
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



Para ajudar os advogados no exercício profissional, a 
OAB/RJ mantém, no 8º andar de sua sede, o Escritório 
Compartilhado, um complexo de 15 salas equipadas 
com computador, internet e serviços de impressão, 
telefonia, scanner e fax. O local oferece espaços para 
reunião e atendimento a clientes, além de dispor de uma 
equipe de secretaria. O serviço também está disponível 
nas duas Casas do Advogado (Av. Erasmo Braga e Rua 
do Rezende) e em 38 subseções. 

Serviços para os advogados

Escritório compartilhado

Reservas
As reservas podem ser feitas para até duas vezes na semana, duas horas por 
dia, gratuitamente, pelos telefones (21) 2272-2218 e 2272-2219. O horário 
de atendimento é de 9h às 19h, de segunda a sexta-feira. 

Saiba mais em www.oabrj.org.br

Acesse as 
informações 

diretamente do
seu smartphone



RECADO DO PRESIDENTE

FELIPE SANTA CRUZ

Construindo o futuro sem 
esquecer o trabalho daqueles 
que nos antecederam

Manter a OAB/RJ 
conectada às funciona-
lidades oferecidas pela 
tecnologia tem sido 
uma busca de nossa 
gestão desde seu pri-
meiro dia. A moderni-

zação das salas dos advogados em todo 
o estado, a preparação dos colegas para 
o processo eletrônico e a ampliação do 
Recorte digital foram alguns dos passos 
dados neste sentido. Mais recentemente, 
lançamos o aplicativo da OAB/RJ, que, no 
mês de setembro, passa a contar com 
novos serviços.

Entre eles, está justamente o Recorte. 
Os mais de 100 mil advogados hoje ca-
dastrados para receber suas publicações 
por email poderão agora acessá-las tam-
bém por intermédio do app, disponível 
para celulares e tablets com plataforma 
Android ou iOS. O aplicativo, vale dizer, 
é gratuito.

Além disso, os colegas serão noti-
ficados, via app, a cada publicação na 
qual conste seu nome, o que garantirá 
um acompanhamento mais ágil da mo-
vimentação dos processos. 

Outras funcionalidades também já 
estão acessíveis. O aplicativo permite, 
por exemplo, a consulta às tabelas de 
taxas de nova inscrição, de custos e 
emolumentos, e aos convênios mantidos 
pela Seccional, que garantem descontos 
em produtos e serviços.

*  *  *

É alvissareiro, a cada edição da TRI-
BUNA, podermos anunciar novas vitórias 
de nossa Comissão de Prerrogativas. 
Desta vez, trata-se do restabelecimento 
do horário de atendimento regular na 
12ª Vara de Fazenda Pública do Rio de 

Janeiro. Havia uma placa improvisada 
no gabinete de duas magistradas que 
atuam na serventia dando conta de que 
os despachos só seriam realizados em 
petições de caráter urgente, e apenas 
entre 15h e 16h. Após a ação da Comis-
são de Prerrogativas, as juízas explica-
ram a excepcionalidade da medida e 
normalizaram o horário.

*  *  *

Em outra frente, a Seccional ingres-
sou como amicus curiae no Incidente 
de Recurso de Revista que tramita no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
e versa sobre os honorários de 
sucumbência na Justiça Traba-
lhista. Entre outras medidas, 
requeremos a superação das 
súmulas 219 e 329, do TST, 
a fim de que a garantia legal 
dos honorários seja confirmada 
nas causas trabalhistas, dando 
vigência aos diplomas 
que já dispõem sobre 
a matéria.

*  *  *

No âmbito das 
subseções, tivemos 
a alegria de inaugurar, 
no fim de agosto, a nova 
sede da OAB/Rio das 
Ostras. A Casa do 
Advogado local agora 
conta com central de 
atendimento e auditó-
rio, e atenderá os colegas 
do município enquanto 
a sede própria estiver em 
processo de construção – a 
prefeitura já cedeu o terreno onde 

será erguido o imóvel.
Também em agosto, encerramos 

a série de visitas comemorativas dos 
50 anos das primeiras subseções da 
OAB/RJ. Em Teresópolis, Nova Friburgo, 
Barra do Piraí, Nova Iguaçu, Barra Mansa, 
Duque de Caxias, Petrópolis e Valença, 
prestamos as devidas homenagens a 
ex-presidentes e colegas que militam 
nessas cidades, buscando, no trabalho 
feito por aqueles que nos antecederam, 
ainda mais estímulo para construir o 
futuro da Ordem. 
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5º JEC - Copacabana
“O 5º Juizado Especial Cível, em Copacabana, sempre prestou excelente serviço à população, 
com atenção, gentileza e rapidez no trâmite processual. Mas, de 2015 para cá, a Diretoria de 
Administração do Fórum vem sistematicamente retirando serventuários daquela serventia 
e o andamento, que era impecável, está muito ruim. Não esquecendo que Copacabana é o 
bairro dos idosos, então, imagine-se a demora que anda por lá”.

César Cavaliere (OAB/RJ 99.058)

Série: Subseções – 50 anos
Ivana Nunes: Eu me sinto orgulhosa por fazer parte dessa história desde quando, em 1982, 
entrei para os quadros de funcionários desta entidade, lotada na 13ª Subseção, Teresópolis 
(meu xodó), e hoje na 52ª. E lá se foram 35 anos, ajudando a construir a história desta casa. 
Parabéns aos presidentes, diretores e a todos nós, funcionários!

Vídeo sobre os escritórios compartilhados da OAB/RJ
Rogério Araujo: O escritório compartilhado é show! Vale a pena conferir!
Há ainda o peticionamento eletrônico, que possui excelentes profissionais capacitados.

Nilcéa Vilela: Já precisei utilizar as instalações da Subseção do Méier e me foi de grande 
valia. Até meu cliente elogiou a postura da OAB em reservar salas que ficam à disposição 
dos advogados.

Com pesar, OAB/RJ comunica o 
falecimento do advogado Manoel Martins
Claudia Grabois: Presente hoje e sempre!

PJe-JT ficará fora do ar no próximo fim de semana
Jacson Belarmino Mello: Já vive fora do ar há tempos.

Amanda Cunha: Ele está sempre em manutenção, aparentemente. Quem quer adiantar a vida 
no fim de semana não pode. Demorava bem mais, agora é quase semanal.

Vinícius Mota: Alguma novidade?

Evento em Barra Mansa encerra 
comemorações de 50 anos das subseções
Alessandra Santos: Parabéns a todos os envolvidos. Foi uma solenidade muito emocionante!
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ENTREVISTA

‘O Direito regula a convivência 
entre os homens, a literatura 
é um espelho dessa vida’

Entrevista / José Paulo Cavalcanti - advogado e  escritor
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MARCELO MOUTINHO

Na apresentação, o senhor cita Nietzsche ao su-
blinhar que “o poeta que sabe mentir é o único capaz 
de dizer a verdade”, ressoando o título do livro. Como 
foi, para alguém cuja profissão tantas vezes implica a 
busca pela verdade de um caso, enveredar pela ficção? 

José Paulo Cavalcanti – Pior que não é ficção. São 
histórias reais. Inacreditáveis. E precisava contá-las. Se 
não o fizesse, iriam morrer comigo. O que seria (quase) 
um crime. Claro que há toques de ficção, sobretudo 
por não poder contar as histórias exatamente como 
são. Afinal, há sigilo profissional por trás delas. Mas, na 
essência, são todas verdadeiras. E a escolha dos casos 
reflete meu coração. Para além de embates jurídicos, 
me fascinou sempre a natureza humana. Os Sanchos e 
os Quixotes que somos, pela vida. Quase poder tocar 
a alma de pessoas simples. Foi mesmo uma aventura.

Em contos como “Casamento é para sempre” e “O 
filho de Ana Maria”, fica patente a busca pelo que há de 
humano, demasiadamente humano, por detrás de ações 
judiciais. A literatura seria uma forma de iluminar as his-
tórias inscritas nas letras, ou entrelinhas, de um processo?  

José Paulo – É uma confissão de que o homem é um 
ser contraditório. Com suas grandezas e suas misérias. 
Todos somos assim. Busquei, nos relatos, os casos em 
que essa dualidade fica mais à mostra. Em que surgem 
vivos, na nossa frente, o esplendor, a miséria, o sublime, 
o espanto. E tentei fazer isso usando a linhagem da gente 
comum. A “língua certa do povo”, como queria Manuel 
Bandeira. Sem adjetivos. Com frases curtas. Nesse ponto, 
seguindo conselho de meu velho pai, que vivia repetindo: 
“A mão aberta é um tapa, a mão fechada é um murro, e 
é a mesma mão”. A frase tem que doer dentro do leitor. 

Que critério usou na escolha dos casos que trans-
formaria em ficção?

José Paulo – Escrevi cerca de 40 casos. Escolhi 
aqueles que me pareceram mais diferentes do comum. 
Em que o leitor, ao final, tome um susto. Por não ser capaz 
de prever o enredo. A mulher pede ao marido que vá 
embora. Não aceita se separar dele, afinal casamento é 
para sempre. Assim o padre decidiu, na igreja. E, depois 
de 38 anos, já pressentido mais perto o fim, chama o 

Consultor da Unesco, ex-ministro da Justiça e membro 
da Comissão Nacional da Verdade, o advogado José Paulo 
Cavalcanti acaba de somar ao currículo um novo ofício: 
o de contista. No livro Somente a verdade, lançado pela 
editora Record, ele reúne narrativas inspiradas em casos 
transcorridos no cotidiano do escritório de advocacia. 
São 21 relatos, que envolvem quase sempre dramas 
familiares. Do homem que, num imbróglio sobre paternidade, 
reencontra no tribunal o amor dos tempos de juventude à 
viúva desenganada pelos médicos cuja vida muda de rumo ao 
experimentar uma delicada epifania. 
Embora a seleta de contos seja sua estreia no gênero, 
não é de hoje que José Paulo mantém relação íntima com 
a literatura. A paixão fica patente nas muitas referências 
que seus textos fazem a escritores e trechos de livros. E 
no fascínio por Fernando Pessoa. Cultor da memorabilia 
do poeta português – sua coleção inclui uma máquina de 
escrever usada pelo autor –, em 2011 o advogado publicou, 
também pela Record, o estudo Fernando Pessoa – Uma 
quase autobiografia, com o qual ganhou os prêmios Jabuti e 
da Academia Brasileira de Letras.   
“Para além de embates jurídicos, me fascinou sempre a 
natureza humana”, afirma José Paulo. Em entrevista à 
TRIBUNA, ele fala sobre o desafio de se lançar no universo 
da ficção, os critérios de que se valeu para selecionar as 
situações a serem vertidas em contos e as relações entre 
literatura e Direito. Quanto ao futuro, acena com uma 
possibilidade: registrar em livro as histórias que descobriu 
durante o trabalho na Comissão Nacional da Verdade. 
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marido (ex?) e pede um beijo. Isso é quase 
sublime. A explosão da natureza humana, 
em traços finos e delicados.

 “A primeira morte de Hermilo” é o 
único conto em que não há a lente ficcio-
nal. O senhor narra em primeira pessoa, 
participa da história (como José Paulo) 
e mantém os nomes reais dos demais 
personagens. Por que a exceção?

José Paulo – É curioso. Escrevi todos 
os contos na terceira pessoa. Inicialmente 
não estava em nenhum dos contos. Para 
deixar a história fluir. Por me considerar a 
parcela menos importante, ou digna de re-
gistro, no desenvolver delas. Percebi, de-
pois, que precisava estar nelas ao menos 
de passagem. Para que o leitor pudesse 
perceber melhor como tudo se passou. Só 
que essa história, do meu último encontro 
com o romancista Hermilo Borba Filho, 
não funcionou. Faltava emoção. Então 
escrevi na primeira. E gostei do resultado. 
Ficou assim. Vinte de um jeito, uma de 
outra. Como uma espécie de homenagem 
aos Vinte poemas de amor e uma canção 
desesperada, do Pablo Neruda.

Autor de um referencial es-
tudo sobre Fernando Pes-
soa, o senhor comenta 
em entrevistas que 
ele era um “escritor 
sem imaginação”, 
pois utilizava o 
próprio coti-
diano, sem 
muitos dis-
farces, como 
fonte para a 
literatura. So-

mente a verdade também se baseia 
em histórias que aconteceram. Em que 
medida a vida do entorno é literatura, 
ainda que não escrita?

José Paulo – Consumi dez anos escre-
vendo esse livro. Saiu tudo bem. Por aqui, 
ganhou todos os prêmios. E está já em dez 
países. Com muitos outros prêmios fora, 
Deus é grande. Já é o livro sobre Pessoa 
mais traduzido no mundo. Deus é muito 
grande. E começou quando percebi que 
(quase) tudo que ele escrevia estava à 
sua volta. Nesse sentido, sua obra era 
como um testamento à espera de ser 
desvendado. Então reli as quase 30 mil 
páginas que escreveu e tudo fazia sentido. 
Na “Tabacaria”, por exemplo, havia mesmo 
uma pequena “que comia chocolates” 
(sua sobrinha Manuela Nogueira); uma 
lavadeira (Irene), mas de filha com quem 
Pessoa chegou a pensar em casar (Guio-
mar); o que, aliás, disse em livro do mesmo 
ano em que escreveu o poema, 1928,  A 
educação do estoico. O dono real da taba-
caria  se chamava Manuel Rodrigues Alves; 
e o Esteves (Joaquim Esteves), um velhote 

“rechonchudo e corado”, assim o 
descreveu no Livro do desas-

sossego, foi declarante 
de seu “assento de 
óbito”. Talvez no 
fundo isso tenha 
contribuído para 

o livro de con-
tos. Ao revelar 
que a vida de 
pessoas co-

muns também 
p o d e  s e r 
grandiosa. 
Espero que 

os leitores 
concordem.

Ao co-
mentar o 

r e l a -
tó-

rio final da Comissão Nacional da Ver-
dade, grupo do qual fez parte, o senhor 
diz que a intenção foi sempre buscar a 
“exatidão e a verdade possíveis”. O que 
diferencia a verdade e a exatidão? Qual 
é a verdade possível?

José Paulo – A verdade é sempre 
a verdade possível. Fernando Pessoa 
disse, em “O marinheiro”, que “isso é tão 
estranho que deve ser verdade”. Mais do 
que certo. A verdade e a exatidão andam 
sempre juntas. Mas não são a mesma 
coisa. A exatidão é factual. As coisas são, 
ou não são, exatas. [O jurista Francesco] 
Carnelutti até ensinava a seus alunos: 
“Vamos falar as coisas como as coisas 
são. Quase igual quer dizer diferente”. 
Isso é exatidão. Já a verdade vejo como 
algo mais profundo. Deve ser buscada, 
tantas vezes, mais dentro de nós. Na 
alma. Exatidão só pode haver uma. Dois 
e dois serão sempre quatro. A verdade, 
não. A minha pode não ser a sua. Nesse 
sentido, até pode-se falar na verdade de 
cada um. Procurei, nos contos do livro, 
essa verdade que se esconde por trás de 
gestos surpreendentes. Especiais. Essa 
verdade, bem vista, é mágica.

Quanto ao relatório da comissão, bus-
camos a verdade humanamente possível. 
Conferindo histórias e informações. Com 
a consciência de que não poderia haver 
erros. Ao menos, com a menor quantidade 
de erros possível, dado ser extremamente 
difícil conferir tudo. Mas o que me fasci-
nou nessa aventura de quase três anos 
foi a natureza humana que esbarrava por 
trás dos casos. Se um dia escrever um livro 
sobre esse tempo, será sobre esses casos 
específicos. Não sei. Vamos ver. 

O que a literatura pode ensinar ao 
Direito? E vice-versa?

José Paulo – O Direito não existe no 
espaço. É feito para regular a convivência 
entre os homens. E a literatura é um espe-
lho dessa vida. A mágica está em contar os 
fatos não numa versão bacharelesca. Como 
se fosse mesmo um romance. Nessa linha, 
e com demasiada frequência, em tantos 
casos a vida reproduz mesmo a arte. E vice-
-versa. Ao contrário do que dizia o general 
Milan Astray (“Viva la  muerte”) , na Guerra 
Civil espanhola, o que esses personagens 
gritam, para todos nós, é algo como “Viva 
a vida”. Viva, pois. T
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Advogados já podem 
acessar Recorte digital 
nos seus smartphones

O Recorte digital, um dos serviços dis-
ponibilizados pela OAB/RJ mais utilizados 
pela advocacia – atualmente, 100 mil 
colegas estão cadastrados para receber 
suas publicações por email –, agora já 
pode ser acessado também pelo aplica-
tivo da OAB/RJ, disponível para celulares 
e tablets com plataforma Android ou iOS.

A ampliação do serviço para a possibi-
lidade de consulta via smartphone cumpre 
uma das metas de campanha do presidente 
Felipe Santa Cruz, que frisa a importância 

Serviços procurados no portal também estão disponíveis no app

Para Android, baixe aquiPara iOS, baixe aqui

Alguns serviços mais acessados 
pelos advogados no portal da OAB/
RJ também já podem ser visualizados 
no aplicativo da Seccional desde a úl-
tima atualização, em agosto. São eles: 
tabelas de taxas de nova inscrição, de 
custos e emolumentos, de honorários, 
e endereços e contatos das subseções.

“Essa é a segunda etapa do desen-
volvimento do aplicativo, por meio 
do qual ainda será possível em breve 
fazer denúncias relativas a violações 
de prerrogativas, solicitar certidões, 
pagar a anuidade e tratar dos trâmites 

da mobilidade na otimização do tempo dos 
colegas: “Sabemos como é corrido o dia a 
dia da advocacia e por isso era um projeto 
da nossa gestão implementar este serviço 
o mais rapidamente possível, de forma que, 
pelo celular, no seu horário de almoço, café 
ou no percurso do fórum para o escritório, o 
advogado possa visualizar as publicações, 
aproveitando melhor seu tempo e ganhan-
do em eficiência”.

Felipe conta que, com o aplicativo, os 
colegas terão mais um benefício: serão 
notificados em seus celulares a cada nova 
publicação constando seu nome, o que 
permite acompanhar com muito mais 
constância a movimentação dos processos. 
É preciso estar adimplente com a Ordem 
para usar o serviço.

Para acessar o Recorte digital nos ce-
lulares e tablets, os colegas já devem ser 
previamente cadastrados, por meio de seus 
emails, no portal da OAB/RJ. Não é possível 
se cadastrar pelo próprio aplicativo, apenas 
acessar as publicações, explica o diretor-
-geral do Clube Azul e um dos responsáveis 
pelo desenvolvimento da ferramenta para a 
OAB/RJ, Henrique Thoni: “Os usuários irão 
continuar recebendo os emails com suas 
publicações, da mesma forma. Mas, cadas-
trando o CPF no aplicativo, passarão a rece-
ber notificações também pelo smartphone”.

Diretora de Inclusão Digital da Seccio-
nal, Ana Amelia Menna Barreto acredita 
que a ampliação do Recorte digital traz 
“funcionalidade máxima” para o serviço: 
“Com as publicações em dispositivos 
móveis passamos a ter conhecimento da 
movimentação processual a qualquer hora, 
de qualquer lugar. A OAB/RJ incentiva o 
uso da tecnologia e a entende como uma 
grande ferramenta para promover agilidade 
no exercício profissional. Tecnologia não é 
custo, e sim investimento”. T

referentes à certificação digital”, anun-
cia Felipe.

Segundo Thomi, os outros serviços 
estão previstos para implantação até 
o fim deste ano. Lançado no início de 
junho, o aplicativo contava 
inicialmente apenas com a 
possibilidade de consulta 
a convênios firmados pela 
Ordem. Até o fechamento 
desta edição, cerca de 18 
mil downloads haviam sido 
feitos.

