilidades e necessidades dos 
profissionais em início de carreira, com 
destaque para as prerrogativas. Em segui-
da, Ramon Teixeira, membro da Comissão 
de Segurança Pública e procurador da 
Comissão de Prerrogativas da Seccional, 
relatou a atuação dos advogados durante 
as manifestações populares ocorridas en-
tre 2013 e 2014 e as medidas adotadas 
para combater abusos de autoridade.

Aluna do 6º período da Uniandrade, 
em Curitiba, Rafaela de Carvalho consi-
derou a matéria importante. “Foi muito 
interessante. Assuntos como as violações 
ocorridas durante manifestações, por 
exemplo, nem sempre são abordados de 
forma clara nas salas de aula”, afirmou.

 Além de estudantes da Uniandrade, 
participaram da visita alunos da Universi-
dade Estácio de Sá da cidade de São José e 
das unidades de Araranguá e Içara da Unisul, 
todas localizadas em Santa Catarina. T

Reynaldo Velloso:  
importância de 
investir na prevenção
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Sergio Coelho: debate produtivo

Os advogados adimplentes do Rio de Janeiro 
contam com o serviço Recorte digital 
para receber gratuita mente, 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

Recorte digital

Governo e democracia 
pautam palestra na ESA

Realizada pela Escola Superior de 
Advocacia (ESA) no dia 5 de setembro, a 
palestra Governo e a democracia no Século 
21 apresentou a um público composto por 
advogados, jornalistas, cientistas políticos 
e profissionais de outras áreas questões 
sobre as transformações a níveis mundial 
e regional que impactaram o governo e a 
democracia nos últimos anos, como os 
novos meios de comunicação, e as pers-
pectivas para o futuro.

Segundo o palestrante Silvério Zebral, 
economista-chefe do Departamento de 
Modernização do Estado da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), vivemos 

hoje uma “fadiga política”, no momento 
em que a sociedade se encontra com-
primida, conectada e líquida -- seguindo, 
para esta última classificação o conceito 
de “modernidade líquida” construído pelo 
sociólogo Zygmunt Bauman. 

“A maioria de vocês acha que seus 
celulares são instrumentos espetaculares 
de participação democrática”, observou. 
“Mas participação por redes sociais tem 
um problema, que é a interpretação. Fica 
difícil, no meio das mídias sociais, saber 
o que é verdade ou não. Há muita gente 
gerando informação, muita gente tradu-
zindo informação e não necessariamente 

o debate político se qualifica por conta da 
participação. Muitas vezes a participação 
ampliada resulta em uma sequência de 
interpretações que produz um mito, e ele 
se transforma em verdade. Isso contamina 
o debate”, disse Zebral.

A palestra teve mediação do diretor-
-geral da ESA, Sergio Coelho, que fez a 
ponte para que o advogado Gustavo 
Sampaio comentasse a situação sob o 
viés da advocacia. Para Sampaio, o Direito 
deve acompanhar a fluidez do mundo 
contemporâneo a fim de conseguir trazer 
respostas aos fatos sociais com a celerida-
de necessária. T

Silvério Zebral, 
Sérgio Coelho e 
Gustavo Sampaio
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Em mais um dos encontros do projeto 
ESA Cultural, realizado pela Escola Superior de 
Advocacia (ESA) da OAB/RJ com a proposta de 

Homenagem a Calheiros Bomfim: 
defesa da Justiça do Trabalho

Considerado um exemplo na advocacia, principalmente na área 
trabalhista, o jurista Benedito Calheiros Bomfim foi homenageado em 
evento na Seccional, em 15 de setembro. Ele faleceu em maio deste 
ano e completaria 100 anos em outubro.

No evento, também houve o lançamento do livro Um construtor 
dos direitos sociais - um estudo em homenagem a Benedito Calheiros 
Bomfim, publicado pela editora LTr. A obra foi organizada por Bianca 
Bomfim, neta do homenageado, e tem textos de diversos autores sobre 
a trajetória dele e suas lutas em favor da classe trabalhadora.

Na abertura do evento, foi exibido um vídeo com depoimentos. O 

Arnaldo Niskier analisa 
problemas do Ensino Médio

presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz, afirmou que Bomfim é referência 
de advogado trabalhista. “Ele personalizou tudo aquilo que prezamos no 
bom colega. Gentileza, lealdade, ética, leveza e bom humor. Irei propor ao 
Conselho Seccional para que encaminhem ao Tribunal Regional do Trabalho 
uma sugestão no sentido de que o prédio da Justiça Trabalhista da Rua do 
Lavradio tenha o nome de Calheiros Bomfim”, disse.

