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Magistratura
e ensino de Direito
Presidente da Amapar, Geraldo Dutra

Presidente da OAB Paraná, José Augusto
Araújo de Noronha

Nesta edição especial, o destaque fica para as entrevistas
do presidente da Amapar, Geraldo Dutra, e do presidente
da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, que
falam sobre temas importantes do cenário jurídico

No início dos anos 70, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia
e desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou que fosse possível produzir tanto.
De 1984, quando a produção teve início, até hoje, a energia acumulada por Itaipu é a maior de toda a história.
Pra você ter uma ideia, a soma seria capaz de iluminar por 40 dias o planeta inteiro. E sabe o que é melhor?
Com energia limpa e renovável. Energia que ajuda o Brasil e o Paraguai no caminho da sustentabilidade.
E a crescer sem medo.

A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.
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Destaques nesta edição especial são as
entrevistas dos presidentes da AMAPAR, Geraldo Dutra, e da OAB Paraná,
José Augusto Araújo de Noronha.
A advogada Michelle Pinterich, especialista em Direito Contemporâneo,
fala para a Ações Legais sobre a reforma tributária. E o juiz de Direito Felipe
Forte Cobo avalia parcerias que estão
contribuindo para a redução da evasão
escolar.

Fone: (441) 3333-8017

A edição também traz reportagem com
os procuradores do município de Curitiba, Vanessa Volpi Bellegard Palacios
e Miguel Kalabaide, e avaliações de
especialistas sobre os primeiros meses
da implantação da nova lei trabalhista
brasileira.
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A magistratura traduz um
sacerdócio, declara presidente
da Amapar

O

presidente da Associação dos Magistrados do
Paraná, Geraldo Dutra,
faz uma avaliação muito positiva
de sua gestão frente à entidade.
“Após os primeiros meses frente
à Amapar, procuramos reexaminar as ações tomadas em prol dos
associados. Sempre com o objetivo de extrair os acertos e eventuais erros. Também realizamos
reuniões com a diretoria com o intuito de explicitar as ações tomadas, colher críticas, sugestões”,
afirma. O magistrado destaca que
em um encontro das coordenadorias regionais foi possível identificar “os reclamos, as angústias
dos associados das respectivas
bases”.
Para Geraldo Dutra, “a pluralização do debate é algo que muito
valorizamos, porque é a partir das
ideias que o associativismo se fortalece”, sublinha. E enfatiza que o
6
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balanço desses meses indica êxito
em requerimentos encaminhados
à presidência, em prol dos associados, e também em medidas legislativas favoráveis ao Judiciário
como um todo. “Mantemos diálogo permanente com as demais
associações, incluindo a Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB). Estamos abertos às boas
práticas e prontos para a tomada
de ações conjuntas em favor da
magistratura”, pontua.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Foz do Iguaçu,
Geraldo Dutra coloca que, neste
período na presidência da Amapar, procurou reafirmar inúmeros compromissos assumidos por
ocasião da campanha. Resume
que manteve uma gestão associativa, coparticipativa, em que o
associado é sempre o ponto de
partida e de chegada das ações
da entidade. “Não há personalis-

mos”, garante.
“Todos os associados têm liberdade para participar da construção
das soluções com ideias, críticas,
sugestões etc.”, afirma. “A transparência, a economia de gastos
e a manutenção do processo de
fortalecimento do conselho fiscal
também estão na nossa agenda”.
O processo de democratização da
associação e o respeito aos aposentados são diretrizes inafastáveis, endossa. “Valorizamos muito a experiência dos aposentados
na construção de propostas e soluções associativas”, assegura.

Sacerdócio
Ao comentar a maior contribuição dos magistrados para a Justiça e em defesa dos direitos da
população, Geraldo Dutra explica
que o juiz representa um poder
capaz de dar conformação jurídiRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

ca à realidade. No mundo dos fatos, quando o cidadão tem negado, por variadas razões, seja pelo
particular, seja pelo próprio poder público, um direito, por exemplo, é no Poder Judiciário que
irá efetivamente restabelecer o
quadro da legalidade. Além disso,
o magistrado funciona como instrumento de tutela dos direitos
fundamentais do cidadão. “Ele
contribui para a Justiça quando
zela pela aplicação correta da lei
e faz valer os direitos do cidadão,
afastando toda e qualquer ordem
de ações que coloquem em risco
tais direitos”, detalha. E observa
que os tribunais de Justiça, por
meio de seus juízes, juízas, desembargadores e desembargadoras, julgam milhares de ações com
o objetivo promover a pacificação
social.
Em relação à carreira da magistratura, o presidente da Amapar lembra que os concursos públicos, na
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