Para baixar o aplicativo 

da OAB/RJ basta acessar as lojas virtuais 
Google play, no seu Android, ou Apple sto-
re, no iOS, e buscar por OAB/RJ. Também 
é possível baixar diretamente pelo QR 
Code disponível nesta página. T

Felipe 
Santa 
Cruz

Henrique 
Thoni
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Parceria da 
Seccional permite 
pesquisa gratuita 
a diários do Brasil

A  OA B / R J 
firmou, no fi-
nal de agosto, 
parceria com a 
DOinet Brasil 
Dados Públi-
cos, empresa 
especializa-
da em de-

senvolver mecanismos de 
busca para as coletâneas dos diários oficiais em 
meio eletrônico e digital.  Pelo convênio, cada 
advogado adimplente terá, pelo período de 30 
dias, uma senha de acesso exclusiva ao Buscador 
da DOinet, instrumento que permite pesquisa 
ilimitada de mais de 500 diários da Justiça e ofi-
ciais, cerca de 150 milhões de páginas. Após essa 
fase de degustação, os colegas permanecem com 
acesso gratuito às bases de dado do Estado do Rio 
de Janeiro, do ano corrente, e podem contratar 
pacotes a preços promocionais. 

A DOinet é a única empresa do mercado a 
oferecer o serviço de pesquisa às informações 
dos diários de todo o Brasil – municipais, estadu-
ais e da União – dos últimos 42 anos.  É possível 
buscar números de processos judiciais, nomes 
de advogados, concursos públicos, licitações, 
leilões, nome de empresas e de pessoas, marcas, 
patentes, produtos ou serviços.

A empresa também oferece o serviço de 
Alerta. Por ele, cada advogado, ao cadastrar 
o nome e número da OAB no sistema, recebe 
automaticamente todas as suas notificações em 
diários oficiais.   

Para acesso ao buscador de todos os estados 
e envio de alerta automático o valor mensal, após 
a fase de degustação, é de R$ 99,50. O pacote 
permite o contato com mais de 30 milhões de 
páginas. A permissão ao histórico completo dos 
diários dos últimos 42 anos, o que gira em torno 
de mais de 150 milhões de páginas, custa R$ 249 
mensais, após a fase experimental. 

Para ativar o cartão de acesso, o advogado 
deve acessar o site www.doinet.com.br e, na aba 
OAB, preencher o formulário de cadastro e clicar 
em ativação grátis. Os 30 dias passam a contar a 
partir do dia em que a senha foi ativada. T

Honorários de sucumbência: 
OAB/RJ é amicus curiae 
em recurso no TST

A OAB/RJ ingressou como amicus 
curiae no Incidente de Recurso de Revista 
nº 0000341-06.2013.5.04.0011, que tra-
mita no Tribunal Superior do Trabalho  e 
versa sobre os honorários sucumbenciais 
na Justiça Trabalhista.

A iniciativa partiu da Comissão Es-
pecial de Estudos de Honorários de 
Sucumbência na Justiça do Trabalho, 
presidida por Nicola Manna Piraino, e 
contou com a colaboração da Comissão 
Especial de Direito Sindical, comandada 
por Rita Cortez.

 Uma das medidas tomadas pela Sec-
cional foi requerer a superação das súmu-
las 219 e 329 do TST, para que a garantia 
legal dos honorários seja confirmada nas 
causas trabalhistas, dando vigência aos 
diplomas que já versam sobre a matéria.

De acordo com o entendimento da 
OAB/RJ, a natureza jurídica de caráter 
alimentício creditada aos honorários 
advocatícios está confirmada pela súmula 
vinculante nº 47 do STF. “Os honorários 
igualam-se aos salários. É uma verba 
que corresponde à contraprestação do 
trabalho desempenhado pelo profissional 
liberal. A disciplina dos honorários sucum-
benciais tem como escopo a remuneração 
do advogado em razão do desempenho 
do seu trabalho”, afirma o presidente da 
Seccional, Felipe Santa Cruz.

Para ele, ao promover seu assistido a 
vencedor de uma demanda, o advogado 
deveria ter o trabalho remunerado através 
do instituto dos honorários sucumben-
ciais. “O próprio Código de Processo Civil, 
aplicado subsidiariamente por força do 
artigo 769 da CLT, impõe este pagamento, 
trazendo ainda as balizas que delinearão 
a obrigação de pagar. Se o CPC reconhece 
o direito do advogado de receber seus 
honorários em razão da consagração de 
seus assistidos enquanto vencedores da 
demanda, esta deveria ser uma questão já 
esclarecida”, destaca o presidente.

Procurador-geral da OAB/RJ, Fábio 
Nogueira aponta que não há, nem na 
legislação federal, nem na Constituição, 
qualquer dispositivo que retire esse direito 
do advogado quando o processo judicial 
tramita perante a Justiça do Trabalho. “A lei 
já reconhece o direito do advogado de per-
cepção de seus honorários sucumbenciais, 
inclusive na Justiça Trabalhista, não sendo 
possível inferir qualquer outra conclusão 
da análise dos dispositivos legais que 
tratam do tema”, assinala.

As súmulas 219 e 329 do TST dis-
põem que a obrigação de pagamento de 
honorários advocatícios não decorre pura 
e simplesmente da sucumbência, sendo 
necessário que se apresentem concomitan-
temente alguns requisitos, como estar assis-
tido por sindicato de categoria profissional, 
comprovar a percepção de salário inferior 
ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se 
em situação econômica que não permita 
demandar sem prejuízo do próprio sustento 
ou da respectiva família.

 Pelo entendimento da OAB/RJ, esta 
interpretação repete o disposto na Lei 
5584/70, que instituiu a assistência 
judiciária gratuita na Justiça do Trabalho. 
“A restrição de que somente seja possível 
demandar em juízo nos casos em que 
haja assistência sindical não encontra 
mais respaldo legal, visto que a lei que 
impunha aos sindicatos essa assistência 
já se encontra revogada”, salienta o 
procurador-geral. T

Fábio 
Nogueira
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Vara de Fazenda no Rio 
retoma atendimento 

normal aos advogados
Após receber denúncias dos ad-

vogados, a Comissão de Prerrogativas 
da OAB/RJ procurou a Corregedoria 
do Tribunal de Justiça e conseguiu 
restabelecer o horário de atendimento 
regular na 12ª Vara de Fazenda Pública 
do Rio de Janeiro, única a tratar de 
tributos municipais na capital flumi-
nense. Uma placa improvisada nos 
gabinetes das juízas Kátia Nascentes 
Torres (titular), Cristiana Aparecida e 
Juliana Benevides afirmava que os 
despachos seriam realizados apenas 
para medidas de caráter urgente e 
somente pelo período de 15h a 16h.  
Atitude que foi considerada irregular 
pela Comissão de Prerrogativas.

Segundo o presidente da comissão, 
Luciano Bandeira, o Estatuto da Advo-
cacia prevê o acesso ao magistrado sem 
horário marcado, respeitando, apenas, 
a ordem de chegada. “A medida feria 
um direito dos advogados. Era absolu-
tamente irregular”, afirmou. 

A placa frisava que, para pedidos 
de juntada de petição, abertura de 
conclusão, expedição e assinatura de 
mandados de pagamento, os colegas 
deveriam dirigir-se ao balcão de 

atendimento do cartório.
Segundo a juíza Kátia Torres, a 

restrição do horário foi excepcional, 
adotada em razão do grande volume 
de processos que chegaram à serventia 
naquele período.  

“A medida foi necessária diante da 
necessidade de apreciação, em caráter 
de urgência, de mais de 50 pedidos de 
suspensão da Praça no dia 27 de julho 
de 2016, com vistas à alienação de 
200 imóveis, objeto de 800 execuções 
fiscais promovidas pelo Fisco do Rio, 
levando à necessidade de procedimen-
tos internos excepcionais para garantir 
o funcionamento regular do cartório”, 
relatou a juíza.

Em sua mensagem, Torres também 
esclareceu que o horário de aten-
dimento foi estabelecido “visando 
atender não apenas as necessidades 
do Juízo, mas também e, sobretudo, os 
interesses dos advogados que nos ho-
rários previstos teriam conhecimento 
prévio de que poderiam contar com a 
presença dos juízes em exercício para 
atendê-los da melhor forma possível”.

Atenta às denúncias dos colegas, 
a Comissão de Prerrogativas solicita a 

colaboração e comunicação constante 
dos advogados, para que casos como 
este tenham sempre uma pronta res-
posta, garantindo o fortalecimento di-
ário da profissão. O email da comissão 
é: prerrogativas@oabrj.org.br. T

Decisão favorável à Ordem proíbe Proteste de oferecer consultoria jurídica
O juiz federal substituto Maurício 

Magalhães Lamha, em exercício na 4ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro, deferiu o 
pedido de tutela antecipada da OAB/RJ 
exigindo que a Proteste – Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor 
exclua de seu site e de qualquer outro 
meio de comunicação os anúncios de 
prestação de serviços advocatícios e de 
consultoria jurídica.

Segundo a ação civil pública pro-
posta pela Procuradoria-Geral da 
Seccional, a empresa, sob pretexto de 
defender os direitos dos consumidores, 
oferece serviços incompatíveis com 
as regras aplicadas pela Lei Federal 
8.906/94 e pelo Código de Ética e 
Disciplina. 

Apesar de se denominar uma asso-
ciação voltada à defesa do consumidor, 

no entendimento da OAB/RJ a Proteste 
atua como uma organização, sem regis-
tro na Ordem, voltada à prestação de 
serviços privativos de advogado. “Tal 
atitude configura diversas irregularida-
des, como exercício ilegal da profissão, 
captação de clientela e mercantilização 
da advocacia”, destacou a procurado-
ria, em sua inicial.

Para o procurador Erlan dos Anjos, a 

Luciano
Bandeira
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Parlamentar e Seccional se unem 
para defender prerrogativas

A OAB/RJ firmou parceria com o de-
putado estadual Bruno Dauaire (PR) para 
defender as bandeiras da advocacia na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj). O tema foi discutido em reunião 
entre o parlamentar, o tesoureiro e pre-
sidente da Comissão de Prerrogativas da 
Seccional, Luciano Bandeira, e o diretor 
do Departamento de Apoio às Subseções 
(DAS), Carlos André Pedrazzi, dia 25 de 
agosto, na sede da Ordem.

Dauaire é advogado e apresentou o 
Projeto de Lei (PL) 1999/2016, cujo ob-
jetivo é determinar a afixação de cartazes 
informativos a respeito das prerrogativas 
da classe em cartórios, salas de audiên-
cias e salas de espera em todo o estado. 

O projeto deve ser votado ainda em 
setembro e estipula que, nesses cartazes, 

que devem ter obrigatoriamente o tama-
nho mínimo de 20cm x 20cm, conste 
a frase “É direito de todo advogado 
dirigir-se diretamente aos magistrados 
nas salas e gabinetes de trabalho inde-
pendentemente de horário previamente 
marcado ou outra condição, devendo ser 
observada a ordem de chegada”. 

“O projeto é simples, mas se a lei for 
aprovada, vai gerar um impacto muito 
grande no cotidiano do advogado. Por 
mais que seja um direito, sabemos que 
não é respeitado”, afirmou Dauaire.

Segundo ele, o contato entre juízes e 
advogados é fundamental para humani-
zar o processo e o projeto foi construído 
em conjunto com a Ordem. “A maioria 
dos problemas que atingem o cidadão, 
na base, é de ordem jurídica. Por isso 

precisamos valorizar a classe”.
Para Pedrazzi, a aprovação do PL 

beneficiará especialmente os colegas 
que militam fora da capital. “No inte-
rior, onde muitas das varas são únicas, 
os advogados ficam com receio de se 
indispor com o juiz. Mas essa iniciativa 
é importante também porque quando 
a advocacia é respeitada, o cidadão é 
igualmente respeitado”, ponderou.

Luciano destacou que o projeto vai 
ao encontro da atuação da Ordem: “A 
defesa das prerrogativas e o trabalho 
do advogado no cotidiano são as nos-
sas principais bandeiras. O acesso aos 
magistrados é a grande reclamação dos 
colegas e o deputado está colocando 
seu mandato à disposição dos anseios 
da classe”. T

Decisão favorável à Ordem proíbe Proteste de oferecer consultoria jurídica
antecipação de tutela é mais uma con-
quista da OAB/RJ no combate que vem 
sendo travado nos últimos anos contra 
organizações, que, sob a roupagem 
de associações voltadas à defesa dos 
consumidores, praticam atos incompa-
tíveis com as normas legais. 

“A prática, além de comprometer 
seriamente a imagem da advocacia, 
expõe a sérios riscos direitos dos 

jurisdicionados e incentiva o litígio, 
na contramão do novo Código de Pro-
cesso Civil, que privilegia a solução 
consensual dos conflitos. Os docu-
mentos apresentados comprovam a 
total falta de respeito por parte da ré 
com relação às normas que regulam 
o exercício da advocacia, ressaltam 
o evidente intuito meramente arre-
cadatório e a completa inexistência 

de interesse por parte da Proteste 
na promoção da informação”, disse 
o procurador.

Em sua decisão, o juiz da 4ª Vara Fe-
deral afirmou que a postura da empresa 
pode implicar danos graves à imagem 
da advocacia e ao público em geral, 
“que pode ser prejudicado pela pres-
tação de serviços aquém da qualidade 
exigida pela Ordem”. T
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o assessor Paolo Kury, o 
deputado Bruno Dauaire 
e Luciano Bandeira
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Cerca de 150 advogados participa-
ram do ato em defesa das prerrogativas 
dos promovido pela Subseção de Nite-
rói em 28 de julho. Na ocasião, a Seccio-
nal foi representada pelo presidente da 
Comissão de Prerrogativas e tesoureiro 
da entidade, Luciano Bandeira. 

Luciano destacou o papel da Ordem 
na luta em defesa do exercício profissio-
nal. “A principal função da OAB é a de-
fesa das prerrogativas. Todas as outras 
atividades vêm em seguida. A prerroga-

tiva é o que dá dignidade ao advogado, 
valoriza a nossa profissão. Costumo 
dizer que a prerrogativa, na verdade, 
é do cidadão, porque quando o advo-
gado está trabalhando e exercendo a 
sua profissão, ele está defendendo o 
patrimônio, a honra e, principalmente, o 
maior bem que qualquer cidadão pode 
ter, que é a liberdade”, disse. 

O presidente da Comissão de 
Prerrogativas da OAB/Niterói, Hugo 
Viana Barbosa, citou, entre os principais 

desrespeitos às prerrogativas, os man-
dados de pagamento que não saem em 
nome dos advogados, os juízes que não 
recebem os profissionais em seu gabi-
nete e a revista na entrada dos fóruns. 
“Acredito que o ato tenha atingido seu 
objetivo final, que foi reunir uma gama 
de militantes da advocacia niteroiense 
engajada na defesa dos direitos e prer-
rogativas. Esse foi o primeiro passo de 
muitos que ainda virão para fortalecer 
os interesses da classe”, avaliou.  T

Seccional repudia afirmações de 
desembargador sobre atuação de advogados

Por intermédio de sua Comissão de Prerrogativas, a OAB/RJ divul-
gou nota em que manifesta repúdio a uma declaração do desembar-
gador federal Paulo Espírito Santo, do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, a respeito da atuação de advogados. Em sessão plenária, 
o desembargador afirmou que perdoava os profissionais que compa-
reciam para defender clientes.

Na nota, assinada em conjunto com a Comissão Nacional de 
Defesa de Prerrogativas, a Seccional registra que a declaração 
demonstrou “odioso preconceito com a figura do advogado” e foi 
“reveladora da ignorância” acerca do seu papel. “Conforme dispo-
sição legal, em seu ministério privado, o advogado presta serviço 

público e exerce função social”, destaca.
“A concessão de perdão ao advogado não é devida, posto que 

em nenhum momento deve ser rogada, a quem quer que seja. O ad-
vogado, no exercício da profissão, deve manter a independência em 
qualquer circunstância. Nenhum receio de desagradar a magistrado 
ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve 
detê-lo, seja quando atua perante regimes totalitários, seja perante 
pretensas democracias. A Ordem dos Advogados do Brasil se man-
tém e se manterá intransigente com posturas como a citada, vez que 
vulneradoras da própria noção de Estado Democrático de Direito”, 
assinalou o texto. T

OAB/RJ participa de ato em defesa 
das prerrogativas em Niterói

Advogados  
se reuniram 
em frente à 
subseção



Colegas terão acesso 
gratuito à biblioteca 

digital da editora Fórum
A OAB/RJ firmou convênio com a editora Fórum, possibi-

tando que advogados acessem o conteúdo de sua biblioteca 
jurídica digital. O acesso será viabilizado através de um link no 
portal da Seccional a partir do dia 30 de setembro e, futura-
mente, expandido para um aplicativo.

Na Biblioteca Digital Fórum do Advogado OAB/RJ os colegas 
adimplentes terão acesso a oito periódicos; à Biblioteca Digital 
Fórum de Códigos, que contém 19 códigos com a legislação na 
íntegra, atualizada diariamente; além dos livros Vade Mecum 
das Mulheres e Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015 – 
Mediação – Lei nº 13.140/2015.

“Junto com a ampliação do Recorte digital para os smartpho-
nes, a biblioteca vem para trazer mais eficiência ao trabalho do 
advogado, que poderá consultar um código, uma legislação, 
com a facilidade da busca que verificamos ter a plataforma da 
Fórum, além de se manter informado pelos periódicos”, diz o 
presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, citando a possibili-
dade de pesquisar em todos os livros ao mesmo tempo. “Pelo 
programa, é possível selecionar trechos e exportar, o que pode 
ser útil na confecção de peças”, observa.

O acordo viabiliza para os colegas, gratuitamente, um pa-
cote que teria alto custo se contratado fora. De acordo com as 
informações da editora, o total que o advogado economiza é 
de mais de R$ 12 mil por ano de assinatura, entre os periódicos 
e códigos.

Segundo o presidente e editor da Fórum, Luís Cláudio 
Rodrigues Ferreira, os periódicos disponíveis são fonte de 
doutrina, com seleção de jurisprudência e comentários sobre 
as mudanças na legislação. “Somando o acervo do que já foi 
publicado ao que ainda será, até o fim da vigência 
do convênio, contaremos com mais de 170 volumes. 
Esses periódicos são referência para os advogados que 
buscam atualização permanente”, explica.

As publicações disponibilizadas nesta categoria 
serão a Revista Interesse Público, a 
Revista Fórum Trabalhista, a Revista 
Brasileira de Direito Processual, 
a Atualidades Jurídicas Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, a Revista de Direito Empre-
sarial, a Re-
vista Fórum 
de Direi to 
Civil, a Re-
vista Fórum 
de Ciências 

Criminais e a Revista Justiça do Trabalho.
“São periódicos das áreas cível, de processo civil, trabalhista, 

criminal, empresarial, ou seja, todas as matérias de que o ad-
vogado precisa na atuação do dia a dia. São artigos científicos 
constantemente atualizados. A Revista Justiça do Trabalho, 
adquirida recentemente pela Fórum, foi disponibilizada nesse 
pacote preparado para a OAB/RJ para deixarmos uma base 
completa para o advogado trabalhista”, conta Ferreira.

A partir do dia 30 de setembro, para começar a usar, basta 
clicar no link para a Biblioteca Digital Fórum do Advogado 
na página principal do Portal da OAB/RJ e se cadastrar. Auto-
maticamente, cada advogado receberá um login e senha de 
acesso. Após o cadastro, todo o conteúdo disponibilizado pelo 
convênio pode ser acessado por computador, tablet ou celular, 
nos navegadores de cada dispositivo. Em outubro, a editora 
pretende lançar também um aplicativo no qual o acesso móvel 
será facilitado.