Participaram da celebração a ministra do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Delaíde Arantes, o presidente da Comissão de Justiça 
do Trabalho e secretário-geral da OAB/RJ, Marcus Vinicius Cordeiro, e 
o advogado Celso Soares, entre outros nomes da área. T

expandir a área de discussão do Direito, o 
professor e escritor Arnaldo Niskier ministrou 
palestra, no dia 14 de setembro, sobre os pro-
blemas e desafios do ensino médio no país.

Niskier, que é membro da Academia 
Brasileira de Letras, presidente do Centro de In-
tegração Empresa Escola (Ciee) e ex-secretário 
de Estado de Educação e Cultura do Rio de 
Janeiro, abordou em sua explanação os atrasos 
no cumprimento das 20 metas principais do 
Plano Nacional de Educação, programa do 
Ministério da Educação que traçou, em 2014, 

as diretrizes educacionais que deveriam ser 
seguidas nos dez anos seguintes.

Ele apresentou dados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica [Ideb, 
teste que mede a qualidade da educação] 
que demonstram o que Niskier chamou de 
um “quadro de horror” do ensino médio no 
Brasil: “O Ideb mostra que deveríamos ter 
em 2016 ume média de 4,5. Mas nós estag-
namos em 2011 muito abaixo dessa média. 
E, no ritmo de crescimento que se assinala 
hoje, nunca alcançaremos média razoável”. T

Felipe sugeriu 
que prédio do 
TRT receba 
nome do jurista
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Diálogo com TRT e TJ marca reu nião zonal da Ordem em Campos

Reclamações dão o tom 
na Baixada Fluminense

Reunidos em Duque de Caxias em 30 de setembro, os 
presidentes das subseções da Baixada Fluminense discutiram 
os problemas e desafios da advocacia da região. Como vem 
acontecendo nas reuniões zonais do segundo semestre deste 
ano, representantes das corregedorias do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região (TRT) e do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJ) participaram do encontro. 

Na ocasião, o diretor do Departamento de Apoio às Subse-
ções, Carlos André Pedrazzi, anunciou que a inauguração de uma 
nova sede em Queimados está próxima. Atualmente a subseção 
funciona em uma sala no fórum.

O presidente da Subseção de Queimados, José Bôfim, agra-
deceu o empenho da diretoria, mas lembrou que o acúmulo de 
processos na comarca chega a 90 mil processos. “Às vezes leva-se 
quatro meses para juntar uma petição inicial”, protestou.

Presidente da Comissão de Prerrogativas da Seccional, Lucia-
no Bandeira lembrou que a falta de juízes é um dos problemas 
mais frequentes em todo o estado.

As demandas foram diversas: o presidente da OAB/Caxias, 
Vagner Sant’Anna, criticou o atendimento na 2ª Vara do Trabalho. 
Abelardo Tenório, da OAB/Belford Roxo, pleiteou uma vara do 
trabalho na cidade.

Segundo o vice-presidente da Subseção de Magé, Sebastião 
Carlos de Oliveira, a morosidade da Justiça é grande e, em alguns 
casos, a espera pela realização de audiências no município pode 

chegar a oito meses. Na Vara de Nilópolis, o principal problema 
relatado pelo presidente Celso Gonçalves foi a falta de acessibi-
lidade na sala de audiência. Todas as solicitações serão encami-
nhadas à corregedoria do TRT. 

Problemas na Justiça Estadual 
Sobre problemas no TJ, novamente falou Vagner Sant’Anna, 

solicitando a instalação do já aprovado 3º Juizado Especial Cível 
(JEC), de Caxias. Segundo o representante do TJ, a unidade deve 
estar funcionando até o final de outubro.  

A presidente da OAB/São João de Meriti, Julia Vera, reclamou das 
instalações do fórum da cidade, que afirmou ser “o pior da Baixada 
Fluminense”. Em Belford Roxo, mais uma reclamação: a espera para 
marcar uma audiência no juizado pode chegar até a oito meses, 
segundo Tenório. Também participaram da reunião o presidente 
da Subseção de Nova Iguaçu, Jorge Rosenberg, e o vice-presidente 
e a secretária-adjunta da Caarj, Fred Mendes e Marisa Gaudio. T

Humberto 
Nobre 
discursa na 
abertura 
da zonal

Para Luciano, 
falta de juizes é 
um dos principais 
problemas
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Com a intenção de estreitar a relação 
entre a advocacia e o Judiciário, repre-
sentantes das corregedorias do Tribunal 
Regional do Trabalho 1ª Região (TRT) e 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJ) irão participar de todas as reuniões 
zonais que serão realizadas até o fim do 
ano. Membros do TJ já participaram dos 
encontros do primeiro semestre, o que 
resultou em algumas melhorias para as 
subseções.