área jurídica, em geral, envolvem
dificuldade decorrente da natural concorrência. “A magistratura, todavia, traz uma dificuldade
acentuada por conta da alta concorrência e, ainda, da amplitude
de matérias e do número de fases do respectivo concurso (no
mínimo, cinco etapas)”, assinala.
Todo o regramento de ingresso
foi uniformizado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e o critério é rigoroso, com provas objetiva e, escrita com questões discursivas sobre as principais áreas
do conhecimento jurídico e exames práticos de sentença cível e
penal. Na sequência, o candidato
é submetido a exame psicotécnico e, por último, à prova oral. Um
concurso que se inicia, por exemplo, com 10 mil candidatos, pode
seguir para a segunda fase com
apenas 500 ou menos. Na terceira, o número reduz para algo
aproximado em 100. Por fim, na

oral, por volta de 30, a depender
do certame. “No último concurso
no Paraná, a título de informação,
apenas 15 candidatos foram aprovados, de um total de mais de
7.700 inscritos”.
Além disso, o Código de Ética da
Magistratura, aprovado pelo CNJ,
traz várias exigências ou deveres
endereçados ao juiz. “Independência, imparcialidade, transparência, integridade pessoal e
profissional, diligência, dedicação, sigilo profissional, cortesia,
prudência, dignidade, honra e decoro”, descreve o presidente da
Amapar. “A magistratura traduz
um sacerdócio. Aos magistrados
são impostos deveres com o objetivo de manter a integridade da
honrada função de julgar o semelhante”, conceitua Geraldo Dutra.
O juiz lembra também que as
vagas na magistratura não são
preenchidas em razão da gran7
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de dificuldade do concurso público. “Há, a propósito, grande
déficit de magistrados em todo
território nacional”, alega. No
último concurso da magistratura do Paraná, em fase de homologação de títulos, foram aprovados apenas 15 candidatos.
“Um número muito pequeno se
considerada a necessidade existente” e “havia mais do que o
dobro de vagas a serem preenchidas”. Porém, ele tem a perspectiva de abertura de novo
concurso ainda este ano.

Segurança e Judiciário
Para Geraldo Dutra é lamentável
um representante do Estado sofrer ameaças em razão do exercício de seu ofício. Todavia, tem
8

ocorrido com frequência no território nacional, incluindo magistrados do Paraná. “A ameaça à figura
do juiz, em última análise, representa uma ameaça à democracia”,
qualifica. Ele reitera que a Amapar
acompanha muito de perto estas
situações e uma pasta específica
na Associação atua visando à segurança do magistrado.
Na opinião do presidente da Amapar, o sistema judiciário brasileiro
é considerado lento, mas não por
culpa dos magistrados. “A bem da
verdade, a explosão de litígios no
país é decorrência de uma cultura
que não dá primazia ao diálogo,
bem como uma grande facilidade
de acesso aos juízos e tribunais”,
ressalta. E enfatiza que no Brasil,
nunca houve diminuição do número de processos ajuizados ano

a ano, ao contrário, só aumento.
“Naturalmente, mesmo com a
ampliação de estrutura do Judiciário não se consegue dar vazão
ao grande número de processos
ajuizados”, admite. E sustenta
que os magistrados do Paraná estão entre os mais produtivos do
país. “Além do esforço cotidiano
no julgamento dos processos de
forma célere, houve a digitalização de todo o acervo físico, que
passa a tramitar em meio digital,
e os novos processos tramitam
exclusivamente na forma eletrônica, por meio do sistema Projudi”, completa.

Déficit de magistrados
O presidente da Amapar reconhece que o estudo “Justiça em
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

Números” do CNJ aponta dados
preocupantes sobre a carreira
da magistratura. Para ele, a magistratura não se afigura como
uma das carreiras mais atraentes como outrora já foi. Além
do desgaste para ingressar em
dificílimo concurso público, o
magistrado tem de observar
parâmetros de atuação não só
profissional, mas, sobretudo,
pessoal, os quais não são extensivos a outras carreiras.
“O juiz, por exemplo, de acordo
com a Lei Orgânica da Magistratura, só pode exercer paralelamente a função de professor e,
ainda, com limite de carga horária estabelecida pelo Conselho”. E não raro, o magistrado
não tem o merecido descanso
porque ou deixa de sair de féRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

rias por conta do alto volume de
processos sob a sua responsabilidade ou utiliza tal período para
colocar o seu serviço em dia.
“Além do mais, a iniciativa privada, sob o ponto de vista financeiro, é bastante atrativa”,
afirma. “Com defasagem salarial
de mais de 40%, a magistratura
passou a não ser uma carreira
tão atrativa para os jovens operadores do Direito, que têm um
leque amplo de escolha”, opina.
Segundo Geraldo Dutra, não há
uma solução fechada para reduzir o déficit de magistrados, mas
cita algumas diretrizes. A primeira envolve a observância à regra
constitucional que estabelece o
reajuste anual. “Juízes devem
receber remuneração adequa-