Ferreira frisa como mais um benefício o fato de que a 
visualização de todo o conteúdo do pacote é perpétua. “Isso 
significa que, mesmo após o término do contrato, os usuários 
poderão continuar acessando os livros sem ne-
nhuma taxa de manutenção. Quem não é mais 
assinante das bibliotecas digitais da Fórum apenas 
não recebe mais as atualizações 
nesse acervo. É como manter as 
cópias impressas nas prateleiras 
da sua biblioteca para sempre”. T
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Atuação de advogados voluntários 
na Olimpíada: legado jurídico

A Olimpíada deixou um legado para 
os advogados da OAB/RJ que atuaram 
como voluntários na defesa de atletas 
ou federações. Com o intermédio da 
Comissão de Arbitragem, a parceria da 
Seccional com a Corte de Arbitragem do 
Esporte (CAS), o Tribunal Arbitral para os 

Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Centro Bra-
sileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) 
selecionou 25 colegas, de escritórios di-
ferentes, que, divididos em quatro grupos, 
fizeram o acompanhamento dos pleitos 
dos esportistas.

Por se apresentar como um novo 
mercado para a classe, o presidente da 
Comissão de Arbitragem da Seccional, 
Joaquim Muniz, classificou essa parceria 
como um legado jurídico dos jogos. 
“Passamos por treinamentos e atuamos 
num universo praticamente novo para a 
maioria dos advogados brasileiros. Temos 
como compromisso e responsabilidade 
replicar este conhecimento aos demais 
colegas, sob forma de palestras, cursos 
ou seminários. Falamos em legado, pois 
estamos criando um novo mercado. 
Atualmente, as questões arbitrais espor-
tivas são dirimidas na Suíça. Nossa ideia 
é propagar o pensamento de que o Rio 
de Janeiro é um bom lugar para se fazer 
este tipo de arbitragem, pois aqui já há 
advogados preparados para tal”, assinalou.

Os grupos foram coordenados por 
Muniz, pelo vice-presidente e pelo secre-
tário-geral da Comissão de Arbitragem, Ro-
drigo Garcia da Fonseca e Ricardo Loretti 

Henrice, respectivamente. Os advogados 
atenderam a quatro casos, sendo a maioria 
de desclassificação por doping. 

Para Muniz, foi uma experiência incrí-
vel e uma grande oportunidade de conta-
to com casos polêmicos. “Conseguimos 
mostrar que a advocacia fluminense está 
pronta para atender esta nova demanda, 
tanto em qualidade como em disponibi-
lidade. Fizemos um trabalho social pelo 
bem do esporte e pela garantia de direitos 
desses esportistas”, disse.  

Usualmente, as grandes federações 
contratam escritórios para uma possível 
necessidade. Mas há grupos pequenos 
que não possuem recursos ou também 
atletas que, por romperem com sua fede-
ração de origem, ficam sem assistência. 
Os voluntários supriram esta demanda. 
O contato era feito pelo próprio Tribunal 
Arbitral, que acionava os advogados assim 
que surgia alguma necessidade.

Recentemente, o CBMA conseguiu 
trazer para o Rio de Janeiro o julgamento 
de recursos da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), que também era feito na 
SuÍça. A ideia é ampliar esta possibilidade 
para os demais esportes instalando aqui 
um Centro de Arbitragem Esportiva. T

Liminar garante: desacato a militar em função policial é crime civil
O juiz substituto Adriano de Oliveira França, da 15ª 

Vara Federal, concedeu liminar ao pedido de habeas corpus 
impetrado pela Comissão de Segurança Pública da OAB/
RJ em favor de um turista americano preso em flagrante 
por autoridade militar, no dia 21 de agosto, por desacato 
a um soldado do Exército que patrulhava as proximidades 
de um shopping na Barra da Tijuca.

O turista foi encaminhado à Justiça Militar e preso, 
conforme procedimento padrão. Porém, de acordo com 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em situações 
específicas nas quais integrantes das Forças Armadas exer-
cem função policial, como a de policiamento ostensivo, tal 
atividade tem natureza eminentemente civil. Após a ação 
da OAB/RJ, o turista acabou sendo solto e responderá na Justiça comum.

“A decisão da Justiça Federal confirma jurisprudência do STF. Isso 
quer dizer que, se um militar do Exército estiver em uma função típica, 

um desacato contra ele é crime militar. Neste caso, a pessoa 
é presa imediatamente e aguarda o juiz auditor militar. Já 
quando o militar está em uma função atípica, o procedimen-
to deve ser como o da Justiça comum, que é bem diferente: o 
detido assina apenas um termo circunstanciado e responde 
em liberdade por um crime que é considerado de menor 
potencial ofensivo”, explicou o presidente da comissão, 
Breno Melaragno.

Segundo Melaragno, a decisão é de extrema impor-
tância, visto que o efetivo do Exército foi solicitado para 
reforçar o policiamento no Rio até as eleições. “Se um 
cidadão comum é parado em uma blitz, por exemplo, entra 
em discussão com militar e este considera ter sido desaca-

tado, o cidadão não poderá responder por esse crime na Justiça Militar. A 
liminar foi um precedente dado pela Justiça Federal e uma garantia que 
nós temos para esse período”, observou. T
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Eleições 2016

Sem doações empresariais, 
campanhas ficam mais enxutas
Gastos reduzidos e menos tempo de duração serão as marcas das 
eleições municipais de 2016, que terão ainda uma característica 
inédita: a ausência de doações feitas por pessoas jurídicas
VITOR FRAGA

A Lei 13.165/2015, chamada de mi-
nirreforma eleitoral, modificou algumas 
normas para o pleito deste ano – alteran-
do as leis 9.504/1997 (Lei das Eleições), 
9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e 
4.737/1965 (Código Eleitoral). A principal 
mudança foi a proibição do financiamento 
por pessoas jurídicas – o Supremo Tribunal 
Federal (STF) já havia considerado anterior-
mente que as doações de empresas a par-
tidos e candidatos são inconstitucionais. 
Isto quer dizer que, além dos recursos do 
fundo partidário, somente pessoas físicas 
podem doar dinheiro – até o limite de 10% 
dos rendimentos brutos do ano anterior. 
As contribuições podem ser feitas de três 
maneiras: por meio de cheques cruzados 
e nominais ou de transferência eletrônica 
de depósitos; de depósitos em espécie 
devidamente identificados; ou de instru-
mento disponibilizado no site do partido 
(que permita uso de cartão de crédito ou de 
débito, identificação do doador e emissão 
obrigatória de recibo eleitoral para cada 
doação realizada).

O prazo para filiação às legendas parti-
dárias foi reduzido. Os candidatos tiveram 
que se filiar a algum partido político até o 
dia 2 de abril, ou seja, seis meses antes da 

data do primeiro turno. A regra anterior 
exigia um ano de antecedência. A minir-
reforma diminuiu também o tempo da 
campanha pela metade: de 90 para 45 dias 
(a partir de 16 de agosto). A propaganda no 
rádio e na TV será exibida pelo período de 
35 dias (antes eram 45), com início em 26 
de agosto, no primeiro turno. Serão dois 
blocos no rádio e dois na televisão, com 
10 minutos cada. Além disso, as legendas 
terão direito a 70 minutos diários em in-
serções, de 30 ou 60 segundos cada uma, 
distribuídas entre os candidatos a prefeito 
(60%) e vereadores (40%). O tempo total 
de propaganda será dividido de seguinte 
maneira: 90% de forma proporcional ao 

número de deputados federais, e os 10% 
restantes igualitariamente. 

Participação em debates
Com a alteração do artigo 46 da Lei 

9.504/1997, as regras para debates entre 
os candidatos ficaram assim: a participação 
daqueles cujos partidos possuem mais de 
nove deputados federais está assegurada; 
já a presença dos demais ficará a critério da 
emissora que promover o encontro.

A mudança vem provocando polêmica, 
pois os candidatos convidados para os 
debates tinham o direito de vetar a par-
ticipação de concorrentes cujas legendas 
não atendem ao critério de número míni-
mo de parlamentares. A possibilidade da 
ausência de candidatos bem posicionados 
nas pesquisas de intenção de voto levou a 
questão ao STF. No dia 25 de agosto, por 
maioria dos votos, o plenário do Supremo 
definiu que os candidatos que têm parti-
cipação garantida pela norma não podem 
vetar a presença dos demais. A decisão 
foi resultado do julgamento conjunto das 
ações diretas de inconstitucionalidade 
(ADIs) 5423, 5487, 5488, 5491 e 5577, 
ajuizadas por partidos políticos e pela 
Associação Brasileira das Emissoras de 
Rádio e TV (Abert). Os ministros decidiram 
que as emissoras podem convidar todos os 
candidatos. T
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OAB/RJ atua 
no combate 
ao caixa 2

O comitê criado pela OAB/RJ para o acompa-
nhamento eleitoral no estado já está recebendo 
denúncias. O núcleo coordena a campanha Com-
bate ao caixa 2, lançada pela Seccional no dia 14 
de julho, e na qual a entidade atua em parceria com 
o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público, 
concentrando denúncias, filtrando e fiscalizando 
possíveis irregularidades nas eleições municipais.

“A Ordem está cumprindo seu papel constitu-
cional de fiscalizar o processo democrático. Autora 
da ação que defendeu o fim do financiamento 
empresarial a campanhas, a OAB não poderia 
fugir à sua responsabilidade no processo de re-
forma eleitoral. O caixa 2 prejudica a transparên-
cia do pleito, afetando a escolha daqueles que 
devem ser nossos representantes. A Seccional 
do Rio de Janeiro vai, dentro dos seus limites 
jurídicos, receber as denúncias e encaminhá-las 
aos órgãos competentes”, afirma seu presidente, 
Felipe Santa Cruz.

A campanha conta com um aplicativo para 
celular através do qual qualquer cidadão pode de-
nunciar desvios nas campanhas, como propaganda 
irregular, captação ilegal, gasto impróprio ou ex-
cessivo de recursos. Disponível para Android e 
iOS, o app OAB caixa 2 é mais um meio de reunir 
informações, que serão apuradas pelo comitê, 
presidido pelo advogado e ex-defensor-geral 
do Rio de Janeiro Nilson Bruno. “Dependendo da 
denúncia, encaminharemos ao Ministério Público, 
com cópia para o Tribunal Regional Eleitoral, mes-
mo que não se trate exatamente de caixa 2. Cada 
caso será analisado previamente, para verificarmos 
se há ou não fundamento jurídico”, explica ele.

O presidente do comitê ressalta que, pelo 
aplicativo, as pessoas vão poder acompanhar o 
resultado das ações. “Todos serão fiscais, quanto 
mais mecanismos de fiscalização, melhor para 
a legitimidade do pleito”, acrescenta”. Para o 
presidente da comissão de Direito Eleitoral da 
OAB/RJ, Eduardo Damian, com a proximidade da 
votação, deverá ser maior a quantidade de casos. 
“O aplicativo foi disponibilizado no início do 
processo eleitoral, em 16 de agosto. Deve haver 
aumento das denúncias, principalmente mais 
perto do pleito, quando os ânimos se acirram e as 
ilegalidades ocorrem”.

Combate ao caixa 2 é uma campanha do 
Conselho Federal que está sendo replicada nas 
seccionais. T

Ministro do TSE 
explica uso do 
CPC na lei eleitoral

O artigo 15 do novo Código de 
Processo Civil (CPC) determina que, 
“na ausência de normas que regulem 
processos eleitorais, trabalhistas ou 
administrativos, as disposições do 
código lhes serão aplicadas supletiva 
e subsidiariamente”. Com foco nas 
eleições municipais, a Comissão de 
Direito Eleitoral da OAB/RJ promo-
veu, dia 26 de agosto, evento para 
tratar dos reflexos do novo CPC no 
pleito que se aproxima. O palestrante 
convidado foi o ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) Tarcísio Vieira 
de Carvalho Neto. 

Na abertura do evento, o pre-
sidente da Seccional, Felipe Santa 
Cruz, falou sobre o compromisso da 
OAB/RJ na promoção de debates a 
respeito de temas diversos. “Temos 
cumprido nossa missão de realizar 
palestras e eventos os mais variados. 
Em relação ao Direito Eleitoral, temos 
muitos pontos novos”, disse.

Carvalho Neto considerou que 
muitas das novidades trazidas pelo 
novo código não podem ser aplicadas 

na Justiça Eleitoral, em razão de incom-
patibilidade sistêmica. Por isso, afirmou, 
a aplicação do novo CPC da forma que 
determina seu artigo 15 acontecerá em 
casos de deficiência ou de omissão da 
legislação eleitoral. 

De acordo com o palestrante, a 
matéria posta em debate é um tema 
em ebulição e que se conecta com 
outros assuntos que compõem a 
pauta de desafios da Justiça Eleitoral. 
“Trabalhávamos com uma lei ante-
cedendo cada eleição e aplaudimos 
de pé a chegada de uma legislação 
que se prometeu permanente, a Lei 
9.504”, afirmou, citando a normatiza-
ção de 1997 que estabelece as regras 
para pleitos.

Participaram da mesa do evento 
o presidente da Comissão de Direito 
Eleitoral, Eduardo Damian; a conse-
lheira seccional Fernanda Tórtima; o 
presidente do Comitê de Combate ao 
Caixa 2 da OAB/RJ, Nilson Bruno; o juiz 
eleitoral Leonardo Grandmasson; e o 
desembargador do Tribunal Regional 
Eleitoral Herbert Cohn. T
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Em setembro de 2015, 
o Supremo Tribunal 
Federal (STF), atendendo 
a um pleito da Ordem, 
considerou inconstitucional 
o financiamento privado de 
campanhas eleitorais. Poucas 
semanas depois da decisão, 
o Congresso Nacional aplicou 
o mesmo entendimento 
à matéria, no âmbito da 
votação da minirreforma 
eleitoral. Assim, nas eleições 
municipais de 2016, os 
candidatos só poderão 
receber doações de pessoas 
físicas, além de utilizar os 
recursos do fundo partidário. 
A TRIBUNA perguntou aos 
advogados:

O fim do 
financiamento 
privado de 
campanhas vai 
coibir a corrupção 
nas eleições?

“Não necessariamente. 
O primeiro aspecto 
é se o fim do 
financiamento privado 
oficial vai significar o 
fim do financiamento 
privado extraoficial. 
O famoso caixa 
2 também vai se 
encerrar ou vai se 
amplificar? A lei não 
muda a prática, ela 
é um caminho que 
inicia a possibilidade 
dessa mudança. Não é 
um fim em si mesma. 
Mas, de fato, o fim do 
financiamento privado 
contribui para um 
equilíbrio entre os 
candidatos; se bem 
fiscalizada, a questão 
do caixa 2 é um passo 
importante”.
Bruno Aurélio, 
advogado

“A medida é muito bem 
intencionada, mas acho 
que não é realista. Não é 
possível fazer campanha 
sem financiamento 
empresarial. 
Possivelmente, no 
futuro teremos uma 
lei mais sofisticada, 
que regule melhor 
essas doações. Não 
acho que vai acabar 
com a corrupção, pode 
reduzir num primeiro 
momento, mas também 
pode acabar criando 
oportunidade para 
outros mecanismos 
serem inventados, ou 
reforçados, como 
o caixa 2”.
Fernando Marcondes, 
advogado

“Não vai acabar. Acho 
que o financiamento 
público deveria 
ser implementado, 
incluindo até o setor 
privado. As doações 
seriam depositadas em 
uma conta, e o poder 
público distribuiria os 
valores de acordo com 
os critérios da lei. Na 
minha opinião, nenhum 
candidato deveria 
receber dinheiro direto 
de doação particular, 
seja de empresa ou de 
pessoa física”.
Fábio Santiago Diniz, 
advogado

ENTREVISTA

TRIBUNA LIVRE
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“Não acho que se 
encerraria de imediato. 
Teriam que ser 
implementadas novas 
regras, mais claras, com 
uma transparência 
maior sobre o que 
pode ou não ser feito 
por cada candidato. 
Sem transparência, 
não há como fiscalizar. 
Se existirem situações 
obscuras, sempre 
haverá possibilidades 
de burlar a lei”.
Antônio Marcos, 
advogado

“Não, tem que haver 
uma mudança de 
mentalidade. Essa 
fonte de custeio das 
campanhas tem que 
ser reinventada. Não 
faz sentido que as 
doações da iniciativa 
privada sejam o grande 
pilar de sustentação 
das campanhas. A 
sociedade de modo 
geral, os eleitores, 
todos precisam se 
conscientizar e buscar 
outros meios de cobrar 
de seus representantes, 
não apenas através da 
relação financeira”.
Constança Madureira, 
advogada

“Isso tinha que ser 
feito, a tendência é que 
acabe, em função das 
mudanças que temos 
vivido nos últimos 
tempos. Acredito que 
haverá, sim, um impacto 
com essa medida, 
e espero que seja 
positivo. É necessária 
uma mudança de 
cultura”.
Anna Carvalho, 
advogada

“Tende a reduzir, não 
necessariamente 
acabar. Acho a 
medida positiva, pode 
haver uma redução 
significativa. Algumas 
pessoas falam que vai 
aumentar o caixa 2, 
mas não vou supor que 
isso irá ocorrer. Tem 
que acabar, foi uma 
decisão tomada de 
forma correta”.
Cristiano Castilhos, 
advogado

Fo
to

s:
 B

ru
no

 M
ar

in
s



TRIBUNA DO ADVOGADO - SETEMBRO 2016 - PÁGINA 20

Superendividamento pessoal: questão legal ou de educação?
Preocupação com inadimplência das famílias brasileiras 

gera debate sobre efetividade de propostas para 
evitar gastos além da capacidade de pagamento

EDUARDO SARMENTO

Um dos primeiros impactos nega-
tivos de uma crise econômica, como 
a que o Brasil atravessa, é a alta das 
taxas de juros. Aliada à oferta de crédito 
relativamente fácil, temos uma bomba-
-relógio que exige cuidados por parte 
do consumidor, já que financiamentos 
longos e empréstimos com grande 
número de parcelas podem facilmente 
se tornar armadilhas. Com o aumento 
do desemprego, outra consequência 
de desequilíbrio na economia, cria-se 
o cenário propício para o crescimento 
do superendividamento da população. 
Segundo a Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor (Peic), 
apurada mensalmente pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), 57,7% das famílias bra-
sileiras estavam endividadas em julho de 
2016. Destas, 22,9% tinham débitos em 
atraso e 8,7% afirmavam que não teriam 
condições de quitar seus compromissos.

A questão vem preocupando especia-
listas de diversas áreas, incluindo legisla-
dores. Prova disso são projetos de lei que 
pretendem, a partir de modificações no 
Código de Defesa do Consumidor, auxiliar 
os cidadãos a não contraírem dívidas além 

de suas possibilidades. Apesar de algumas 
discordâncias em relação a detalhes, 
os profissionais ouvidos pela TRIBUNA 
foram unânimes ao considerar que trazer 
o assunto à baila e investir na educação 
financeira podem ser os primeiros passos 
para melhorar a situação.

Um dos textos em tramitação sobre 
o assunto no Poder Legislativo é de au-
toria do deputado federal licenciado e 
atual secretário municipal de Habitação 
e Cidadania da Prefeitura do Rio, Sérgio 
Zveiter (PMDB/RJ). O Projeto de Lei (PL) 
5173/2013, que aguarda parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, procura restrin-
gir a capacidade de endividamento do 
consumidor a 30% de sua renda mensal, 
limite que valeria, também, para parcelas 
de renegociações de dívidas. Além disso, 
seriam equiparadas à propaganda enga-
nosa a promessa de parcelamento sem 
juros, quando houver taxação implícita, e a 
publicidade de concessão de créditos sem 
juros, na venda de produtos ou serviços, 
quando, no caso de pagamento à vista, o 
preço for menor.