Na reunião realizada em Campos, 
no dia 9 de outubro, os presidentes 
das subseções da região Norte Flu-
minense discutiram problemas da 
advocacia local diretamente com os 
representantes dos tribunais. A juíza 
Fernanda Stipp, da Vara do Trabalho de 
Campos, foi designada pelo TRT para 
ouvir as demandas dos presidentes e 
encaminhar para a corregedoria. “Sem 
diálogo não podemos construir uma 

Diálogo com TRT e TJ marca reu nião zonal da Ordem em Campos
sociedade mais humana”, afirmou ela.

O presidente da OAB/Santo Antônio 
de Pádua, Adauto Furlani, pediu a perma-
nência do posto avançado da Justiça do 
Trabalho na cidade. Antes, os advogados 
tinham que se deslocar até Itaperuna. ”A 
manutenção é muito importante para o 
jurisdicionado”, explicou.

Outra demanda de Furlani, reiterada 
pelo presidente da OAB/Miracema, Hanry 
Felix, é uma sala do advogado no posto. 
“Se o tribunal disponibilizar o espaço, 
a Ordem custeia a instalação da sala”, 
afirmou o presidente da Comissão de 
Prerrogativas e tesoureiro da Seccional, 
Luciano Bandeira.

Parceria com TJ continua
Os juízes auxiliares da Corregedoria 

do TJ Aroldo Pereira Junior e João Luiz 
Ferraz voltaram a participar da zonal. As-
sunto de destaque no primeiro semestre, 

o estudo de lotação realizado pelo órgão, 
que redistribuiu servidores em todo o 
estado, voltou à pauta.

Já o presidente da subseção de São Fi-
délis, Rodrigo Gentil, questionou se já havia 
outro estudo similar. Segundo ele, o aten-
dimento ficou pior após o remanejamento. 

O presidente da Subseção de Itape-
runa, Zilmar Jose Pires Junior, reclamou 
do processamento lento na 2ª Vara Cível 
da comarca. Nos juizados especiais, o 
problema é em relação aos recorrentes 
atrasos nos inicios das audiências.

Também participaram da reunião 
zonal os presidentes das subseções de 
Campos, Humberto Nobre; de Itaocara, 
Fernando Marron; e de Bom Jesus do 
Itabapoana, Gilberto Cardoso; os coor-
denadores do DAS no Norte Fluminense, 
Luiz Martins, e na capital, Ricardo Me-
nezes e a secretária-adjunta da Caarj, 
Marisa Gáudio. T

Os presidentes das subseções da Re-
gião Serrana se reuniram em Petrópolis no 
dia 16 de setembro para mais uma reunião 
zonal. Na abertura do encontro, o correge-
dor do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) 
da Seccional, Antônio Ricardo Corrêa, 
falou sobre os desafios do tribunal. “Os 
números do TED são alarmantes. Temos 
dez mil, processos sendo que metade 
deles é respondido por advogados com 
até cinco anos de carreira”, observou.

Representando a diretoria, o tesou-
reiro e presidente da Comissão de Prer-
rogativas da Seccional, Luciano Bandeira, 
destacou a importância das reuniões 
zonais para o trabalho das subseções. 
“São uma preparação para o Colégio de 
Presidentes. Estamos aqui para resolver 
os problemas da região e construir uma 
política da advocacia”, afirmou.

Problemas
Anfitrião, o presidente da OAB/Petró-

polis, Marcelo Schaefer, relatou problemas 

Desafios do TED e problemas locais 
pautam encontro da Região Serrana

cartoriais na 1ª Vara do Trabalho 
local, além da demora de até 
quatro horas para o início de audi-
ências nas duas varas trabalhistas 
da comarca.

Já o presidente da Subseção 
de Cantagalo, Pedro Rogerio da 
Silva Alves, relatou preocupação 
com o fechamento do posto avan-
çado local da Justiça do Trabalho, 
que  abrange dez municípios e 
está vinculado a Nova Friburgo. 

Um problema enfrentado 
pela advocacia de Nova Friburgo, 
de acordo com a presidente da 
subseção local, Mônica Bonin, é 
antigo: a revista na porta do fórum. Lucia-
no sugeriu a realização de um ato no local, 
exigindo tratamento igual para todos.