da ao caráter excepcional da
função exercida na sociedade.
É muito ruim e despropositada
a comparação habitual que se
faz da remuneração do juiz com
a de outras profissões. Isso só
desinforma a sociedade e coloca em dúvida uma carreira com
déficit de magistrados”, atesta.
Uma segunda diretriz está ligada à constante melhoria de estrutura de trabalho. “Ainda, há
valorização pela própria sociedade da figura do juiz”, revela. E
por último, a atuação exemplar
do Judiciário contra a corrupção
tem contribuído para expor a
real função do juiz: “a defesa da
democracia e dos direitos fundamentais”, reforça o presidente
da Amapar.
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Presidente da OAB Paraná avalia a
abertura de novos cursos de Direito

“

Fotos: Bebel Ritzmann

A sociedade brasileira não
precisa de novos cursos de
Direito anunciados pelo Ministério da Educação”, adverte o
presidente da OAB Paraná, José
Augusto Araújo de Noronha. De
acordo com ele, a liberação indiscriminada e sem qualquer análise
de critérios de conveniência e necessidade mostra que a preocupação de alguns é só com o formalismo de uma norma que é mal
interpretada. “O que precisamos
é de mais qualidade nos cursos jurídicos, inclusive uns já existentes.
Ao autorizar a criação de novas
graduações, o MEC mostra que
pouco se preocupa com o futuro
dos jovens que vão ingressar nessas faculdades”, assinala.
Por conta da autorização, a OAB
propôs que o MEC suspenda a
abertura por 10 anos, de maneira semelhante à medida do ministério que suspendeu a criação
de cursos de Medicina por cinco.
Noronha ressalta que Direito é a
graduação com o maior número
de cursos no Brasil e, infelizmente, muitos deles de qualidade
duvidosa. Por isso, em fevereiro,
o Conselho Pleno da OAB Paraná aprovou a proposição de uma
pausa na abertura de cursos. Essa
mesma proposta foi aprovada em
abril pelo Colégio de Presidentes
dos Conselhos Seccionais, realizado no Paraná. “Essa demanda
consta na Carta de Foz do Iguaçu,
divulgada na ocasião”, assinala, e
enfatiza que “estamos estudan-
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do ainda medidas judiciais contra
esse absurdo promovido pelo
MEC e esperamos sensibilizar o
Poder Judiciário e frear essa farra
na liberação de cursos”.
O presidente da OAB Paraná observa que não se pode nunca
generalizar, afirmando que há alguns poucos cursos com excelente proposta pedagógica. “Temos,
ainda, faculdades de Direito de
excelência no Brasil, mas, lamentavelmente, temos cursos do tipo
caça-níquel, que só visam ao lucro, não têm nenhuma estrutura,
nem corpo docente ou conteúdo
de qualidade a oferecer”, acentua. Para Noronha a grande questão é o que vai acontecer com os

estudantes que ingressam nessas
instituições após se formarem.
“Muitos deles sacrificam bens de
família, fazem dívidas e acabam
sendo enganados em instituições
que sequer vão prepará-los para
ter alguma condição de passar no
Exame de Ordem”, reconhece. E
aponta que é momento de reflexão sobre o que desejamos para o
Brasil e para o ensino jurídico. “O
MEC está na contramão do que
existe no mundo; só nesse ano
foram 133 cursos que levedamos
até agora; são quase 20 mil novas
vagas, sem nenhuma aparente
necessidade”, completa.
Noronha também destaca que o
país possui instituições de ensiRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

no de alto nível, mas lembra que
o Direito muda diariamente e os
profissionais que estão no mercado precisam se adaptar o tempo
todo. Acredita que há necessidade de mudança na proposta pedagógica para atender as necessidades atuais da sociedade. “Temos
o processo eletrônico, novas formas de resolução de conflitos, e
mesmo as transformações nas
relações sociais e de trabalho. As
faculdades precisam estar atentas a isso”, assinala. Realça que
muitas ainda praticam projeto pedagógico do século passado. “É
preciso ter mais disciplinas focadas nas novas áreas do Direito e
tecnologias, tanto para a atuação
profissional prática quanto para
as questões com que os diferentes operadores do Direito vão se
deparar”, recomenda. Noronha
ainda propõe maior preparo para
os futuros advogados para que
tenham consciência do seu papel
na prestação da Justiça e saibam
atuar tanto nos litígios quanto na
advocacia preventiva, prestando
consultoria e dando orientação
aos cidadãos, às empresas e a diversos setores da sociedade.
Para o presidente da Ordem no
Paraná, o Brasil precisa de advogados e advogadas bem preparados e que honrem a história
dessa bela profissão. “Se olharmos para o Judiciário, para a
quantidade de demandas, e para
a infinidade de problemas sociais que nem chegam à Justiça
ou a uma mesa de conciliação,
veremos que a presença dos advogados é indispensável”, considera. “Por isso, o profissional
deve sair da faculdade bem preparado. E após, conseguir aprovação no Exame de Ordem, deve
ter consciência da responsabiliRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