Apesar de entender que o endi-
vidamento é inerente às sociedades 
capitalistas, Zveiter critica os exageros 
e considera o momento delicado, dig-
no de cuidados. “Apesar de típico das 

comunidades modernas de consumo, 
o superendividamento é um fenômeno 
social que vem se transformando em 
crescente problema para o equilíbrio 
das relações financeiras entre credores 
e consumidores. As medidas propostas 
acrescentam ressalvas que alteram a 
forma de concessão de crédito, bem como 
tratam de novas condutas desvantajosas 
para o consumidor”, argumenta.

Integrante da Comissão de Defesa do 
Consumidor da OAB/RJ, Eduardo Biondi 
concorda com a necessidade de iniciativas 
no sentido de instruir a população. Ele fri-
sa a importância de incentivos à educação 
financeira, mas acredita que a atuação do 
Legislativo serve sobretudo para barrar 
o ato persuasivo da publicidade sobre o 
consumo, criando barreiras para o supe-
rendividamento. “A falta de controle no 
orçamento decorre, na maioria 
das vezes, da falta de infor-
mação e planejamento 
financeiro. Some-se 
a isso o problema 
do consumismo, 
que hoje afeta 
não somente 
os adultos, 
mas, tam-
bém, crian-
ças e jovens 
em idade es-
colar. Des-
lumbrados 
pela pu-
bl ic idade, 
eles acabam 
associando 
seu bem-estar 
à aquisição de pro-
dutos. O controle das 
compras compulsivas e 
a transformação do ato 
de poupar em hábito 

Eduardo 
Biondi

Antônio 
Ricardo
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Superendividamento pessoal: questão legal ou de educação?
Preocupação com inadimplência das famílias brasileiras 

gera debate sobre efetividade de propostas para 
evitar gastos além da capacidade de pagamento

representam dois grandes desafios na 
atualidade”, diz.

No mesmo sentido, fala o conselhei-
ro seccional e advogado consumerista 
Antônio Ricardo Corrêa. Ele destaca as 
providências legais como parte das medi-
das necessárias para resolver o problema, 
junto com campanhas de conscientização 
e projetos voltados à educação financeira, 
especialmente para os mais jovens. “A 
soma de todas as medidas tem efetivi-
dade. Além de educação financeira em 
todos os níveis de ensino, é preciso que os 
canais eletrônicos, digitais e virtuais das 
instituições tenham ferramentas de alerta 
para o consumidor em linguagem aces-
sível, moderna e de fácil compreensão”, 
afirma. Antônio Ricardo lembra, ainda, 
que a tecnologia concebida para facilitar 
o dia a dia pode se voltar contra o cidadão. 

“Atualmente, com poucos cliques 
no celular é possível levantar 

consideráveis quantias em 
dinheiro”, salienta.

O conceito de su-
perendividamento 

não é algo com 
parâmetros com-
pletamente defi-
nidos, segundo 
o economista 
e professor 

de finanças do 
Ibmec-Rio Gil-

berto Braga. Ele é 
reticente a respeito 
da efetividade de 
medidas legais 

para tratar da ma-
téria, mas vê como 
positiva a discus-
são do tema no 

Parlamento. 
“Superendi-
vidamento 

é quando 

você não tem mais condições de pagar 
as dívidas que contraiu com sua renda. 
Não existe um percentual absoluto e pode 
variar de pessoa para pessoa”, explica, 
antes de justificar a resistência de alguns 
economistas. “Existe uma discussão quase 
científica sobre a efetividade de leis neste 
sentido. Por exemplo, já se tentou limitar 
a taxa de juros através de lei e já tivemos 
planos econômicos proibindo aumentos 
de preços. Quando essas medidas foram 
aplicadas, os resultados foram diversos 
das expectativas e das boas intenções”, 
pondera.

O limite de 30% da renda pessoal, 
que o PL 5173/2013 estabelece como 
máximo para endividamento, é considera-
do um valor padrão por Biondi. Ele afirma 
que o Tribunal de Justiça do Rio (TJ), inclu-
sive, já utiliza o percentual, de acordo com 
as súmulas 200 e 295. “É reflexo do que o 
Superior Tribunal de Justiça vem decidin-
do e da Lei 10.820/03, que dispõe sobre a 
autorização para desconto de prestações 
em folha de pagamento”, explica.

Em relação ao mesmo ponto, Antô-
nio Ricardo diverge. Ele defende que o 
cidadão tenha autonomia para decidir. “A 
barreira do percentual de 30% é utópica 
e nascida e mantida por uma tradição 
histórica não explicada. Discordo de sua 
fixação porque invade além do razoável 
o limite de discricionariedade que deve 
pertencer exclusivamente ao consumi-
dor”, considera.

Para Braga, a tentativa de restrição 
percentual é compreensível, mas se revela 
inviável na prática. “O limite de 30% é um 
fator mágico utilizado para fins de crédito 
imobiliário, mas é comum que pessoas em 
determinados momentos de suas vidas 
se endividem mais do que isso. Você não 
pode ter uma prestação que consuma 
mais de 30% da sua renda porque fal-
tariam recursos para a sua manutenção 
regular, mas pode adquirir essa dívida e 
continuar tendo um cartão de crédito, por 
exemplo. É fácil encontrar cidadãos que 
têm até mais de 50% de comprometi-
mento de renda em determinado período 
da sua vida, então a limitação de alguma 

maneira contraria algo que já é comum na 
sociedade brasileira”, constata.

Apesar das discordâncias em tor-
no de pontos do texto de sua autoria, 
Zveiter ressalta que o ponto central de 
qualquer medida relacionada ao supe-
rendividamento, sejam iniciativas legais 
ou preventivas e de conscientização, é a 
proteção do cidadão. “Devemos procurar 
orientar o consumidor para que possa 
agir de modo cada vez mais consciente 
quando demonstrar interesse em contrair 
uma nova dívida”, finaliza. T

Sérgio 
Zveiter

Gilberto 
Braga
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Felipe 
Santa 
Cruz

O Regime Es-
pecial de Regula-
rização Cambial e 
Tributária (RERCT) 
permite a regula-
rização de ativos 
remetidos ou man-
tidos no exterior 

em 31/12/14 e daqueles já repatria-
dos antes desta data. A regularização 
ocorrerá pela entrega e retificação de 
declarações, perante a Receita Federal 
e o Banco Central, e pagamento de 
Imposto de Renda e multa, que juntos 
correspondem à aplicação da alíquota 
de 30% sobre o valor do ativo regulari-
zado. No entanto, é preciso examinar os 
casos particulares de cada contribuinte, 
pois a adesão não é a simples declaração 
e tributação da posição financeira manti-
da em 12/2014, existindo situações que 
provocam a majoração do custo efetivo 
da regularização.

O contribuinte que gastou, antes de 
31/12/2014, recursos da conta bancária 

regularizada terá que declarar e pagar 
imposto e multa sobre tal montante 
consumido, além de pagar também 
sobre o saldo existente na conta na-
quela data de corte. Isto porque a lei 
faz expressa referência à regularização 
e tributação dos ativos não mais existen-
tes em 12/2014. A Receita Federal já se 
posicionou nesse sentido, assentando 
que os valores consumidos devem ser 
base de cálculo do imposto e da multa. 
Recentemente, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional publicou parecer cor-
roborando a opinião da Receita Federal, 
ao concatenar os argumentos jurídicos 
que a fundamentam. Antes disso, muitos 
sustentavam haver dúvida a respeito do 
tema. Ora, “dúvida” e “certeza da qual 
não gostamos” não são sinônimos. A lei, 
embora sujeita a crítica nesse particular, 
é bastante clara.

A questão que surge é quanto 
tempo retroagir para apurar os gastos. 
A Receita Federal teria a pretensão de 
tributar os últimos cinco anos, que é o 

prazo decadencial do tributo. Todavia, o 
RERCT também concede anistia criminal 
e, seguindo o raciocínio do Fisco, o con-
tribuinte deveria retroagir ao prazo de 
prescrição dos crimes envolvidos no seu 
caso concreto. Desse modo, voltar 12 ou 
até 16 anos para recompor o histórico 
dos gastos cobriria a prescrição dos 
crimes anistiados no regime especial. 
E, neste ponto, os bancos estrangeiros 
talvez possam trazer algum conforto 
para os contribuintes, na medida em 
que, por força de lei local, têm fornecido 
extratos apenas dos últimos dez (no 
caso dos suíços), cinco ou sete (no caso 
dos norte-americanos) anos, contados 
de hoje, e deveria ser suficiente para o 
contribuinte declarar somente aquilo a 
que teve acesso.

Além disso, a avaliação acerca do 
tempo de retroação depende de diver-
sas particularidades do caso concreto, 
que podem indicar maior ou menor 
risco de interpretações posteriores, 
por parte dos órgãos responsáveis pela 

O custo da regularização dos 
ativos mantidos no exterior e 
a inevitabilidade desta medida

LUIZ GUSTAVO BICHARA*
FERNANDA TÓRTIMA*
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O custo da regularização dos 
ativos mantidos no exterior e 
a inevitabilidade desta medida

persecução penal e dos tribunais, que 
afastem do contribuinte o direito de 
anistia penal. É preciso que se verifique, 
por exemplo, se haveria, ao menos em 
tese, a prática do crime de lavagem, para 
o qual está previsto prazo prescricional 
de 16 anos ou, por outro lado, se estaria 
configurado, considerando-se os valores 
mantidos em conta no exterior ao final 
de cada ano-base, o crime de manu-
tenção de depósitos não declarados à 
repartição competente.

Não bastasse, é preciso que se aten-
te para o fato de que o crime cambial de 
evasão de divisas ou de manutenção de 
conta não declarada no exterior nenhu-
ma relação guarda com o pagamento de 
tributos, mas sim, e apenas, com o con-
trole do Banco Central sobre as reservas 
cambiais, motivo pelo qual parece no 
mínimo injusto, se não absolutamente 
arbitrário, que o contribuinte se veja 
obrigado a oferecer à tributação valores 
existentes em período anterior ao prazo 
decadencial já indicado pela Receita 
Federal para ser beneficiário de anistia 
relativamente ao referido crime cambial. 

Aliás, no último dia 5 de agosto, o 
próprio Banco Central editou o Comu-
nicado nº 29.789/2016, pelo qual es-
clareceu ser desnecessária a declaração 
retificadora relativa a datas-bases ante-
riores à de 31/12/2014, circunstância 
que, por si só, indica a autonomia a ser 
reconhecida entre a declaração devida 
à Receita Federal, para fins tributários, e 
a necessidade de declaração ao Banco 
Central, para fins de controle das reser-
vas cambiais brasileiras.

Por outro lado, a tributação do pas-
sado não alcança o contribuinte que 
substituiu um ativo por outro. De fato, 
não modificará o montante de imposto 
e multa devidos o fato de o contribuinte 

ter utilizado recursos da conta bancária 
para adquirir, por exemplo, um imóvel. 
Na mesma situação está aquele que 
resgatou determinada aplicação finan-
ceira, ainda que por valor inferior ao de 
sua aquisição, e empregou o produto 
em outro investimento. Nesses casos, 
basta declarar o imóvel ou o novo 
investimento e estarão anistiadas as 
irregularidades relacionadas a estes 
bens, assim como aquelas ligadas aos 
recursos com os quais foram adquiridos. 
Vê-se, portanto, que o contribuinte 
sujeito a tal situação também terá que 
rastrear o histórico da conta bancária 
de que é titular.

Outro ponto sensível no cálculo do 
imposto e multa diz respeito ao acio-
nista de empresa offshore que utilizou 
cartão de crédito, em benefício próprio, 
pago com os recursos controlados pela 
companhia. Este contribuinte terá dois 
“ativos” distintos a regularizar. Primeiro, 
terá que regularizar as ações que de-
tém na empresa, declarando o valor de 
sua participação no patrimônio líquido 
(o que é apurado em balanço levantado 
em 31/12/14). Em seguida, terá que 
regularizar os recursos que recebeu, 
antes desta data de corte, da pessoa 
jurídica por meio do cartão de crédito. 
Este segundo caso trata novamente 
da regularização de ativos não mais 
existentes em 31/12/2014 e também 
exige do contribuinte a apuração 
do passado, ou seja, dos dividendos 
percebidos.

A regularização de valores apor-
tados em trust  também não pode-
rá, em todos os casos, ser feita com 
base apenas na posição financeira de 
31/12/2014. Caso o seu instituidor, 
por exemplo, não seja beneficiário da 
entidade, o beneficiário terá que aderir 

ao regime para regularizar e tributar os 
ativos, se já estiver nesta condição em 
31/12/2014, e o próprio instituidor 
também terá que fazê-lo, porque no 
passado já teve a propriedade dos ativos 
aportados no trust – trata-se mais uma 
vez da regularização do passado não 
mais existente.

Como se vê, a adesão que deveria 
ser fácil – pagar o imposto e multa sobre 
a posição financeira em 31/12/14 – não 
o é. Será preciso definir a estratégia de 
adesão caso a caso, para que não haja 
o mínimo erro nos valores informados, 
sobretudo, porque a Receita Federal, 
quando da regulamentação da Lei 
13.254/16, já sinalizou que reconhecerá 
os efeitos da anistia somente sobre o 
valor declarado que foi base de cálculo 
do imposto e da multa.

O leitor, a esta altura do texto, deve 
está se fazendo a seguinte pergunta: 
Por que aderir ao RERCT se o custo de 
regularização pode ser tão elevado, in-
cluindo valores do passado? A resposta 
parece simples: não existe plano B.

Os acordos internacionais para 
troca de informações assinados pelo 
Brasil, especialmente com os Estados 
Unidos e, no âmbito da OCDE, com 
96 países, tornam o mundo um lugar 
bastante inseguro para o dinheiro não 
declarado. Embora haja, ainda hoje, 
teses mirabolantes sobre soluções 
mágicas, tudo indica que é melhor 
crer que o mundo mudou. A anistia em 
exame pode não ser a sonhada, mas 
como se diz popularmente, “é o que 
se tem para hoje”.

*Procurador tributário e conselheiro 
federal da OAB pelo Rio de Janeiro

*Conselheira da OAB/RJ
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Novo Código de 
Ética e Disciplina 

da Advocacia 
está em vigor

Aprovado em 
2015, o texto 
apresenta mudanças 
significativas, como 
a regulamentação da 
advocacia pro bono 
e da publicidade em 
meios eletrônicos, 
além da integração 
com a esfera pública

CÁSSIA BITTAR

Vinte e um anos após a elaboração 
do último, começaram a valer, em 1º de 
setembro, as regras do novo Código de 
Ética e Disciplina da Advocacia, conjunto de 
normas que regulamentam as condutas da 
categoria no exercício da profissão. O texto 
foi aprovado em 2015 e entraria em vigor 
em maio deste ano, mas a data foi adiada 
para que as seccionais pudessem analisar 
e dirimir dúvidas sobre o conteúdo.

O novo código tem 80 artigos, e 
entre as principais modificações, estão a 
regulamentação da advocacia pro bono, 
possibilitando a assistência gratuita aos 

O que muda? Publicidade na internet
O novo Código de Ética e Disciplina autoriza os advogados a divul-
garem seus serviços na internet, inclusive nas redes sociais, com 
restrições; a apresentação deve ter caráter meramente informativo. 
O artigo 39 informa que a publicidade profissional nesse meio “deve 
primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação 
de clientela ou mercantilização da profissão”.
Tanto a internet quanto a telefonia podem ser utilizados como meio 
de envio de mensagens a destinatários certos, desde que não impli-
quem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação 
de clientela, diz o texto. Permanece vedada a publicidade em rádio, 
cinema e televisão, outdoors e painéis luminosos, muros, paredes, 
veículos e elevadores.

 Advocacia pro bono
Procurando atender aos anseios sociais e proporcionar ao advogado, 
legalmente, a possibilidade de atuar em favor de clientes hipossufi-
cientes, garantindo o exercício da profissão ainda que o cliente não 
possa arcar com os custos dos honorários, a advocacia pro bono se 
firma como um dos destaques do código.
Apesar de ser realizada há muito tempo pelos advogados, a prática 
enfrentava resistência de algumas seccionais da Ordem até sua 
normatização.

 Advocacia pública
O Conselho Federal entendeu ser neces-
sário incluir um capítulo com o tema da 
advocacia pública e, no artigo 8°, igualou 
o advogado privado ao advogado público, conferindo a ambos os 
mesmo direitos e deveres profissionais. Segundo Medina, torna-se 
inquestionável agora a unidade da profissão.

 Incentivo a meios alternativos
O código incentiva advogados a que se capacitem e informem seus 
clientes, quando acharem conveniente, sobre a adoção de meios 
alternativos para resolução de conflitos, como a mediação, a arbi-
tragem e a conciliação. O texto ressalta inclusive que em qualquer 
desses métodos o valor dos honorários do profissional não poderá 
ser diferente ao cobrado na atuação na Justiça tradicional.

 Honorários
Além de instituir os honorários advocatícios para qualquer causa, 
independentemente do modo utilizado para a solução do conflito, 
como já citado, outra novidade trazida pelo Código de Ética e Disci-
plina é a possibilidade de o advogado utilizar cartão de crédito para o 
recebimento dos honorários advocatícios contratuais.
Continua proibida a emissão de duplicata ou outro título de crédito de 

necessitados economicamente – prática 
comum, mas que não era contemplada 
na norma anterior –; a permissão de publi-
cidade restrita em meios eletrônicos; e a 
inclusão da advocacia pública, integrando-a 
com a esfera privada no cumprimento das 
disposições.

O texto estabelece ainda maior rigor 
ético aos dirigentes da OAB. Sobre a relação 
advogado-cliente, afirma que “o sigilo pro-
fissional cederá em face de circunstâncias 
excepcionais que configurem justa causa, 
como nos casos de grave ameaça ao direito 
à vida e à honra ou que envolvam defesa 
própria”.

Em relação aos critérios de publicidade, 

Paulo 
Roberto 
Medina
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O que muda? natureza mercantil, mas agora o ad-
vogado pode protestar o cheque sem 
provisão de fundos e a nota promissó-
ria emitida pelo cliente em seu favor, 

quando frustrada a tentativa de recebimento amigável do crédito.

 Mais rigor com dirigentes da OAB
Todos os que exercem cargos ou funções na Ordem dos Advogados 
e na representação da classe são submetidos, segundo o código, a 
expresso regramento quanto à conduta. 
O texto impõe a esses dirigentes a proibição de firmar contrato one-
roso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos, adquirir 
bens da OAB, oferecer pareceres, atuar em processos que tramitem 
perante a entidade, agir em desacordo com a moralidade administrati-
va e princípios éticos, e a prática de nepotismo.

 Normas para cartões de visita
Um dos artigos proíbe os advogados de fazer menção a cargos, empre-
gos ou funções exercidas no passado ou presente e de colocar foto nos 
cartões de visitas. São permitidos o nome do profissional ou da socieda-
de de advogados, o número de inscrição na entidade, as especialidades 
de atuação, endereço e logotipo da banca, além de horário de atendi-
mento e idiomas em que o cliente poderá ser atendido.

Também é permitido fazer referência a títulos acadêmicos e distin-
ções relacionadas à atividade, além de vinculações a instituições 
jurídicas das quais o profissional faz parte.