Por sua vez, o presidente da OAB/
Cordeiro, Wilson Vieitas, sugeriu cursos de 
capacitação no processo eletrônico para 
os funcionários da subseção.

Também participaram da reunião zo-

nal o vice-presidente da OAB/Teresópolis, 
Edio de Paula; os coordenadores do DAS 
na Região Serrana, Jefferson de Faria; na 
capital, Ricardo Menezes; e na Região dos 
Lagos, Samuel Mendes; o membro da 
Comissão de Prerrogativas da Seccional, 
Luan Cordeiro; e a secretária-adjunta da 
Caarj, Marisa Gaudio. T

Luciano destacou 
a importância das 
reuniões zonais
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BARRA MANSA

Com um bolo de aniversário em 
frente ao fórum da cidade, a advocacia de 
Mendes, no Sul Fluminense, lembrou, em 
27 de setembro, que a comarca está sem 
juiz titular há nove anos. Atualmente, a 
juíza titular da cidade vizinha Engenheiro 
Paulo de Frontin acumula a Vara Única de 
Mendes. Como só atende duas vezes por 
semana, a comarca já tem um gargalo de 
10 mil processos.

Para o presidente da OAB/Mendes, 
Paulo Afonso Loyola, é “um infeliz aniversá-
rio”. Ele explicou que a situação se agravou 
quando houve a vinculação da comarca de 
Mendes à de Paulo de Frontin, há quatro 
anos. Segundo Loyola, o problema não 
é a magistrada que atualmente acumula 
as duas varas, e sim a vinculação. “Temos 
que acabar com isso. É preciso que seja 
aberta vacância e nomeado um juiz para 
Mendes”, ponderou, lembrando que a meta 
dos juízes na titularidade é de 100%, mas 
quando há jornada dupla, esse número cai 
para 30%. 

Representando o presidente da Sec-
cional, Felipe Santa Cruz, o tesoureiro 
da OAB/RJ e presidente da Comissão de 
Prerrogativas, Luciano Bandeira, destacou 
que aa situação em Mendes é um caso 
extremo que está sendo utilizado como 
parâmetro. Porém, situações semelhantes 

se repetem em muitas comarcas no esta-
do. “Nós repudiamos essa acumulação de 
juízos. Com a manifestação, dizemos que 
a advocacia do Rio de Janeiro não aceita 
a indústria da acumulação, porque não 
resolve o problema. Não digo que inexista 
boa vontade dos magistrados, pois acredito 
que se dedicam ao máximo. Mas é natural 
que, com a acumulação, se faça metade 
do trabalho em dois lugares ao invés de 
se fazer o trabalho bem feito em um só”. 

Luciano defendeu que juízes e servi-
dores são fundamentais para a defesa da 
cidadania. “Só com mais juízes e mais ser-
vidores os processos andarão mais rápido. 
Sem juiz, o advogado não pode exercer sua 
atividade profissional, ressaltou”. 

 Audiências
Advogados presentes ao ato relataram 

que já existem audiências marcadas para 
março e abril do próximo ano. E que, muitas 
vezes, a magistrada responsável por Men-
des marca mais de 20 audiências por dia.

Além dos advogados da comarca, 
também participaram da manifestação o 
vice-presidente da OAB/Nova Iguaçu, Hi-
lário Franklin; a coordenadora regional do 
Departamento de Apoio às Subseções no Sul 
Fluminense, Denise de Paula; e o membro da 
Comissão de Prerrogativas Luan Cordeiro. T

A pedido da 
OAB, conta de 
água será mais 
transparente

Termina em novembro o prazo para 
que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Barra Mansa (Saae) inclua a faixa de 
consumo e o valor do metro cúbico nas 
contas de água e esgoto da cidade. O 
pedido de inclusão das informações na 
fatura foi feito pela Comissão de Defesa 
do Direito do Consumidor da Subseção de 
Barra Mansa. “As pessoas precisam saber 
pelo que estão pagando. A transparência 
é fundamental”, afirmou o presidente da 
OAB local, Noé Garcez.  

Segundo o presidente da comissão, 
Douglas Maia, o valor das contas de água 
praticamente dobrou este ano. “Nós não 
conseguíamos identificar como chegavam 
ao valor final da conta, porque não tinha 
o custo do metro cúbico. O consumidor 
estava pagando sem saber quanto valia a 
água e ele precisa saber”, explicou.