 Sigilo profissional
O novo código frisa o dever de ordem pública do advogado de 
manter o sigilo das informações de que tiver conhecimento 
quando da sua atuação profissional. A quebra do sigilo é permi-
tida apenas em circunstâncias excepcionais, sendo estas quando 
há grave ameaça ao direito à vida e à honra ou em casos que 
envolvam defesa própria.

 Patrocínio de eventos
As disposições permitem que os advogados patrocinem eventos ou 
publicações de caráter jurídico. A norma vale para boletins, por meio 
físico ou eletrônico, sobre matéria de interesses dos advogados, des-
de que seja restrita a clientes e interessados do meio profissional.

 Relação cooperativa
Outra novidade é o tratamento da função do advogado fora do 
campo profissional, baseada no dever de urbanidade, na convivência 
com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e 
terceiros em geral.

foi estabelecido que cartões de visita não podem conter foto ou mencionar cargos, 
empregos ou funções exercidas no passado ou no presente. Materiais de divulgação 
devem ter somente o registro do nome do profissional ou da sociedade de advo-
gados, o número de inscrição na entidade, as especialidades de atuação, endereço 
e logotipo da banca, além de horário de atendimento e idiomas em que o cliente 
poderá ser atendido.

Previsto inicialmente pelo Conselho Federal como um movimento pela reforma 
do Código de 1995 frente aos novos fatores sociais e a questões antes não regulamen-
tadas, o texto recebeu diversas contribuições das seccionais 
e órgãos ligados à advocacia. Diante da quantidade de 
atualizações necessárias, a ideia de uma revisão 
se transformou na elaboração de um novo 
código, explica o relator do anteprojeto, 
o ex-conselheiro federal Paulo Roberto 
de Gouvêa Medina, da OAB/MG. “A nova 
redação chega em um momento oportuno 
para reforçar o dever ético do advogado”, 
observa.

Além de Medina, o anteprojeto foi 
formulado por uma comissão especial 
composta pelos conselheiros federais Carlos 
Roberto de Siqueira Castro (OAB/RJ), Cláudio Stábile 
Ribeiro (OAB/MT), Elton Sadi Fulber (OAB/RO), José Da-
nilo Correia Mota (OAB/CE) e José Lúcio Glomb (OAB/
PR), designados pelo Conselho Federal especialmente 
para a função.

Para o presidente da OAB Nacional, Claudio Lamachia, 
o texto final reflete a participação da advocacia brasileira na 
sua elaboração: “É extremamente importante que todos e todas 
tenhamos conhecimento do Código para que ajam dentro dos limites 
éticos e disciplinares que a sociedade espera de nós”, afirma. T
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O colegiado protege 
a democracia

O caminho para 
uma Justiça que respon-
sabilize políticos eleitos 
com rapidez e rigor não 
é o fim do foro especial. 
A prerrogativa de ser jul-
gado por um colegiado 

produz três profundas consequências 
para a democracia brasileira: protege a 
escolha dos eleitores da indevida inter-
ferência do Judiciário, dissolve eventuais 
paixões e radicalismos do juiz individual 
no voto colegiado e nos dá a oportunida-
de de resolver as causas da morosidade 
jurisdicional não apenas redistribuindo 
autos por varas de primeira instância, 
mas evitando que se tornem processos.

O Judiciário, por vezes, é instru-
mentalizado em nome de interesses 
ilegítimos. Há poucos meses, por exem-
plo, jornalistas da Gazeta do Povo, do 
Paraná, passaram a ser perseguidos 
por processos judiciais justamente por 
conta do seu jornalismo independen-
te. Apesar dos contextos diferentes, o 
caso mostra a vulnerabilidade a que se 
submeteriam políticos eleitos dispostos 
a enfrentar grupos econômicos ou po-
líticos hegemônicos. Se já é rara, seria 
então o fim da política corajosa. Sem o 
foro especial, políticos passariam boa 
parte dos seus mandatos atuando em 
tribunais esparsos, ainda mais distantes 
da agenda pública.

O foro privilegiado — ou foro espe-
cial por prerrogativa de função — tam-
bém protege ocupantes de cargos ele-
tivos da inevitável preferência política 
capaz de contaminar a atuação de juízes 
em momentos de exacerbação política. 
Em tempos como os que vivemos, limi-
nares se tornam tentações. O juiz Itagiba 
Catta Preta Neto, de Brasília, suspendeu 
a posse de Lula como ministro tendo 
como fundamento a lei dos crimes de 
responsabilidade, cuja aplicação é de in-
teira competência do Poder Legislativo. 
Por muito pouco o juiz não determinou 
ele mesmo, já em março passado, o im-
peachment da presidente da República.

É certo que a decisão por um cole-
giado não é imune a influências políticas 
e pressões de interesses. No entanto, 
erros individuais se dissipam no con-
traditório do colegiado e radicalismos 
se isolam quando confrontados com 
o bom senso. Minimiza-se a chance 
do impacto indesejado na política. Por 
outro lado, ganham também juízes e o 
Judiciário. A carreira de um jovem magis-
trado pode ser definitivamente afetada 
se da loteria da distribuição processual 
resultar um controverso processo contra 
um presidente, ministro ou governador. 
Projetaríamos magistrados em início de 
carreira ao protagonismo precoce de 
heróis ou vilões nacionais.

Entretanto, a inegável morosi-
dade dos processos contra políticos 
em tribunais superiores pode ser 
combatida de modo mais eficaz. A 
simples redistribuição de processos 
hoje com foro especial para varas de 
primeira instância não resolverá o 
problema. Serão muitos anos até que 
os processos tenham definição, após 
três, quatro ou até cinco decisões 
judiciais. A oportunidade aberta 
por esse debate é de fortalecer 
os mecanismos de contenção 
de candidaturas já implicadas 
em processos judiciais. Se 
não puderam ser barrados 
até aqui, temos que dar 
tempo para que a Lei da 
Ficha Limpa, que valeu 
apenas em uma elei-
ção municipal (2012), 
realize todo seu po-
tencial.

A escolha apressa-
da do foro como causa 
dos males brasileiros é 
típica do simplismo com o qual se quer 
enfrentar problemas complexos. Seria 
pior a emenda que o soneto, e no ca-
minho fragilizaríamos ainda mais nossa 
democracia.

*Professor da FGV Direito Rio

Foro especial 
deve ser extinto?

MICHAEL 
MOHALLEM*

PONTOCONTRAPONTO
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Norma de transição, 
hoje, seria indispensável

Nada tem mais força 
do que uma ideia cujo 
tempo chegou. Mensalão 
e Lava-jato demonstra-
ram que chegaram hora e 
vez de eliminar ou reduzir 
o foro privilegiado.

 O atual modelo não 
funciona. Até o Mensalão não havia político 
responsabilizado em definitivo pelo Su-
premo Tribunal Federal por eventuais atos 
incorretos. Hoje, leva-se tempo. Segundo 
dados do Supremo em números, da FGV 
Direito Rio, são necessários mais de 1.200 
dias para julgar ações penais contra quem 
detém foro privilegiado. A tentativa do 
STF de agilizar, transferindo para turmas, 
não funcionou. Os 1.396 dias de 2014 
aumentaram para 1.536 em 2015.

A justificativa de que o julgamento 
por órgão colegiado de instância máxima 
protegeria magistrados de instâncias in-
feriores de pressões políticas locais não é 
regra geral. Não se demonstra na realidade.

A independência de um juiz não se 
mede pela instância em que atua.

Sérgio Moro, juiz na 13ª Vara Federal 
de Curitiba, prova: 74 prisões preventivas, 
91 temporárias, seis em flagrante. São 61 
acordos de colaboração premiada, cinco 
acordos de leniência, 21 sentenças.

Os números sugerem que detentores 
de foro privilegiado que cometeram ilíci-
tos sentem-se mais protegidos quando 

julgados pelo Supremo do que por juiz 
local. De 1988 até 2015, apenas 16 

dos mais de 500 parlamentares inves-
tigados e processados no STF foram 

condenados por crimes contra a 
administração pública.

Não se trata de escolha entre 
quem pune mais. Mas de se 
levar a sério a indignação dos 
eleitores com a corrupção 

política. Através de julga-
mentos independentes, 
que protejam tanto o 
direito de defesa quanto 
a razoável duração do 

processo.

O atual modelo não tem produzido 
responsabilização suficiente. Mas ir-
responsabilização excessiva. O que se 
reflete nas pesquisas de confiança nas 
instituições. Congresso e Legislativo, os 
menos confiáveis. Insuficiente confiança 
no Judiciário.

O desafio é pois: como restaurar a con-
fiança necessária a democracia?

Não nos falta imaginação institucional. 
Luís Roberto Barroso, por exemplo, tem pro-
posta que atende aos receios das inúmeras 
e indevidas pressões políticas. Criação 
de vara federal especializada no Distrito 
Federal para julgar os que hoje possuem 
competência privilegiada. Magistrado com 
mandato. Indicado pelo Supremo. Existem 
outras.

A questão agora é de estratégia legisla-
tiva. Inúmeras PECs já refletem o desejo dos 
eleitores de extinção do foro privilegiado. 
Difícil de serem votadas por um Congresso 
onde aproximadamente um terço de seus 
membros são investigados ou respondem 
a processos por mais de 60 tipos de crimes 
diferentes.

Uma norma de transição, preservando 
o foro para os detentores de mandato hoje, 
seria indispensável.

 A mobilização dos eleitores também. 
No espaço e-Cidadania do site do Sena-
do, consta consulta pública sobre a PEC 
10/2013. O cidadão pode votar, endos-
sando ou não a proposta de extinguir o 
foro privilegiado.

 Mudar é sintonizar o Judiciário com os 
detentores do poder político originário: o 
povo. Esta sintonia depende da percepção 
de que o Judiciário é eficiente. Quanto mais 
o for, mais o cidadão vai procurar a Justiça. 
E os advogados.

 Mudar é também uma tentativa de 
o Judiciário ser mais eficiente. Mais os 
cidadãos procurarão a Justiça. E correlata-
mente mais advogados serão necessários. 
Justiça eficiente é também maior mercado 
de trabalho.

*Professor titular e 
diretor da FGV Direito Rio

Foro especial 
deve ser extinto?

JOAQUIM FALCÃO*
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Direito das Sucessões, mediação
e JECs na programação da ESA

A Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB/RJ oferece cursos em diversas áreas no 
período de setembro a outubro.

De 13 de setembro a 18 de outubro, o professor Affonso Pernet Jr. apresenta mais uma 
edição de Direito das Sucessões, às terças-feiras, das 9h30 às 12h30. O investimento é de R$ 
300 para um total de 18h/a.

A participação do advogado na mediação à luz do novo CPC e da Lei 13.140/2015 é o 
tema de um deles, que será oferecido nos dias 23 e 30 de setembro (sextas-feiras), das 9h30 
às 17h, totalizando 12h/a. O investimento é de R$ 360. A coordenadora será Liana Valdetaro.

Já o curso Juizados especiais cíveis à luz do novo CPC acontecerá nos dias 4, 11 e 18 de 
outubro  (terças-feiras), das 9h30 às 12h30, totalizando 9h/a de teoria e prática, com investi-
mento de R$ 250. As aulas ficarão a cargo do professor Felipe Borring.

De 4 de outubro a 10 de novembro, o professor Fábio Azevedo ministra o Curso de espe-
cialização em Direito Imobiliário, com total de 36h/a. As aulas serão às terças e quintas-feiras, 
das 18h às 21h. O investimento é de R$ 700 (2 x R$ 375).

As inscrições podem ser feitas pelo site da OAB/RJ (www.oabrj.org.br). As aulas acon-
tecem na ESA, na Av. Marechal Câmara, 150, 2º andar, no Centro. Mais informações pelo 
telefone (21) 2272-2097 ou através do e-mail: esa@oabrj.org.br. T

Novas pós-graduações online 
e parceria com Curso Fórum

A OAB/RJ oferece, em conjunto com a Universidade Cândido Mendes, dois 
novos cursos de pós-graduação online: em Direito Tributário e em Ciências 
Penais. Desde abril, os colegas podem se inscrever nos cursos de pós-graduação 
em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Processual Civil, Direito do Con-
sumidor e Direito Imobiliário.

Os dois novos cursos, com início em 15 de setembro, têm investimento 
previsto de 18 parcelas de R$ 189. Depois dessa data, os colegas ainda podem 
se inscrever e ter acesso às aulas anteriores.

Segundo o coordenador de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia 
(ESA) da OAB/RJ, João Carlos Carollo, a iniciativa tem tido boa aceitação. “Os 
advogados, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país, estão procurando 
os cursos. A Seccional está proporcionando aulas de qualidade por um valor 
atrativo. O resultado desses primeiros meses é bastante satisfatório”.

As matrículas podem ser feitas no site www.posgraduacaoonline.com.br. Para mais 
informações, o colega deve entrar em contato com a Central de Atendimento 
da OAB/RJ, pelos telefones (21) 2730-6525 e (21) 2272-6150, ou pelo e-mail: 
atendimento@posgraduacaoonline.com.br T

Desconto em curso 
sobre o novo Código 
de Processo Civil

Em vigor desde março deste ano, o novo 
Código de Processo Civil ainda é motivo de muitas 
dúvidas para os advogados. Por isso, a OAB/RJ vem 
promovendo várias iniciativas para a capacita-
ção dos colegas. Uma delas é a parceria com o 
Curso Fórum, que garante 50% de desconto 
no curso online Novo Código de Processo 
Civil (CPC) para advogados. Nas aulas, estão 
disponibilizados 600 casos práticos resolvidos 
com base nas mudanças que a nova legislação 
processual trouxe.

Todos os casos já estão gravados e dispo-
níveis; portanto, quando os colegas se matricu-
larem terão acesso ao conteúdo completo. Os 
problemas foram selecionados pelo professor 
Daniel Assumpção Neves, doutor em Direito 
pela Universidade de São Paulo.

Para mais informações é preciso entrar em 
contato com o Atendimento ao Aluno, pelo tele-
fone (21) 2169-8856, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h; pelo e-mail atendimento@
cursoforum.com.br; ou pelo chat do site www.
cursoforumtv.com, de segunda a sexta-feira, das 
7h às 22h, e sábados, das 7h às 17h. T

ESA



TRIBUNA DO ADVOGADO - SETEMBRO 2016 - PÁGINA 29

Seccional critica projetos que 
propõem novo Código Comercial

O avanço das discussões dos proje-
tos de lei 1572/2011 e 487/2013, que 
tramitam na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, respectivamente, gera 
apreensão na OAB/RJ. Em nota oficial, di-
vulgada no dia 29 de agosto, o presidente 
da Seccional, Felipe Santa Cruz, afirmou 
que os projetos pretendem instituir um 
novo Código Comercial, além de gerar 
riscos para o ambiente empresarial e as 
prerrogativas dos advogados.

 Compilar regras do Direito Comer-
cial, inclusive já reguladas, e levá-las a 
outros ramos do Direito, segundo Felipe, 
é contraproducente e não condiz com a 
necessidade de maior segurança e credi-
bilidade jurídica pretendidas pelo meio 
empresarial brasileiro. “A codificação 
de matérias tão abrangentes poderia 
significar, na verdade, o ressurgimento 

de incertezas e fragilidades já superadas 
e um enorme volume de improdutivas 
discussões jurídicas. Além de contri-
buir para uma acumulação processual 
desnecessária nos tribunais, também 
dificultaria sobremaneira a retomada 
de investimentos imprescindíveis para 
a atividade empresarial”, afirma o presi-
dente na nota.

No exemplo citado no texto, “a 
segurança jurídica pretendida foi nitida-
mente ignorada quando, no artigo 157 
do Projeto de Lei 487/2013, foi proposto 
que ‘o negócio jurídico empresarial nulo 
pode ser confirmado, por retificação ou 
ratificação, a qualquer tempo, mesmo 
que já iniciada a ação de nulidade’. Tal 
previsão representa afronta direta à teo-
ria das nulidades e ao próprio Direito das 
Obrigações, que preceitua que ‘o negócio 

jurídico nulo não é suscetível de confir-
mação, nem convalesce pelo decurso do 
tempo’ (art.169, Código Civil)”.

Em outro trecho, a nota registra que 
o Projeto de Lei 1.572/2011, que tramita 
com incorporação do previsto no Projeto 
de Lei 487/13, ainda pretende intervir na 
livre manifestação e cercear o exercício 
da profissão dos advogados, ao dispor, no 
artigo 77, que, “em qualquer pronuncia-
mento público ou manifestação à impren-
sa, magistrados, membros de Ministério 
Público e demais autoridades têm o dever 
funcional de adotar as devidas cautelas de 
linguagem de modo a não prejudicarem 
a imagem de empresa fiscalizada, inves-
tigada ou processada além do que derivar 
estritamente da situação jurídica em que 
ela se encontra./§ 1º. Igual dever tem o 
advogado da parte adversária”.
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Políticas de precificação dos gases de efeito estufa
A  evo l u ç ã o 

do conhecimento 
científico sobre a 
possível relação 
de causa e efeito 
entre as emissões 
antrópicas (causa-
das pelo homem) 

de CO2 e a mudança global do clima 
destravou o debate sobre o controle 
das fontes emissoras dos chamados 
gases de efeito estufa. A ciência sobre 
o clima passou a ser compilada por um 
órgão internacional denominado Painel 
Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima (ou IPCC, na abreviação em 
inglês), no final da década de 1980. O 
IPCC divulga, de cinco em cinco anos, 
relatórios que resumem o conhecimento 
científico sobre a matéria. Desde o seu 
primeiro relatório, o consenso sobre a 
probabilidade da aludida relação de 
causa e efeito, segundo o órgão, cresceu 
exponencialmente. 

São inúmeras as atividades antrópi-
cas responsáveis pela emissão de gases 
de efeito estufa. Geração de energia a 
partir de combustível fóssil, diversas 
atividades industriais, desmatamento e 
uso do solo estão entre as causas prin-
cipais. Todas essenciais para políticas de 
desenvolvimento econômico e social, 
das quais dependem sociedades de 
diversos (se não quase todos) países ao 
redor do mundo. Controlar as emissões 

decorrentes dessas atividades e pre-
servar o desenvolvimento econômico e 
social passou a ser o grande desafio da 
comunidade internacional nas últimas 
três décadas.  

A primeira grande tentativa mate-
rializou-se com a Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC), em 1992, e concretizou-
-se com o Protocolo de Kyoto em 1997, 
durante a 3ª Conferência das Partes, 
ou COP3. A comunidade internacional 
criou um mercado de emissões de CO2 e 
CO2 equivalente (outros gases de efeito 
estufa convertidos em equivalentes de 
CO2). O Protocolo de Kyoto impôs metas 
de emissões para países desenvolvidos 
e permitiu que estes comercializassem 

quotas entre si para se ajustarem às suas 
realidades. E criou também o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL), per-
mitindo que países em desenvolvimen-
to, incluindo o Brasil, pudessem sediar 
projetos financiados por empresas de 
nações desenvolvidas. As reduções de 
emissões decorrentes do investimento 
nesses projetos eram, então, conversí-
veis em quotas para cumprimento das 
metas dos países desenvolvidos. 

A comunidade internacional optou 
por controlar as emissões de gases de 
efeito estufa pela quantidade. Criou, com 
isso, um mercado de emissões. Durante 
o seu período de vigência, esse mercado 
funcionou como planejado, porém não 
com volume suficiente para resolver o 
problema das emissões. Alguns proje-
tos foram implantados no Brasil e em 
outros países em desenvolvimento, mas 
os altos custos de transação, a falta de 
metas para dois dos grandes emissores, 
EUA e China, e a crise financeira de 2008 
esvaziaram os ambiciosos planos da co-
munidade internacional para o mercado 
de crédito de carbono. 

Paralelamente, um grupo relevante 
de economistas defendia (e ainda de-
fende) que a forma mais eficiente de 
se controlar as emissões de gases de 
efeito estufa é pela via da imposição 
de preço e não da estipulação de uma 
quantidade (metas). Em outras palavras, 
em vez de impor uma quantidade para 
cada país e permitir a comercialização 

RÔMULO S. R. 
SAMPAIO*

ESPAÇO ABERTO
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Políticas de precificação dos gases de efeito estufa
entre eles (o comércio), defendem esses 
economistas que o mais efetivo é uma 
taxa de carbono. Taxar “upstream”, ou 
o topo da cadeia dos setores mais in-
tensivos em emissões como geração de 
energia a partir de combustíveis fósseis 
e setores da indústria como a siderurgia, 
por exemplo, faz com o que o custo 
ambiental seja internalizado pela cadeia 
produtiva e consumidora de forma mais 
eficiente do que o mercado.

Enquanto instrumentos econômicos, 
tanto o mercado de créditos quanto a 
tributação operam como alternativa a 
políticas de comando e controle (norma 
e sanção) para forçar a internalização 
nas cadeias produtiva e consumidora 
de externalidades negativas no meio 
ambiente. Ambos criam os incentivos 
para investimento em tecnologias mais 
limpas e proporcionam recursos que 
podem ser reinvestidos em políticas de 
mitigação de emissões e de adaptação 
aos efeitos da mudança do clima. A taxa 
conseguiria atingir esses resultados 
com menores custos, apesar de essas 
políticas (preço e quantidade) não serem 
necessariamente excludentes entre si. 

O grande desafio de uma política 
pública instituidora de uma taxa, por 
outro lado, é político. Num país como o 
Brasil, em que a carga tributária figura 
entre as mais altas do mundo, a institui-
ção de mais uma taxa pode incrementar 
iniquidades em outras áreas, elevando 
sobremaneira o custo social de sua 

implantação. E é por isso que detalha-
dos estudos sobre o valor da taxa, os 
setores taxados e as possibilidades de 
compensações com outros tributos são 
essenciais para o sucesso desse tipo de 
política. 

A Política Nacional de Mudança do 
Clima (Lei 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009) optou pela instituição de um 
mercado em seu artigo 9º. Mas desde a 
publicação da lei esse “Mercado Brasilei-
ro de Redução de Emissões” carece de 
implantação. Apesar de politicamente 
mais atraente do que a taxa, o mercado 
de emissões opera de forma similar na 
medida em que aumenta os custos de 
produção. Há, por isso também, resistên-
cia de diferentes setores por justo receio 
de perda de competitividade caso a meta 
não seja cuidadosamente pensada e as 
regras de alocação de quotas não sejam 
distribuídas de forma equânime.    

Por essas razões, ganham força estu-
dos de tributação do carbono. Em alguns 
países, esse tributo já é uma realidade. 
No Brasil, o Instituto Escolhas noticiou 
que lançará, em 24 de novembro, rela-
tório pioneiro sobre a implantação de 
uma taxa similar sobre determinados 
setores no Brasil. Parte fundamental do 
sucesso de uma política como esta resi-
de na fixação do preço. Achar o ponto de 
equilíbrio para que o preço desempenhe 
o papel de forçar a internalização da 
externalidade negativa no clima, sem 
incorrer em demasiado aumento do 

custo social, constitui o grande desafio 
a ser superado pelos responsáveis pela 
elaboração da política.

Mas, ainda que esse ponto de equi-
líbrio não seja alcançado logo na im-
plantação da tributação, a imposição 
de um preço, ainda que modesto de 
início, serve para sinalizar o mercado, 
ensinar os gestores públicos e, acima 
de tudo, criar o ambiente necessário 
para futuros e progressivos ajustes. 
E uma taxa dessa natureza não pode 
ser levada a efeito sem um detalhado 
estudo que contemple possibilidades 
de compensações e desonerações com 
tributos de outras naturezas, de maneira 
a incentivar e privilegiar o investimento 
em tecnologia limpa. 

O caminho para a propagada econo-
mia verde, uma das bandeiras da Rio+20, 
passa pela precificação de bens que 
hoje são de livre apropriação, como a 
atmosfera e tantos outros bens ambien-
tais, sem prejudicar os justos anseios de 
bilhões de pessoas que dependem de 
políticas bem-sucedidas de desenvol-
vimento econômico e social. Em última 
análise, em matéria de mitigação da 
mudança do clima, o caminho da equili-
brada conservação ambiental passa, de 
um jeito ou de outro, pela precificação 
das emissões de gases de efeito estufa.

*Professor de Direito Ambiental da FGV 
Direito Rio, membro da Comissão de 

Direito Ambiental da OAB/RJ
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Menino 23 abre debate 
na OAB/RJ sobre raízes 
do racismo e reparação

Seguido de debate sobre reparação 
da escravidão negra e trabalho 
escravo, o documentário Menino 23 

– Infâncias perdidas no Brasil foi exibido 
em evento realizado na OAB/RJ no dia 30 
de agosto. Dirigido por Belisario Franca, o 
filme teve como ponto de partida a tese 
de doutorado do historiador Sidney Agui-
lar Filho na Unicamp, e mostra o quanto a 

A Comissão de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico da OAB/
RJ (Cide) promoveu, em 31 de agosto, 
um debate sobre o legado deixado 
para a Cidade do Rio de Janeiro, pela 
Olimpíada, principalmente no âmbito 
da infraestrutura. 

Para a presidente da Cide, Luciana 
Levy, o principal ganho foi em relação 
ao transporte e à mobilidade urbana, 
além da revitalização da Região Portu-
ária e das áreas ao redor do Engenhão 
e de Deodoro.“Independentemente 
dos problemas, temos uma cidade de 

mo, movimento inspirado 
no nazismo, é exposta 
no documentário, que 
demonstra como ideias 
da eugenia eram naturais 
no pais.

A mesa contou com a 
presença de Franca e da 
roteirista Bianca Lenti. O 
diretor do Centro de Do-
cumentação e Pesquisa da 
OAB/RJ, Aderson Bussinger, 
e o presidente da Comissão 

Nacional da Verdade da Escravidão Negra no 
Brasil da OAB, Humberto Adami, guiaram as 
palestras. Participa-
ram a desembargado-
ra aposentada Ivone 
Caetano, o ativista da 
luta antirracista Yedo 
Ferreira, o antropó-
logo Júlio Tavares e 
o coronel da Polícia 
Militar Jorge da Silva, 
membro da comis-
são. T

cara nova”, avaliou, lembrando que 
ainda existem indefinições, como a 
destinação futura do espaço do Par-
que Olímpico, na Barra da Tijuca, e a 
integração entre os sistemas modais. 
“Convidamos, portanto, agentes públi-
cos e privados para entendermos como 
podemos olhar o futuro e extrair opor-
tunidades de infraestrutura”, afirmou. 

Em três painéis durante o dia, o 
evento discutiu o legado dos jogos, o 
que ainda há por fazer e a questão da 
sustentabilidade financeira dos proje-
tos de infraestrutura. T

Olimpíada: Seminário discute legado no campo da infraestrutura

Yedo 
Ferreira

Aderson 
Bussinger

Humberto 
Adami

Luciana 
Levy

discriminação de raça é enrai-
zada no país, tendo, inclusive, 
havido um flerte institucional 
com o nazismo e o racismo 
científico: a eugenia.

O nonagenário Aloysio 
Silva, falecido recentemente, 
é o personagem real que dá 
nome ao filme e norteia a his-
tória narrada pelo professor 
Aguilar Filho sobre como ele 
e outros 49 meninos foram 
retirados de um orfanato no 
Rio, ainda crianças, pela poderosa famí-
lia Rocha Miranda e levados para uma 
fazenda em 
São Paulo, 
onde foram 
obrigados a 
trabalhar es-
cravizados 
até a ado-
lescência. A 
relação da 
família com 
o integralis-
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Pela primeira vez, representante da Seccional preside TJD/RJ
Indicado pela OAB/RJ para com-

por o pleno do Tribunal de Justiça 
Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/
RJ), o presidente da Comissão de 
Direito Desportivo e Eventos Espor-
tivos da Seccional, Marcelo Jucá, as-
sumiu em 4 de agosto a presidência 
da corte.

 “Trabalharei para que as prerro-
gativas sejam respeitadas mais do 
que nunca durante a minha gestão. 
É uma grande honra assumir a presi-

Guarda Municipal armada: 
polêmica em audiência pública

Organizada pela Comissão de Segu-
rança Pública da OAB/RJ, com apoio do 
Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município do Rio de Janeiro, a audiência 
pública realizada no dia 28 de julho na 
sede da Seccional discutiu questões 
polêmicas geradas pela Lei Federal 
13.022/2014, que disciplinou nacio-
nalmente as guardas municipais, dando-
-lhes poder de polícia, com corregedoria 
e ouvidoria próprias. O armamento dos 
agentes, que já despertara grande re-
percussão na mídia, provocou debates 
acalorados entre os participantes.

Presidente da comissão, Breno 
Melaragno explicou que o modelo de 
audiência pública foi adotado para 
democratizar as falas, abrindo espaço à 
manifestação de todos os interessados 

no tema. O prazo para adequação à lei 
terminou em 8 de agosto. 

Advogada do Sindicato dos Servi-
dores Públicos do Município do Rio de 
Janeiro (Sisep-Rio), Vanessa Palomanes 
disse acreditar que a lei não deixa dúvi-
das de que a Guarda Municipal (GM) do 
Rio deve ser armada. “Teríamos a maior 
celeuma se pensássemos que há con-
flito de atribuições com a Polícia Militar 
e com outras forças. Mas esse conflito 
não se confirma, pois, diferentemente 
das outras forças, a atribuição da GM é 
o policiamento preventivo”.

Já o professor do Centro de Estudos 
e Pesquisa em Segurança Pública e Di-
reitos Humanos (Cesdh) João Alexandre 
analisou a questão perante o cenário de 
crise. “Se já temos a GM, não podemos 

equipá-la, direcioná-la, municiá-la para 
ser uma ferramenta de polícia adminis-
trativa de intervenção na ordem pública 
visando o bem comum? Quando se fala 
em polícia ostensiva e preservação da 
ordem pública, para a Polícia Militar, fa-
lamos de repressão, de homens armados 
em um espaço público para reprimir e 
inibir ações criminosas. Esta é a vocação 
histórica da PM e são esses enfrentamen-
tos que chamo os de maior potencial 
ofensivo. Mas hoje, no 190, de cada dez 
ligações seis são sobre situações com 
menor potencial ofensivo. Por que não 
experimentamos a GM atuando nesses 
casos?”, questionou. 

Presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos da Seccional, Marcelo 
Chalréo discordou dos alegados be-
nefícios de uma guarda armada para 
a cidade e destacou o que considera 
o maior problema da GM carioca: o 
enfrentamento ao comércio irregular: 
“O Conselho Nacional de Direitos 
Humanos está cheio de reclamações 
em todo o Brasil em relação a ações 
da GM no que é chamado de combate 
ao comércio ilegal. E nós já recebemos 
camelôs aqui nesta casa agredidos com 
armas de baixa letalidade e que estão 
hoje aleijados”.

Para o superintendente de Educação 
da Secretaria de Estado de Segurança, 
Leonardo Mazzurana, a discussão deve 
ser compartilhada: “Temos que chamar 
para o debate o Ministério Público, o 
Judiciário, todos os atores que, a partir 
das suas atitudes, devem deixar claro que 
o uso da força precisa ser exceção”. T

dência do tribunal como represen-
tante da OAB/RJ”, afirmou.

O Tribunal Pleno do TJD/RJ é 
composto por membros indicados 
pela Federação de Futebol do Estado 
do Rio de Janeiro (Ferj), pelo Sindica-
to dos Atletas de Futebol do Estado 
do Rio de Janeiro, pelo Sindicato 
dos Árbitros Profissionais do Estado 
do Rio de Janeiro, por dois clubes 
da série A do campeonato carioca e 
pela OAB/RJ. T

Leonardo Mazzurana, 
Vanessa Palomanes, 
Breno Melaragno e 
João Alexandre

Marcelo 
Jucá
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Zika: desigualdade no 
acesso à informação 
ainda é desafio

As muitas mulheres no Brasil que ainda são pouco informadas sobre 
os riscos de contrair o vírus zika na gestação, e sobre seus direitos para 
prevenção, foram o foco do debate Aborto e Síndrome congênita do zika: 
dúvidas e direitos, realizado pela Comissão de Bioética e Biodireito (CBB) 
da OAB/RJ, em parceria com o Instituto dos Advogados Brasileiros, no dia 
25 de julho, na sede do IAB.

A desigualdade no acesso à informação e à prevenção da doença, 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ficou evidente nos discursos 
das participantes, principalmente após a exibição do documentário Zika, 
dirigido pela antropóloga Débora Diniz, que deu voz às vítimas do vírus 
na Paraíba, mães de bebês com microcefalia.

De acordo com a médica Dafne Dain Gandelman Horovitz, do Centro 
de Genética do Instituto Fernandes Figueira, órgão ligado à Fiocruz, o 
zika é novidade até para os especialistas e tem prevenção difícil, com a 
maioria dos casos assintomáticos. 

Grande pauta de debate ligada à questão, a possibilidade de aborto 
legal em caso de diagnóstico positivo para microcefalia também não é 
levada a todas as mulheres, segundo a pesquisadora Sinara Gumieri, da 
organização não governamental Anis - Instituto de Bioética. 

“O próprio Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que reúne 
políticas públicas associadas ao tema, não cita o aborto. Nós temos três ce-
nários possíveis para aborto no país. Como falar sobre direito reprodutivo e 
enfrentamento a esse problema e esquecer de citar isso?”, questionou ela.

O evento contou com a participação da presidente da CBB, Fernanda 
Bianco; da integrante da Comissão de Direitos Humanos do IAB Deborah 
Prates; da coordenadora-geral do Movimento de Ação e Inovação Social 
(Mais) e do Movimento Down, Maria Antonia Goulart; da presidente da 
Comissão de Direito Penal do IAB Victoria Sulocki e da advogada Marcia 
Dinis, membro do grupo. T

Transporte aquaviário 
como alternativa é 
discutido em evento

Promovido pela Comissão de Estudos Regulados 
da OAB/RJ, com apoio do Grupo de Estudos de Direito 
Administrativo (GDA/UFF) e do Centro para Estudos 
Empírico Jurídicos (Ceej), o seminário Transporte aqua-
viário de passageiros: perpectivas e desafios abordou, 
no dia 20 de julho, aspectos da exploração desse meio 
de locomoção. 

“O transporte aquaviário foi abandonado nas últi-
mas décadas no Rio de Janeiro”, afirmou o economista 
e especialista em mobilidade urbana Riley Rodrigues de 
Oliveira, apontando: “Onde já tivemos cinco empresas e 
oito linhas, hoje temos apenas uma empresa e, na Baía 
de Guanabara, de fato, apenas três linhas comerciais, já 
que consideramos a ligação com Paquetá mais social”. 

Um estudo da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan), divulgado em agosto de 2015, 
revelou que em 2022 os engarrafamentos na Região 
Metropolitana do Rio podem alcançar mais de 180 
quilômetros por dia, mesmo com a atual ampliação do 
sistema de transportes. A análise apontou que a saída 
poderia estar no transporte aquaviário, e que novas 
linhas nessa modalidade poderiam retirar mais de 100 
mil carros das ruas.

Porém, segundo Oliveira, para dar viabilidade a um 
projeto de expansão é ne-
cessário mais do que pla-
nejamento e boa vontade: 
“É preciso a garantia de o 
projeto será economica-
mente viável.  E isso inclui 
todo um planejamento 
que não está só na água. 
Está no entorno e na liga-
ção do transporte aquavi-
ário com outros modos de 
transporte. Quando se fala 
no Rio de Janeiro, com o 
metrô, por exemplo. Tem 
a ver com mudanças na 
urbanização das cidades 
no entorno da Baía de 
Guanabara. São Gonçalo 
é um exemplo visível de 
cidade em que o centro 
urbano, que gera a movi-
mentação, está longe da baía atualmente”. 

O evento foi organizado pelos professores Rodrigo 
da Fonseca Chauvet e André Saddy e contou com di-
versos painéis temáticos. T

Riley
Oliveira
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A desigualdade de oportunidades 
e tratamento da mulher no mercado de 
trabalho e nas representações sindicais 
e o processo de dignificação profissional 
foram o mote do evento realizado, na 
sede da OAB/RJ, em uma parceria entre 
as comissões de Direito Sindical e a OAB 
Mulher.

 “Nossa ideia foi trazer o depoimento 
de mulheres que participam da área sin-
dical, entendendo que a discriminação é 
uma situação quase que generalizada. Há 
ausência da mulheres no comando, na 
liderança de entidades sindicais e isso é 
reflexo do mercado de trabalho”, obser-
vou, na abertura do evento, a presidente 
da Comissão Especial de Direito Sindical, 
Rita Cortez. 

Presidente do Sindicato dos Bancá-
rios do Rio de Janeiro, Adriana da Silva 
Nalesso afirmou ser ela própria uma 
das poucas representantes mulheres de 
entidades sindicais: “E dentro do nosso 

Cid Benjamin lança Reflexões rebeldes
O jornalista e escritor Cid Benjamin 

lançou, no dia 2 de agosto, na Livraria 
da Travessa do Shopping Leblon, o livro 
Reflexões rebeldes (José Olympio), que 
reúne, em sua maioria, textos publicados 
pelo autor em jornais e redes sociais, e 
também editoriais lidos no programa de 
rádio Faixa Livre. Três são inéditos: Levanta, 
sacode a poeira e dá a volta por cima, uma 
análise do Brasil e da esquerda após o 
afastamento de Dilma Rousseff; A turmi-
nha braba e sua ponte para o passado, que 
trata do presidente Michel Temer (então 

Baixa representatividade de mulheres 
em sindicatos é apontada em debate

sindicato mesmo, que é grande, temos 
só 27% da nossa diretoria composta por 
mulheres. É um desafio de representati-
vidade até para mim”, afirmou.

De acordo com Nalesso, houve 
naturalização da falta de envolvimento 
das mulheres nos debates políticos das 
categorias por elas culturalmente serem 
mais sobrecarregadas com o trabalho 
fora e as tarefas de cuidar da casa. “É 
difícil atrair mulheres para nossos encon-
tros porque, em sua maioria, também são 
elas as responsáveis por seus lares. Para 
o mundo ser mais justo e igualitário é 
importante que os homens que nasceram 
de mulheres tenham a percepção de seu 
papel também dentro de uma família”.

Ela apontou dados da ONU sobre 
o progresso das mulheres no mundo 
que demonstram que as diferenças no 
mercado de trabalho não se resumem 
à remuneração, mas também incluem a 
dificuldade de ascensão na carreira e a 

discriminação. “Sempre tentam relacio-
nar a figura da mulher com a da venda. 
Geralmente a mulher é a responsável 
por oferecer o produto para o cliente e 
isso não é diferente na nossa categoria. 
Muitas bancárias chegam à gerência. 
Mas à superintendência, à diretoria, 
dificilmente. E olha que somos uma 
categoria organizada nacionalmente”, 
disse Nalesso.

A professora Glorya Ramos, membro 
do Sindicato dos Professores e do Depar-
tamento de Políticas para as Mulheres da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
chamou a atenção para o racismo insti-
tucional, assim como para outras formas 
de discriminação. 