De acordo com Maia, as reclamações 
de moradores da cidade eram frequentes 
e, por isso, a comissão resolveu agir e se 
reuniu com o diretor do Saae, Jardel Souza 
de Azevedo. “Com a mudança, o consumi-
dor vai poder analisar a fatura e identificar 
seu consumo, sabendo o que está sendo 
cobrado e até economizando de acordo 
com a sua necessidade. Antes, os mora-
dores de Barra Mansa não tinham como 
reivindicar porque não tinham acesso a 
esses dados”, explicou. T

MENDES

Bolo de aniversário lembra
nove anos sem juiz titular

Infeliz 
aniversário: 
nove anos sem 
juiz titular em 
Mendes

Noé 
Garcez
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OAB/RJ inaugura sala do 
advogado em Cambuci

Em 8 de setembro, a advocacia de Cambuci, no 
Norte Fluminense, lotou o auditório da subseção 
para a inauguração da Sala Celso Andrade Neves. 
O ambiente é climatizado, tem dois computadores 
e uma minibiblioteca, e homenageia o ilustre ad-
vogado da cidade, falecido há 14 anos. O diretor 
do Departamento de Apoio às Subseções da OAB/
RJ, Carlos André Pedrazzi, convocou os colegas da 
região a utilizarem o espaço recém-inaugurado. “A 
subseção agora está preparada para os desafios do 
peticionamento eletrônico”, disse.

Representando o presidente da Seccional, Felipe 
Santa Cruz, o tesoureiro da OAB/RJ e presidente da 
Comissão de Prerrogativas, Luciano Bandeira, entre-
gou os documentos de identificação para a diretoria 
da subseção. Além do presidente, Alex Bittencourt, 
a tesoureira, Alaine Leal De Azevedo, e a secretária-
-adjunta, Sabrina Evea Cochito, receberam o documento.

Na mesma cerimônia, três novos colegas receberam a 
carteira de advogado. Luciano falou sobre a importância da 
advocacia para o país em momentos de crise. “Precisamos 
ainda mais da advocacia para atravessar esse mar tormento-
so. Necessitamos da construção da liberdade, da defesa do 
patrimônio e da honra. Muitas vezes, esses jovens advogados 

Cu
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que recebem a carteira hoje serão a última esperança de 
alguém”, disse.

Estiveram presentes ao evento os presidentes das sub-
seções de Cantagalo, Pedro Rogerio da Silva Alves; Cordeiro, 
Wilson Vieitas; Santo Antônio de Pádua, Adauto Furlani; Itao-
cara, Fernando Marron;  e São Fidélis, Rodrigo Gentil; além do 
promotor de Justiça da Comarca de Cambuci, Carlos Felipe 
Felix Ventura. T

OAB/Madureira/Jacarepaguá arrecada 
brinquedos e materiais escolares

A Comissão OAB Vai à Escola da Subseção de Ma-

dureira/Jacarepaguá está recebendo material escolar 

brinquedos para crianças e adolescentes. Segundo 

a presidente da comissão, Eliana Cristina Oliveira, as 

doações podem ser feitas até o final deste ano nas 

quatro salas da subseção, em Madureira, na Taquara, 

na Freguesia e na sede, em Campinho. 

OAB/Belford Roxo tem novo coral
A Subseção de Belford Roxo convida todos os 

advogados a participarem do seu coral. Os ensaios 

são realizados na sede da subseção e acontecem às 

terças-feiras, das 17h às 19h, com a regente Priscila 

Gouvêa. Os encontros começam em outubro. Mais 

informações e inscrições pelos telefones (21) 2661-

3252 | (21) 2785-6968 ou na subseção.

Descerramento 
da placa 
inaugural

Para ajudar os advogados no exercício profissional, a 
OAB/RJ mantém, em sua sede, o Escritório Compartilhado, 
um complexo de 15 salas equipadas com computador, 
internet e serviços de impressão, telefonia e scanner. O 
local oferece espaços para atendimento a clientes. O serviço 
também está disponível nas duas Casas do Advogado (Av. 
Erasmo Braga e Rua do Rezende) e em 38 subseções. 

Reservas gratuitas pelos telefones (21) 2272-2218 e 
2272-2219. Saiba mais em www.oabrj.org.br

Serviços para os advogados

Escritório compartilhado
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Bens culturais e 
cidades sustentáveis

Coordenado pelo presidente da Comissão de Direito Ambiental da 
Seccional, Flávio Ahmed, e pela procuradora regional da República Inês 
Virginia Prado Soares, o livro reúne artigos de especialistas abordando 
os direitos e bens culturais que tornam as cidades mais sustentáveis. A 
ideia central da obra é mostrar que os direitos de participar das práticas 
cultural da comunidade e de cada um ter ao seu alcance equipamentos 
e estímulos culturais adquirem mais concretude quando pensamos no 

viver nas cidades. Da editora Lumen Juris. Mais informações no site www.
lumenjuris.com.br ou pelo telefone (21) 3933-4004.

Disponível também 
em versão física, o 
livro, coordenado 
pelos professores 
Luigi Bonizzato e 
Carlos Bolonha e pela 
advogada Fabiana Maia, 
traz perspectivas sobre 
questões institucionais 
e problemas 
constitucionais no 
Brasil e nos Estados 

Unidos. A obra reúne artigos com objetos de pesquisa 
variados, sobre instituições 
relevantes para o aprimoramento 
do Direito e da política. Da editora 
Juruá. Mais informações e 
vendas pelo link 
https://goo.gl/JesWgM

Teoria institucional e 
constitucionalismo 
contemporâneoEb

oo
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A Polícia Judiciária 
Militar e seus desafios

Escrito pelo procurador de Justiça Militar da União Luciano Moreira Gorrilhas 
e pela advogada criminalista Cláudia Britto, o livro analisa a atuação 

da Polícia Judiciária Militar, passando por questões polêmicas, como o 
recorrente emprego das Forças Armadas em operações classificadas como 
de “garantia da lei e da ordem”, e também por aspectos das relações desta 

polícia com o Ministério Público Militar e com os advogados. Da editora 
Núria Fabris. Mais informações no site www.livrariafabris.com.br ou pelo 

telefone (51) 3013-3339.

A obra coordenada por 
Renato Vilela Faria e 
Leonardo Freitas de 
Moraes e Castro traz 
respostas para dúvidas 
atuais na área de 
operações e transações 
imobiliárias, como as 
questões da tributação 
em operação de 
loteamento, da fraude à 
execução em permuta 

imobiliária, da alienação fundiária, e da possibilidade 
de transferência do direito de 
construir, além dos cuidados que 
se deve ter na aquisição de imóvel, 
entre outras. Da editora Saraiva. 
Mais informações e vendas pelo 
link: https://goo.gl/A047hn

Operações 
imobiliárias

 ESTANTE
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Vergonhosa 
especulação - Análise 
do caso Basílio de 
Moraes - 1896
Dentre os livros que guardo na minha cabeceira 
está Vergonhosa especulação, de Cláudia Aguiar 
Britto. Trata-se de um meticuloso ensaio sobre 
o movimento da imprensa e o papel ativo por 
ela desempenhado, em fins do Século 19, no 
rumoroso caso envolvendo o administrador de 
um orfanato. Basílio de Moraes foi acusado de 
ter praticado abusos sexuais contra as jovens do 
internato. A partir de um processo controverso, 
divulgado excessivamente pela imprensa em 
cada detalhe, recheado de irregularidades e sem 
base probatória, o réu acabou condenado. A toda 
evidência, a invasão, sem limite, da imprensa 
contribuiu para formar convencimento da opinião 
pública e o julgamento sumário de Basílio. O 
livro descreve, com fidedignidade, as matérias 
tendenciosas e as manchetes sensacionalistas dos 
principais jornais que circulavam à época, como 
o Gazeta de Notícias, Gazeta Nacional, O Paiz e A 
Notícia, os quais desempenharam papel central no 
caso criminal. A autora destaca o quadro político-
social que compunha os flamejantes bastidores da 
notícia e chama atenção para o fato de que, depois 
da condenação, os jornais fizeram uma espécie 
de “pacto de silêncio” sobre o fato. Na condição 
de advogada e jornalista por formação, tenho um 
interesse peculiar nas questões ligadas à invasão 
da imprensa nos processos e a repercussão 
estrondosa que isso acarreta na vida das pessoas. 
O ponto alto do livro é o resgate de um período 
importante da nossa história. A autora recupera a 
nossa memória para um tema tão caro e sensível.

*Conselheira da OAB/RJ e professora da PUC-Rio

Elementos de 
Direito Financeiro

De Eugenio Augusto Franco Montoro, a obra 
analisa os fundamentos, os princípios e os 
conceitos elaborados pelo Direito Financeiro, 
entre eles questões como os parâmetros 
para a ação estatal, o controle da gestão 
de receitas e despesas públicas e ideias 
sobre como tornar efetivo um governo 
verdadeiramente democrático que atenda às 
necessidades públicas. Da editora FGV. Mais 
informações no site www.fgv.br/editora ou 
pelo telefone 0800-021-7777.