O debate teve também participação da 
presidente da Associação Luso-brasileira 
de Juristas do Trabalho, Benizete Ramos 
de Medeiros; da vice-presidente da OAB 
Mulher, Marisa Gaudio; e da procuradora do 
Trabalho Lisyane Chaves Motta. T

na interinidade) e seus principais aliados; 
e Toda luta deve ser apoiada? Toda forma 
de luta deve ser apoiada?, no qual Cid faz 
uma reflexão sobre greves em serviços 
públicos essenciais. Na apresentação da 
obra, o jornalista, ex-superintendente de 
comunicação da OAB/RJ, reafirma sua visão 
da “importância da política como a mais 
nobre das atividades humanas, se exercida 
com espírito público” e “a necessidade da 
utopia na ação política”, pois sem ela a 
política “não passaria de uma mesmice sem 
objetivo maior”. T

Glorya Ramos , Rita Cortez, 
Marisa Gaudio, Benizete  
Medeiros e Adriana Nalesso

Cid Benjamin
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Comissões discutem tributação nas 
operações de seguro e previdência

A discussão sobre a 
efetividade da majora-
ção da alíquota fixada 
na Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) para seguradoras, 
que no último ano su-
biu de 15% para 20%, 
deu início ao ciclo de 
palestras Tributação nas 
operações de seguro e 
previdência privada, orga-
nizado pelas comissões 
Especial de Assuntos Tri-
butários (Ceat) e de Se-
guro e Resseguro (CDSR), 
no dia 22 de julho. Com 
o intuito de reunir ques-
tões pertinentes às duas 
áreas, o evento abordou 
ainda a incidência do 
Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCMD) nos 
resgates dos planos de Previdência 
Privada e PIS, e do Cofins sobre as re-
ceitas financeiras de reservas técnicas 
e ativo garantidor. 

Palestrante do primeiro painel, a 
advogada e integrante da Ceat Lycia 
Braz Moreira salientou que discutir 
aumento num contexto de ajuste fiscal 
e num momento econômico delicado 
parece óbvio, mas há elementos da 
política fiscal que não podem ser 
negligenciados. “Uma medida isolada, 
como tributar um setor de lucrativida-
de, pode ser uma atitude paliativa se 
não for inserida dentro de uma política 
econômica maior”, afirmou. 

A majoração temporária da alí-
quota fixada sobre a CSLL dos bancos, 
distribuidoras de valores, imobiliárias 
e seguradoras, de 15% para 20%, 
teve como justificativa implementar 
uma incidência tributária compatível 
com a capacidade contributiva desses 
setores. No entanto, alertou a advo-
gada, apesar de o setor financeiro ter 
apresentado maior lucratividade, nem 

todas as empresas inseridas nele de-
senvolvem a mesma atividade. 

“É impossível mensurar lucro con-
siderando exclusivamente a ocupação 
profissional e econômica. Quisera eu 
poder dizer que todos os advogados 
podem ser tributados da mesma forma, 
por exemplo. A situação é bem diferen-
te. Tanto é que temos o Simples, que 
pode ser utilizado por alguns colegas, 
e temos escritórios que tributam com 
base no lucro real, pois têm um fatu-
ramento que permite isto. A ocupação 
não pode ser usada como único indício 
de lucratividade”, observou. 

Para Lycia Moreira, a carga tri-
butária específica será sentida de 
forma desigual entre as empresas de 
pequeno, médio e grande porte. Como 
consequência, a advogada apontou 
que haverá uma piora nas condições de 
concorrência, com maior impacto nas 
seguradoras menores, encarecimento 
dos prêmios de seguro e repasse da 
carga tributária aos consumidores. 

O procurador nacional de Fazen-
da, Daniel Ávila, debateu os pontos 
apresentados pela advogada. Ele argu-

mentou que uma lei não é criada para 
promover, apenas, igualdades. “A lei nos 
diferencia a todo tempo, faz recortes 
considerando algumas propriedades e 
desconsiderando outras. Desta forma, 
é óbvio observar que o setor financeiro 
não é igual ao de seguros. As institui-
ções financeiras produzem um lucro 
expressivamente maior. O que não sig-
nifica que a propriedade relevante que 
se quer recortar lá não esteja presente 
nos dois grupos”, ponderou. 

Para ele, toda tributação produz 
efeitos extrafiscais: “Independente-
mente de uma política fiscal específica, 
é óbvio que esta tributação produzirá 
efeitos econômicos. Nesse caso, uma 
arrecadação maior, principal objetivo 
do momento”. 

O mediador do primeiro painel foi 
o representante do Instituto de Resse-
guros do Brasil (IRB) Bernardo Arruda. 
O presidente da Comissão Especial de 
Assuntos Tributários, Maurício Faro, e o 
representante da Comissão de Seguro e 
Resseguro, André Tavares, completaram, 
com os demais palestrantes, as mesas 
de debate. T

Lycia Braz, Bernardo Arruda, Maurício 
Faro, André Tavares e Daniel Ávila 
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Dando continuidade ao projeto 
Café com debate, a Escola Superior de 
Advocacia (ESA) da OAB/RJ realizou, no 
dia 29 de julho, discussão sobre Uniões 
poliafetivas: realidade social e reflexos 
jurídicos. Foi o segundo evento da sé-
rie. “A ideia é trazer sempre um tema 
polêmico e que possa gerar um debate 
produtivo, porque acreditamos que o 
confronto de boas ideias é o que leva a 
melhores soluções”, afirmou na ocasião 
o diretor-geral da ESA, Sergio Coelho. T

Violação de prerrogativas 
dos advogados estatais 
é tema de seminário

A Comissão de Advogados Estatais 
(CAE) da OAB/RJ promoveu, no dia 26 
de julho, o debate As prerrogativas dos 
advogados estatais, com a participação 
de representantes do setor e de advo-
gados de diversas estatais.

Na abertura, o presidente da Co-
missão de Prerrogativas e tesoureiro da 
Seccional, Luciano Bandeira, afirmou 
que esses advogados “estão entre os 
principais alvos da sanha punitiva” 
que se instalou no país. “A atividade 

desempenhada por eles nas estatais 
também é própria da advocacia, e muitos 
tiveram suas prerrogativas violadas. O 
profissional que atua nas estatais tem os 
mesmos direitos em relação ao seu local 
de trabalho e a seus arquivos que os 
demais, seja na área privada ou pública. 
A atuação profissional será defendida 
sempre”, garantiu. Já o procurador-
-geral e coordenador das comissões da 
OAB/RJ, Fábio Nogueira, lembrou que a 
Seccional não atua apenas em defesa da 

advocacia privada. “Para quem está fora 
da advocacia estatal ou da advocacia 
pública, talvez não pareça importante 
ter comissões atuantes nessas áreas. 
Criamos uma comissão específica de 
advocacia estatal porque as pautas são 
muitas, e bem específicas. A Ordem é 
de todos os advogados, sejam públicos, 
estatais ou privados”, argumentou.

O presidente da CAE, Ademar Arrais, 
ressaltou a presença de associações 
de advogados que atuam nessas em-
presas. “As estatais sofrem hoje uma 
série de ataques, e muitas vezes por 
desconhecimento de causa da função 
social que cada empresa tem na con-
juntura nacional. Precisamos mobilizar 
a categoria e também toda a sociedade, 
defendendo a importância da advoca-
cia estatal”, disse. T

Reflexos jurídicos das uniões poliafetivas

Luciano: profissionais  tem mesmos 
direitos nas áreas pública e privada

Sergio Coelho: debate produtivo
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Audiência pública 
critica cortes no 
orçamento da JT

Entidades e representantes da área trabalhista, além de 
empresários, participaram da audiência pública contra os cortes 
orçamentários na Justiça do Trabalho (JT), realizada na abertura 
da sessão do Conselho Seccional da OAB/RJ do dia 21 de julho. 

O presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, declarou que 
o problema foi motivado por discriminação. “O ex-deputado 
e hoje ministro Ricardo Barros não esconde de ninguém que 
cortou o orçamento da Justiça do Trabalho (JT) para que ela 
pare de condenar os empregadores. A Ordem se preocupa, 
em especial, porque estamos em um ano que deverá registrar 
aumento de reclamações, e também porque se trata de uma 
questão de justiça, de construção do país. Uma ofensiva contra 
o Direito do Trabalho, que pretende culpá-lo pela crise, nos 
parece datada, ultrapassada”.

Para Felipe, o debate não é só financeiro ou econômico, 
“mas deve levar em conta todos os fatores que constituem o 
fortalecimento dos direitos sociais no país”. O presidente res-
saltou, ainda, que desde o início do seu primeiro mandato todas 
as entidades foram chamadas para participar dos diversos atos 
realizados sobre a JT. “Estamos unidos, todos no mesmo barco, 
em uma grande frente pela Justiça Trabalhista. Talvez seja a hora 
de recuperarmos nossa capacidade de produzir textos sobre 
as questões sociais de fundo, realizar palestras, fazer o debate 
com mais densidade, esclarecendo para os jovens advogados 
e a sociedade”, completou.

Secretário-geral da OAB/RJ e presidente da Comissão da 
Justiça do Trabalho, Marcus Vinicius Cordeiro disse que a audi-
ência refletiu o momento de indignação de todas as entidades. 
“Não se pode conceber a existência do Estado democrático de 
Direito com a Justiça fechada. A Justiça Trabalhista pertence aos 
trabalhadores e ao povo brasileiro”, afirmou. 

As comissões de Turismo (CT) e de Direito 
Imobiliário (CDI) da OAB/RJ realizaram, no dia 18 
de julho, palestra sobre o tema Legalização dos 
hostels e cama e cafés. “Pretendemos avançar no 
debate, independentemente da prefeitura, ou dos 
demais órgãos públicos. Queremos ir à frente com 
esse tema”, afirmou o presidente da Comissão de 
Turismo (CT) da Seccional, Hamilton Vasconcellos, 
ao dar início à atividade. O representante da 
Comissão de Direito Imobiliário (CDI) da OAB/RJ, 
Andre Luiz Junqueira, reforçou a importância da 
iniciativa. “Todos os agentes públicos têm papéis 

A presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 1ª Região (Amatra-1), Cléa Maria Carvalho do Couto, 
reforçou a importância do encontro. “Esse assunto é muito doloroso 
para nós, juízes, e por isso é importante ressaltar a grandiosidade do 
tema e dessa audiência. O corte na JT foi muito superior ao sofrido 
pelos demais ramos, foi discriminatório, como disse o presidente 
Felipe. O corte no investimento para nós foi de 90%, enquanto nos 
demais ramos da justiça foi de 40%”, disse a magistrada.

A vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB), Rita Cortez, observou que a flexibilização dos direitos 
trabalhistas é um processo mundial. “É um movimento in-
ternacional, vide o que está acontecendo na França. Isso é 
antigo, é uma tentativa de adequar as relações de trabalho 
aos interesses neoliberais. Esse conjunto de medidas, a partir 
do segundo semestre, virá com mais força, e precisamos estar 
preparados”, alertou. T

Regulação de hostels e cama e cafés
importantes nessa discussão, e nós também 
temos a nossa responsabilidade. O interesse na 
legislação e regulação sobre esse setor é muito 
grande, há demanda por suporte por parte da 
livre iniciativa”, disse. A atividade necessita de 
legalização imediata, destacou o presidente da 
Associação de Cama e Cafés e Albergues do 
Estado do Rio de Janeiro (Accarj), Leo Barroso. 
“Temos hoje cerca de 230 albergues na cidade, 
sem contar os cama e cafés, e desse total cerca 
de 50% está ilegal, ou seja, não tem nenhum tipo 
de alvará”, apontou. T

Felipe e Marcus 
Vinicius: frente 
pela Justiça 
trabalhista

Hamilton 
Vasconcellos 
e Andre Luiz 
Junqueira
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O transporte marítimo de bens e 
pessoas, a segurança da navegação, 
perspectivas e atualidades da indústria 
offshore e disputas e arbitragem ma-
rítimas e portuárias foram alguns dos 
temas debatidos nos dias 1º e 2 de 
setembro na Seccional, no V Congresso 
Nacional de Direito Marítimo, Portuário 
e do Mar.

Organizado pela comissão da OAB/RJ 
relativa ao tema, o evento reuniu repre-
sentantes das comissões de Direito Ma-
rítimo, Portuário e Aduaneiro de diversas 
seccionais e também de subseções, além 
de juristas, empresários, autoridades 
públicas e acadêmicos. 

O procurador-geral e coordenador 
das comissões da Ordem, Fábio Nogueira, 
representou o presidente da entidade, 
Felipe Santa Cruz, na mesa de abertura. 
“Vivemos uma quadra histórica muito 
complicada, e um momento de instabi-
lidade jurídica, política e institucional. 
Eventos como esse e outros organizados 
aqui na OAB/RJ seguem o mesmo diapa-
são: debater o desenvolvimento do país. 
É isso que nós queremos”, afirmou.

“Este é um encontro de todas as 
comissões de seccionais, e não ape-

Congresso discute transporte marítimo 
e desafios para desenvolvimento

nas do Rio de Janeiro. Temos hoje 15 
núcleos bastante atuantes. “Não há 
dúvida de que vivemos um momento 
difícil, com uma grave crise econômica. 
Os desafios são enormes, precisamos 
de reformas fiscal, previdenciária e 
trabalhista, mas sobretudo da reto-
mada de investimentos no setor de 
infraestrutura, o que de certo modo 
é a nossa pauta nesse evento”, disse 

o presidente da Comissão de Direito 
Marítimo, Portuário e do Mar (CDMPM) 
da OAB/RJ, Godofredo Vianna. 

Também compuseram a mesa que 
abriu o evento o presidente do Tribu-
nal Marítimo, vice-almirante Marcos 
Nunes de Miranda, e o secretário de 
Políticas Portuárias do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Luís 
Fernando Garcia. T

Fábio Nogueira (dir.): debates 
para o desenvolvimento do país
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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
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entidades

????
Tributo a ex-
dirigentes em 
Nova Iguaçu
A comitiva da OAB/RJ homenageou os 
ex-presidentes da subseção e os advoga-
dos do município com mais de 50 anos 
de profissão. “Estamos prestando tributo 
a todos aqueles que sacrificaram seu 
cotidiano para construir a imagem que 
a Ordem tem perante a classe e a socie-
dade”, declarou o presidente da OAB/RJ, 
Felipe Santa Cruz, junto ao mandatário 
da subseção, Jorge Rosenberg.

Em Petrópolis, legado de 
ex-presidentes é destaque
A advocacia se reuniu para celebrar o passado e 
homenagear os ex-presidentes e os colegas com 
mais de 50 anos de profissão. O atual presidente 
da subseção, Marcelo Schaefer, se disse honrado 
por estar à frente da entidade nesta data. “A OAB 
é uma instituição que já foi presidida por grandes 
baluartes de nossa cidade, que dedicaram parte de 
suas vidas à advocacia petropolitana”, declarou.

Novo auditório em Teresópolis 
Totalmente reformado para aumentar a capacidade, o auditório da 
OAB/Teresópolis foi entregue à advocacia da cidade como um presen-
te pela comemoração do cinquentenário da subseção. Durante o even-
to, o presidente da unidade, Rodrigo Ferreira, fez um breve histórico da 
relação da Ordem com a advocacia e a sociedade local. Ele recordou o 
incêndio na antiga sede, o afastamento de dois prefeitos da cidade e 
também as enchentes na Região Serrana, em 2011.

Valorização da mulher 
advogada dá o tom em Friburgo
“Acredito que o que me impulsiona hoje é o mesmo que impulsionou meus 
antecessores”, afirmou a presidente da OAB/Nova Friburgo, Mônica Bonin, 
a única mulher a frente de uma subseção que está completando 50 anos 
em 2016. Na celebração, a valorização do lugar da mulher advogada na 
Ordem foi ponto central.

Cinquentenário das subseções é c elebrado por todo o estado
Com a homenagem a oito subseções, mês de agosto marcou o encerramento das comemorações dos 50 anos das primeiras 13 unidades da OAB/RJ
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Acesse aqui 
o painel com 

matérias 
completas 

sobre os 50 
anos das 

subseções

OAB/Caxias 
ganha terreno 
para nova sede
A comemoração começou com 
a assinatura do termo de doação 
do terreno para a construção da 
sede própria da unidade da Ordem 
no município. O espaço foi cedido 
pela prefeitura e deve ser entregue 
à advocacia até o fim da gestão 
do atual presidente da subseção, 
Vagner Sant’ana, em 2018.

Em Valença, construção 
de auditório é anunciada
A construção de um novo auditório, 
com capacidade ampliada, era, de acor-
do com o presidente da subseção local, 
Fábio dos Anjos, uma antiga demanda 
da advocacia. Segundo o tesoureiro da 
Seccional, Luciano Bandeira, as obras 
já foram autorizadas e devem começar 
em breve.

Evento em Barra 
Mansa encerra 
comemorações
“Fechamos o Mês do Advoga-
do celebrando os 50 anos das 
subseções. Como profissionais do 
Direito, temos que ter orgulho da 
nossa história”, afirmou o tesou-
reiro e presidente da Comissão de 
Prerrogativas da Seccional, Lucia-
no Bandeira, ao lado do presidente 
da subseção, Noé Garcez.

Valorização da mulher 
advogada dá o tom em Friburgo
“Acredito que o que me impulsiona hoje é o mesmo que impulsionou meus 
antecessores”, afirmou a presidente da OAB/Nova Friburgo, Mônica Bonin, 
a única mulher a frente de uma subseção que está completando 50 anos 
em 2016. Na celebração, a valorização do lugar da mulher advogada na 
Ordem foi ponto central.

Em Barra do Piraí, destaque 
para participação do interior
O tesoureiro e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ, Lucia-
no Bandeira, e o mandatário da subseção, Christopher Taranto, destaca-
ram a importância das unidades do interior no dia a dia da Ordem. “Hoje, 
todo o estado tem vez e voz. As subseções participam ativamente da vida 
da Seccional”, afirmou Luciano. 

Cinquentenário das subseções é c elebrado por todo o estado
Com a homenagem a oito subseções, mês de agosto marcou o encerramento das comemorações dos 50 anos das primeiras 13 unidades da OAB/RJ
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OAB abre
nova sede

A advocacia de Rio das Ostras rece-
beu, em 26 de agosto, uma nova Casa do 
Advogado, com central de atendimento 
e auditório com capacidade para 20 
pessoas. A unidade, que tem aluguel 
mais baixo que o anterior, será usada 
provisoriamente. Na ocasião, foi forma-
lizada a cessão do terreno pela prefeitura 
para a construção da uma sede própria.

Representando o presidente da OAB/RJ, 
Felipe Santa Cruz, o tesoureiro e presi-
dente da Comissão de Prerrogativas da 
Seccional, Luciano Bandeira, destacou os 

Subseção realiza seminário sobre ‘pílula do câncer’
Com foco no paciente oncológico, a OAB/Iguaba Grande reuniu 

especialistas durante todo o dia 27 de agosto para discutir o uso 
da fosfoetanolamina sintética, a chamada “pílula do câncer”. Os três 
pesquisadores de São Paulo que sintetizaram a substância, Gilberto 
Orivaldo Chierice, Salvador Claro Neto e Durvanei Augusto Maria, 
participaram do evento.

O presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz, abriu o seminário. Se-
gundo a presidente da subseção, Margoth Cardoso, mais de 500 pessoas 
participaram das discussões. “O evento foi um sucesso e acredito que 
atingimos o objetivo, que era defender o direito de escolha do paciente 
oncológico”, afirmou, ressaltando a importância do encontro para difundir 
cada vez mais as alternativas de tratamento do câncer. “Com o seminário, 
famílias puderam tomar consciência dessa opção. Contribuímos para um 
dos passos dessa caminhada, que será bem longa”, completou.