Teoria Geral 
do Processo

A obra de Paulo Roberto de Gouvêa Medina 
aponta a importância do Código de Processo 
Civil para a Teoria Geral do Processo, em uma 
abordagem didática, voltada para estudantes. 
Em sua segunda edição, foi revisada e 
ampliada com o novo CPC, em vigor desde 
março deste ano. Da editora JusPodivm. Mais 
informações no site www.editorajuspodivm.
com.br ou pelo telefone (71) 3045.9051.

Partilha de bens
O livro traz um estudo transdisciplinar e 
crítico sobre a divisão dos bens adquiridos 
pelos cônjuges e companheiros, por ocasião 
da separação, do divórcio e da dissolução 
da união estável hétero e homoafetiva. Com 
linguagem simples, o autor, Rafael Calmon 
Rangel, aborda a questão pelos aspectos 
materiais e processuais da partilha. Da 
editora Saraiva. Mais informações no site 
www.editorasaraiva.com.br/direito 
ou pelo telefone 0800-011-7875.

Ana Paula 
Santoro 
Almeida*
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Em outubro, Anima Mundi no CCJF
Mais importante festival de animação da Amé-

rica Latina e segundo maior do mundo, recebendo 
cerca de cem mil espectadores anualmente, o Anima 
Mundi será realizado, no Rio de Janeiro, de 24 a 30 
de outubro, e terá como um dos espaços de exibição 
o Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF).

Nesta edição, a curadoria do festival, formada 
pelos diretores Aída Queiroz, Cesar Coelho, Lea 
Zagury e Marcos Magalhães, escolheu, no meio de 
aproximadamente 1.600 inscritos, cerca de 400 
animações, entre longas e curtas de diferentes 
estilos. No total, serão exibidas produções de 45 
países, sendo 102 delas brasileiras.

Até a data de fechamento desta edição, a 
programação específica de cada um dos locais 
de exibição não havia sido divulgada, mas a 
edição será concentrada, principalmente, no 
Centro da cidade. As mostras se dividem 

entre produções voltadas para o público adulto e 
também infantil, possibilitando ao advogado o lazer 
com a família ou uma boa oportunidade cultural 
após o trabalho.

Entre as atrações mais esperadas do festival está 
o longa The red turtle, do holandês Michael Dudok 
de Wit, que ganhou o Prêmio do Júri no Festival de 
Cannes, em maio. Já a seção Fórum, dedicada a de-
bates de mercado, vai receber uma apresentação de 
Cassidy Curtis, diretor de animação do Google, que 
falará sobre o projeto Google spotlight stories, que 
traz para os smartphones animações 2D e 3D em 
vídeos esféricos em 360º com qualidade de cinema.

A entrada para as exibições do Anima Mundi 
no CCJF será gratuita, com distribuição de senhas 
uma hora antes. O CCJF fica na Avenida Rio Branco, 
241 – Centro. Programação completa e classificação 
indicativa no site www.animamundi.com.br. T

CULTURA
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Poesia do assombro
MARCELO MOUTINHO

A obra de Wislawa Szymborska chegou tar-
diamente ao Brasil. Apenas em 2011 – portanto, 
15 anos após a conquista do Prêmio Nobel de 
Literatura –, a escritora polonesa teve publi-
cada aqui uma primeira coletânea de poemas. 
A informalidade de seus textos, nos quais os 
apontamentos sobre o cotidiano ou as grandes 
questões da ciência ou da história estão quase 
sempre coalhados de ironia, conquistou imenso 
rol de leitores, além da crítica.

Agora, a Companhia das Letras lança uma se-
gunda antologia. Um amor feliz reúne 85 poemas. 
Traz, ainda, o discurso proferido por Szymborska 
na entrega do Nobel. Traduzidos por Regina Przybycien, que 
assina também o prefácio do livro, os textos estão organizados 

Festival de arte urbana no MAM 
é opção para toda a família

Nos dias 15 e 16 de outubro, os pilotis e os jardins do Museu 
de Arte Moderna (MAM Rio) recebem a quarta edição do Arte 
Core, festival que tem a proposta de unir arte de rua e música com 
atividades que incluem shows, oficinas, debates, visitas guiadas e 
diferentes manifestações.

O festival terá o som dos DJs Tamenpi, Saddam, Marcelinho 
da Lua, Negralha, R3brkz, Mari Mats, Omulu e KL Jay, além de Mc 
Marechal e ZedoRoque, que animarão a área dos pilotis e os jardins 
do museu, onde as outras atividades serão realizadas.