Além dos pesquisadores, representantes da Defensoria Pública da 

RIO DAS OSTRAS

ganhos da estruturação da Ordem para a 
advocacia. “Além da defesa intransigente 
das prerrogativas, temos que facilitar 
o exercício profissional, promovendo 
estrutura de trabalho para o advogado. 
As sedes de subseção têm papel funda-
mental nesse projeto”.

Segundo Luciano, toda a sociedade 
será beneficiada. “Nós somos a voz 
constitucional do cidadão e hoje inau-
guramos uma sede nova, mas que é 
provisória. Com a cessão do terreno à 
OAB, vamos construir uma casa própria 
para a advocacia de Rio das Ostras”, 
afirmou.

A presidente da subseção, Norma 
Teresa, também destacou a importância 
da Ordem para dar condições melhores 
de trabalho para os advogados. “Nada 
mais justo para a advocacia de Rio das 
Ostras do que promover melhorias físi-
cas em nossa subseção. Nosso objetivo 
maior é transformar essa casa em um 
lugar de apoio e defesa das prerro-
gativas”. Ela convidou os advogados a 

usarem as novas instalações. “Nesta 
casa, iremos receber nossos colegas de 
Rio das Ostras e a sociedade da nossa 
cidade”.

Norma assinou o termo de cessão do 
terreno para a construção da nova sede, 
que foi entregue ao chefe de gabinete 
da Prefeitura de Rio das Ostras, Alden 
Vieira. “A sede própria é uma conquista 
dos advogados”, afirmou ele.

O coordenador do Departamento 
de Apoio às Subseções na Região dos 
Lagos, Samuel Mendes, ex-presidente 
da OAB/Rio das Ostras, classificou a 
construção de uma sede própria para a 
subseção como a realização de um so-
nho. Participaram do evento, também, os 
presidentes das subseções de Araruama, 
Rosana Jardim; de Saquarema, Miguel 
Saraiva; e de Iguaba Grande, Margoth 
Cardoso. T

IGUABA GRANDE

União e de Organizações Não Governamentais (ONGs) que atuam na 
defesa da substância e na luta contra o câncer participaram do evento. A 
fosfoetanolamina sintética ainda aguarda regulamentação pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). T

Nova sede da 
OAB/Rio das Ostras

Luciano e Norma assinam 
termo de cessão do terreno

Felipe participou 
do seminário em 
Iguaba Grande
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BARRA DA TIJUCA

Após vencer 
mundial de futebol, 
time se prepara 
para campeonato 
panamericano

Tendo em vista o campeonato pan- 
americano de futebol de advogados, 
que será realizado em março de 2017, 
no Panamá, a equipe da Subseção da 
Barra da Tijuca mantém uma rotina de 
treinos, se reunindo a cada 15 dias. A 
ideia é repetir o resultado do Mundia-
vocat, em maio deste ano, quando o 
time conquistou o principal campeona-
to de futebol de advogados do mundo, 
trazendo um título inédito para o Rio 
de Janeiro.

O Mundiavocat acontece a cada dois 
anos e a edição mais recente contou 
com a participação de representantes 
de 123 países. É requisito obrigatório 
de participação todos serem advogados 
devidamente inscritos em suas seções. 
A OAB/Barra da Tijuca competiu pela se-

Comissão de Prerrogativas 
entrega carteiras para 
delegados do Sul Fluminense

O tesoureiro e presidente da Comissão de Prerrogativas da Seccional, Luciano 
Bandeira, entregou em 19 de agosto as carteiras de identificação dos delegados de 
prerrogativas em Barra do Piraí. Os delegados das subseções de Volta Redonda, Paraíba 
do Sul, Três Rios, Barra Mansa, Rio Claro, Mendes, Valença, Resende, Piraí e Vassouras 
também receberam o documento. 

Na ocasião, quase 50 profissionais ganharam a nova carteira, semelhante à carteira 
da OAB/RJ, mas com os dados na cor preta e a indicação de membro da Comissão de 
Prerrogativas.

Segundo Luciano, a participação dos delegados é fundamental para a defesa das prer-
rogativas. “Eles são a verdadeira força na defesa dos direitos profissionais dos advogados. 
Precisamos dos delegados na ponta, no enfrentamento diário”, afirmou.  T

gunda vez e venceu a final contra o time 
de Portugal, atual campeão europeu, nos 
pênaltis, por 4 a 3.

A primeira participação da subseção 
no mundial foi em 2014, em Budapeste, 
na Hungria. Segundo o capitão do time 
e presidente da Comissão de Esportes e 
Lazer da OAB/Barra da Tijuca, Dario Cor-
rêa, a experiência foi fundamental para 
entender o funcionamento do campeo-
nato e toda a estrutura de participação. 
“Não conseguimos nos classificar, mas a 
participação serviu para que pudésse-
mos nos estruturar melhor para a esta 
edição”, explica.

A rotina de treinos para o mundial 
começou três meses antes, com a ideia 
de montar um grupo mais forte e com-
petitivo para o campeonato de 2016, 

realizado em La Manga, na Espanha. 
O campeonato tem quatro categorias. 
Classic, sem restrição de idade; Master, 
para advogados com mais de 35 anos; 
Legend, para os advogados com mais 
de 45 anos; e Five, futebol de cinco, sem 
restrição de idade. Categoria na qual a 
OAB/Barra foi  vencedora. 

O próximo Mundiavocat já está 
marcado para 2018 e será no Marrocos. 
“Esse campeonato se tornou a maior 
integração internacional da categoria. ”, 
afirma Corrêa. 

A equipe campeã foi formada por 
Dário Corrêa Filho, Jorge Micho, Antonio 
Vanderler de Lima, Ricardo Braga, Renan 
Costa, Marcos Barbosa, Willians, Edu-
ardo Linhares, Ricardo Neves e Carlos 
Alberto. T

Atletas campeões 
do Mundiavocat

Viviani Moreira 
da Silva recebe 
sua carteira de 
delegada das 
prerrogativas
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A mediação no novo 
Código de Processo Civil

Escrito por membros da Comissão de Mediação 
de Conflitos (CMC) da OAB/RJ, o livro traz artigos 
abordando questões sensíveis da regulamentação 
da mediação pelo novo Código de Processo Civil 
(CPC), levando em conta a natureza e os princípios 
fundamentais desse método de resolução de conflitos. 
Em sua segunda edição, a obra examina também outras 
questões relevantes, como a relação da mediação com 
a arbitragem e a mediação nos casos em que há pedido 
de tutela provisória. Da editora GEN/Forense. Mais 
informações no site www.grupogen.com.br ou pelo 
telefone (11) 5080-0780.

Márcia 
Dinis*
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O avesso da vida
Gosto de todos os livros de Philip Roth, um escritor 
que conhece profundamente os mais e menos 
nobres sentimentos e sabe descrevê-los com rara 
inteligência. O comportamento humano é o grande 
desafio, e Roth passeia com sábia percepção e 
precisas palavras pela sexualidade, pela cultura, 
pela filosofia, pela religião, pelos medos e paixões.
O avesso da vida é um primor em termos de 
estrutura e essência. O autor muda a perspectiva 
a cada capítulo, com uma história que nos remete 
com maestria ao passado e ao presente dos 
personagens. Não há respostas definitivas e o 
leitor enfrenta as dúvidas e possibilidades num 
requintado dilema em que a morte pode não ser o 
avesso da vida.
O mais interessante – e possivelmente revelador 
do imenso talento de Roth – é que a sofisticação 
literária e o conteúdo denso chegam ao leitor com 
simplicidade e fluência.
Indignação, A marca humana, Homem comum 
e o famoso Complexo de Portnoy também são 
imperdíveis.
Entre os lançamentos mais recentes, gostei muito 
de Stoner, na verdade um livro escrito por John 
Williams na década de 1960, mas que só há 
poucos anos foi resgatado e reconhecido por sua 
narrativa espetacular sobre a vida de Stoner, filho 
de agricultores que se apaixona por literatura, sua 
carreira como professor universitário e seu infeliz 
casamento.
A vida invisível de Eurídice Gusmão também merece 
ser destacado pelo talento da estreante Martha 
Batalha, exímia e engraçada contadora de histórias 
que nos apresenta as irmãs Gusmão e suas 
vidas reprimidas no início do Século 20. Guida, 
que fugiu de casa adolescente, e Eurídice, uma 
mulher brilhante, cujas habilidades e vocações 
são submetidas aos deveres domésticos impostos 
pelos costumes de sua época. 

*Conselheira da OAB/RJ

 ESTANTE

Manual dos MESCs – 
Meios extrajudiciais de 
solução de conflitos

O livro apresenta estudo aprofundado dos 
meios extrajudiciais para finalizar ou apaziguar 
conflitos, como arbitragem, conciliação, 
mediação, negociação, ouvidoria, ombudsman, 
rent-a-judge, dispute resolution board e 
consensual building, além de estudo sobre 
alteração da Lei 9.307/96, oferecendo ainda 
complemento online com instrumentos legais 
sobre o tema. De Luiz Fernando do Vale de 
Almeida Guilherme, a obra é publicada pela 
editora Manole. Mais informações pelo site 
www.manole.com.br ou pelo telefone (11) 
4196-6000.
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O trabalho mostra o caráter 
social da Constituição Fede-
ral de 1988 no amparo aos 
pobres e necessitados para 
garantir-lhes o Estado de 
Bem Estar e a efetivação da 
Justiça Social. A municipali-
zação dos benefícios assis-
tenciais e sua desvinculação 

do sistema de seguridade foi viabilizada na Carta. 
A autora, Arleide Braga, defende a criação da Lei de 
Responsabilidade Social com instrumentos hábeis 
para avaliar o gestor público 
municipal quando da violação 
dos direitos à existência humana. 
Da editora LTr. Mais informações 
e vendas pelo link: http://goo.gl/
JvQpND

A descentralização 
da seguridade social
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A LEF e o novo 
CPC: reflexões 
e tendências

Organizada pela juíza federal Fernanda 
Duarte, pelo procurador da Fazenda Nacional 
Gilson Bomfim e pelo advogado tributarista 
Janssen Murayama, a obra apresenta 
multiplicidade de visões sobre os efeitos, nas 
execuções fiscais e nas normas da Lei de 
Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), da realidade 
processual estabelecida pelo novo Código de 
Processo Civil. Da editora Lumen Juris. Mais 
informações no site www.lumenjuris.com.br 
ou pelo site (21) 3933-4004.

Controle dos atos 
societários pelas 
juntas comerciais

A obra de Paola Domingues Jacob 
analisa o registro empresarial, trazendo 
aprofundamento teórico sobre questões 
como a função social do Registro Público de 
Empresas Mercantis e sua natureza jurídica, 
e a hermenêutica jurídica das decisões 
proferidas pelos agentes públicos no âmbito 
das juntas comerciais, entre outras. Da 
editora Lumen Juris. Mais informações pelo 
site www.lumenjuris.com.br ou pelo telefone 
(21) 3933-4004.

Exercício da 
advocacia 
e lavagem 
de capitais

Coordenado por Heloisa Estellita, o livro 
demonstra como os temas “lavagem de 
capitais” e “exercício da advocacia” se cruzam 
em pontos como a intervenção do advogado 
na prática desse crime, o dever de reportar 
operações suspeitas e o sigilo profissional, e 
o recebimento de honorários maculados. A 
obra traz ainda as mais recentes mudanças 
na legislação e regulamentação de prevenção 
e combate à lavagem de capitais. Da editora 
FGV. Mais informações no site www.fgv.br/
editora ou pelo telefone 0800-021-7777.

O autor Luiz Antonio Scavo-
ne Junior reúne as petições 
previstas no Código de Pro-
cesso Civil como ferramenta 
para estudantes e profissio-
nais que se deparam com 
a necessidade de consulta 
à estrutura das peças 
processuais no novo modelo 
do CPC. A obra estabelece 

premissas para o entendimento da estrutura das 
peças exigida pelo processo atual, 
com modelos de fácil compre-
ensão e possibilidade de edição 
para utilização profissional. Da 
editora Saraiva. Mais informações 
e vendas pelo link: http://goo.gl/
ibpFKE

Modelos de peças 
do novo CPC
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MAM recebe 
exposição do 
Pipa 2016,
um dos mais 
importantes 
prêmios no país

Até 13 de novembro, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM) recebe a exposição da 7ª edição do Prêmio Pipa, uma parceria 
entre o Pipa Global Investments e o museu, criada em 2010 com a 
proposta de destacar a arte contemporânea brasileira.

Participam da mostra os quatro finalistas da edição 2016: Clara 
Ianni, cuja obra, Círculo, é composta por vídeos e plotagens; Gustavo 
Speridião, com sua tela de grandes proporções Fora; Luiza Baldan, tra-
zendo a videoinstalação sonora Perabé; e Paulo Nazareth, que expõe a 
série Produtos de genocídio, com serigrafias, instalação composta por 
objetos diversos e um vídeo.

Os artistas concorrem ao prêmio principal do Pipa, no valor de 
R$ 130 mil, incluindo um programa de residência em uma escola em 
Nova York. A escolha do vencedor será feita pelo Júri de Premiação 
2016, mas os visitantes da mostra poderão eleger um vencedor para a 
categoria Voto Popular Exposição, que receberá prêmio de R$ 24 mil.

Mais informações, notícias do circuito e dados dos 335 artistas 
que participaram do Pipa desde a primeira edição podem ser acessa-
das nos sites premiopipa.com e pipaprize.com.  T

Círculo 3, de 
Clara Ianni

Fora, de 
Gustavo 
Speridião
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Chá com leitura de Macbeth é opção para o fim de tarde no Centro
Uma boa opção de fim de tarde para os advogados que 

atuam no Centro é a edição especial do projeto de contação 
de histórias para adultos que o Centro Cultural da Justiça 
Federal realizará para homenagear William Shakespeare nos 
400 anos de sua morte. No dia 21 de setembro, às 16h, Emil-

son Garcia fará a leitura da peça Macbeth, em uma programa-
ção acompanhada pelo tradicional chá das cinco britânico.

O encontro é gratuito, mas sujeito a lotação do auditório. As 
inscrições devem ser feitas pelos telefones (21) 3261-2567 
ou 3261-2552. T
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ÊS O deserto como alegoria do tempo
MARCELO MOUTINHO

Com três mil metros de altitude e céu cristalino, o deserto de Ataca-

ma, no Chile, é um dos mais concorridos centros de observação astro-

nômica do planeta. À região também convergem muitos arqueólogos, 

que buscam na secura do solo relíquias do passado pré-colombiano. A 

grande sacada do cineasta Patricio Guzmán, no filme Nostalgia da luz, é 

aproximar esses dois polos da ciência para tratar de um tema candente 

da história chilena e – por que não dizer – sul-americana: a questão dos 

desaparecidos políticos.

Ao longo da árida paisagem, um grupo de mulheres cavouca a areia 

com pequenas pás. Estão atrás de fragmentos de ossos dos parentes en-

terrados ali, há mais de três décadas. Nas sequências que revelam esse 

delicado trabalho de garimpagem, Guzmán aproxima as três pontas de 

seu documentário. Transforma o deserto em uma alegoria do tempo.

“Como explicar que os ossos humanos são iguais a certos asteroi-

des? Que o cálcio de nossos ossos é o mesmo cálcio encontrado nas 

estrelas”, pergunta-se o diretor. “Como é possível que os astrônomos 

chilenos olhem para as estrelas que estão a milhões de anos luz no pas-

sado e que nas escolas não seja possível ler nos livros o que se passou 

no Chile há apenas 30 anos?”, insiste.

Se em A batalha do Chile, notável investigação de Guzmán sobre 

o fim do governo Allende, o registro tinha caráter mais jornalístico, A 

nostalgia da luz aproxima-se do ensaio, e da poesia, para refletir sobre a 

memória. 

O filme passou rapidamente pelos cinemas brasileiros, mas o Insti-

tuto Moreira Salles acaba de lançá-lo em formato DVD. Na caprichada 

edição, o documentário vem acompanhado do livreto Entreatos, de Jorge 

Bodanzky, que traz anotações fotográficas das ruas e dos muros de San-

tiago pouco antes do golpe militar, e de um encarte com textos do crítico 

José Carlos Avellar e do próprio Guzmán. Em uma palavra: imperdível. T
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Parente de 
desaparecido 
político busca 
restos mortais 
no Atacama



Festival exibe produção audiovisual 
das periferias brasileiras no CCJF

Em sua 10ª edição, o festival Visões 
periféricas, conhecido por articular au-
diovisual, educação e tecnologia como 
formas de expressão das periferias 
brasileiras, acende os holofotes para 
produções independentes que aconte-
cem nesses locais.

De 23 a 25 de setembro, o Centro 
Cultural da Justiça Federal (CCJF) exibirá 
as últimas mostras desta edição, tendo 
filmes também projetados em sua pri-
meira fase no Oi Futuro Ipanema. Entre 

as histórias, amores, dramas, música, 
jogos e muito mais do que os organi-
zadores chamam de “um verdadeiro 
mosaico de olhares diferentes sobre 
a realidade dos diversos brasis que 
habitam nosso país.”

A entrada para todos os dias 
no CCJF é franca, com distribuição 
de senha uma hora antes de cada 
sessão. Lá serão exibidos, no dia 23, 
às 16h, os premiados das mostras 
competitivas Visões periféricas 2016, 

entre elas a Cinema da gema, da qual 
participam filmes de até 30 minutos 
produzidos no Estado do Rio de 
Janeiro, além da mostra informativa 
Panorâmica, com média e longa me-
tragens com duração de pelo menos 
40 minutos.

A curadoria é de André Sandino 
e Emílio Domingos. Para conferir a 
programação completa do festival e 
a classificação indicativa dos filmes, 
acesse www.visoesperifericas.org.br. T

Imagem do 
filme Filme 
Orquestra 
Invisível Let’s 
Dance

CULTURA
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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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Secretária adjunta
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Secretária-geral
Naide Marinho da Costa 
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Luiz Paulo Pieruccetti Marques
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Marcia Cristina dos Santos Braz
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Manoel Messias Peixinho, advogado 
e professor de Direito Administrativo 
e de Direito Constitucional

Jurista: Celso Antônio Bandeira de Mello
Escritor/escritora: Jorge Amado
Livro: A insustentável leveza do ser, de Milan 
Kundera
Lugar: Salvador e Paris
Filme: Blade runner - O caçador de androides, 
de Ridley Scott. Assisti 36 vezes. E As invasões 
bárbaras, Denys Arcand. Ninguém sai incólume 
deste filme
Time: Vasco da Gama – O gigante da colina
Cantora/cantor: Maria Bethânia e John Lennon
Ator/atriz: Carlos Vereza e Sônia Braga
Mito: Jesus Cristo
Esporte: Futebol e judô
Hobby: Viajar pelo mundo
Prato favorito: Moqueca baiana. Infelizmente, no 
Rio, há poucos restaurantes de comida típica da 
Bahia
Programa de TV: Café filosófico  
Música: Cálice, de Chico Buarque
Fato da história: Revolução Francesa e a liberta-
ção de Auschwitz – Birkenau em 1945
Frase ou citação: “A alma farta pisa o favo de mel, 
mas à alma faminta todo amargo é doce” (Bíblia, 
Pv. 27.7) 

Na barraca 
de acarajés 
do Largo da 
Carioca
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Advogado:
estar do seu lado é oferecer 
os melhores planos de saúde.
Só a Qualicorp oferece inúmeras opções com o melhor da 

medicina para você escolher uma que atenda às suas necessidades. 

Líder de mercado, temos parceria com a CAARJ e mais 

de 470 enti dades de classe para negociar o melhor para você. 

163
(valor mensal 
aproximado por pessoa)1

Planos 
a partir de

R$

Deixe a Qualicorp oferecer o melhor plano 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

Opção, qualidade 

e credibilidade.

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

mais do que você imagina
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