Além de food trucks, oficinas para crianças e adultos e mostras 
interativas, o espaço também contará com uma mostra fotográfica 
de Marco Frossard e instalações de Bili Gebara, Eduardo Baptista 
Xavier, Felipe Bardy, Pharrá Buarque e Rafael Uzai. Artistas brasilei-
ros e estrangeiros pintarão painéis durante todo o evento.

O MAM, que é parceiro cultural da OAB/RJ, fica no 
Parque do Flamengo. Advogados têm desconto de 30% na 
programação paga do museu, que pode ser conferida no site 
www.mamrio.org.br.

Mais informações sobre o Arte Core, que é uma rea-
lização conjunta do museu com a Homegrown, a Agência 
Macro, o Só Pedrada Musical, o Coletivo XV e o Rio Ramp 
Design, podem ser obtidas no site oficial do festival: www.
artecore.com.br. T

em ordem cronológica e abarcam sobretudo a 
produção da poeta no começo da carreira e no fim 
da vida – a escritora morreu em 2012.

“É denso e intrincado o bordado das circuns-
tâncias. / O ponto da formiga na grama / A grama 
costurada à terra ”, dizem os versos de “Pode ser 
sem título”, apontando a gênese da poesia de 
Szymborska: o assombro perante o mundo, sobre-
tudo diante das coisas miúdas, aparentemente 
ordinárias. 

No discurso do Nobel, instigante reflexão 
sobre o ofício do poeta, a escritora oferece outra 
chave para a própria obra. “Todo conhecimento 
que não gera em si novas perguntas logo se torna 
morto (...). Por isso valorizo tanto estas duas pe-

quenas palavras: ‘não sei’”, afirma. Talvez não haja assertiva mais 
adequada a esses tempos de tantas certezas. T
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Imagem do 
filme Filme 
Orquestra 
Invisível Let’s 
Dance
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O R D E M  D O S  A D V O G A D O S  D O  B R A S I L
Seção do Estado do Rio de Janeiro (Triênio 2016/2018)
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Teresópolis - Rodrigo Ferreira da 
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de Souza
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Ana Tereza Basílio, diretora de 
Mediação, Conciliação e Arbitragem 
do Instituto dos Advogados Brasileiros

Jurista: Pontes de Miranda
Escritor/escritora: Machado de Assis
Li todas as obras, com exceção de Iaiá 
Garcia e Helena...Não gosto tanto de sua 
fase romântica
Livro: Os irmãos Karamázov, de Fiódor 
Dostoiévski
Lugar: Minha casa em Petrópolis, meu 
paraíso é lá
Filme: Anna Karenina, com Keira Kni-
ghtley
Time: Flamengo, doente
Cantor/cantora: Fred Mercury
Ator/atriz: Thomas Sean Connery
Mito: D. Pedro II, o governante mais ético 
que o Brasil já teve
Esporte: Equitação
Hobby: Cuidar das rosas de meu 
jardim. No Rio, adoro brincar 
com meus cachorros
Prato favorito: inhoque de gorgonzola
Programa de TV: a série Downton Abbey
Música: Ave Maria, de Schubert
Fato da história: A Segunda Guerra 
Púnica, famosa pela travessia dos Alpes 
por Aníbal Barca
Frase ou citação: “A sabedoria superior 
tolera, a inferior julga; a superior perdoa, 
a inferior condena. Tem coisas que o 
coração só fala para quem sabe escutar!”, 
de Chico Xavier

Em casa, 
no Rio 
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1R$ 162,38 - Adesão Golden Care 10 (registro na ANS nº 474.758/15-5), da Golden Cross, faixa etária até 18 anos, com acomodação coletiva (tabela  
de julho/2016 - RJ). A área de abrangência deste plano restringe-se a um grupo de municípios do Estado do Rio de Janeiro (Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Três Rios). 

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas 
operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais 
(Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Setembro/2016.

Deixe a Qualicorp oferecer o melhor para você.

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

www.qualicorp.com.br/anuncio

Só a Qualicorp e a CAARJ oferecem inúmeras e excelentes  

alternativas para você escolher uma que atenda às suas necessidades.

Líder de mercado, temos parceria com a CAARJ e mais  

de 470 entidades de classe para negociar o melhor para você.

Advogado,  
aproveite esta oportunidade:

Planos de saúde  
a partir de R$ 163.1

Opção, qualidade  
e credibilidade.

mais do que você imagina
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