dade da profissão em que está
ingressando”, frisa Noronha.
Sobre o nível do ensino de Direito
brasileiro em relação outros países, Noronha percebe que o Brasil tem faculdades referência de
onde saem grandes profissionais,
que se destacam até nas demais
atividades acadêmicas como mestrado e doutorado, em renomadas universidades internacionais
e são tratados de igual para igual
com estudantes dos países mais
desenvolvidos. Mas, constata
que, infelizmente, a criação massiva de faculdades sem qualquer
condição reduz drasticamente a
qualidade dos cursos. “O Exame
de Ordem tem mostrado que a
média do ensino jurídico do Brasil
não é a adequada e merece uma
fiscalização mais efetiva do órgão
competente”, atesta.
Em relação à chamada “Lei da
2ª Chance”, aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado, que permite
que os candidatos reprovados
na segunda fase do Exame de

Ordem e aprovados na anterior
possam participar da segunda
etapa da prova nas duas edições
seguintes do exame, Noronha
avalia a proposta, a principio,
como demagógica. “Estamos em
ano eleitoral e é preciso ter muito
cuidado ao se tratar desse tema.
É necessário um debate dos parlamentares com a OAB”, sugere.
Para ele, uma coisa é fato: “se
melhorarmos o nível das faculdades não será preciso dar chances
a mais aos bacharéis". Explica que
nesta proposta ainda deve se considerar o aspecto financeiro que
poderia deixar a taxa do exame
mais cara. “O momento exige responsabilidade dos parlamentares
e acredito que a preocupação deveria ser com projetos de lei que
busquem eliminar as faculdades
sem qualidade e não interferir no
Exame da Ordem”. Noronha tem
a convicção de que o presidente
nacional Claudio Lamachia trabalhará para que projetos que prejudiquem os advogados não sejam
aprovados no Congresso Nacional.
11

PARCERIA

Entidades representativas da área
jurídica assinam termo de cooperação

A

Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, a Associação dos Juízes Federais
do Brasil (Ajufe), a Associação Paranaense dos Juízes Federais (Apajufe), a Associação dos Magistrados
do Trabalho da IX Região (Amatra
IX), a Associação dos Magistrados
do Paraná (Amapar) e a Associação
Paranaense do Ministério Público
(APMP) firmaram um termo de cooperação com objetivo de viabilizar
a realização de convênios de descontos em benefício de seus respectivos associados.
O termo de cooperação foi assinado na sede da CAA/PR em Curitiba, pelo presidente da Caixa dos
Advogados, Artur Humberto Piancastelli; pela vice-presidente da 4ª
Região da Ajufe, Patrícia Helena
Daher Lopes Panasolo; pelo presidente da Apajufe, Fabrício Bittencourt da Cruz; pela presidente da
Amatra IX, Camila Gabriela Greber
Caldas; pelo presidente da Amapar, Geraldo Dutra de Andrade
Neto e pela diretora de Mulheres
Associadas da APMP, Nayani Kelly
Garcia, que representou o presidente Cláudio Franco Felix. A vice-presidente da Amatra IX, Edilaine
Stiglin Caetano, também esteve
presente.

Fotos: Divulgação

cretização de dezenas de novos
convênios que hoje não temos”,
destaca o presidente da CAA/PR,
Artur Piancastelli.
O presidente da Amapar, Geraldo Dutra, destacou que “a assinatura do termo de cooperação,
para além de ser algo que trará
inegáveis benefícios a todos os
associados das partes envolvidas,
abre mais um importante canal de
diálogo institucional entre magistratura, Ministério Público e advocacia. Esperamos, assim, poder
concretizar e aprofundar essas relações”.
Conforme o termo de cooperação

os associados da CAA/PR, Ajufe,
Apajufe, Amatra IX, Amapar e
APMP podem requerer a utilização de determinado convênio com
as facilidades oferecidas a entidade conveniada nos mesmos termos e sem pagamento de valores
adicionais, mediante convênio à
parte ou termo aditivo. Com a assinatura do documento, o primeiro
passo será analisar os convênios
de cada instituição, as condições
especiais oferecidas. A instituição
conveniada poderá intermediar e
facilitar o acesso para a interessada, garantindo o benefício para os
respectivos associados.

“Inicialmente esta parceria visa
facilitar o acesso a convênios que
uma instituição tem e outra não,
ampliando suas redes de conveniados. A assinatura deste termo
foi um primeiro passo para proporcionar aos advogados, a con12
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ESTRUTURA

CAA/PR mantém 21
espaços de lazer e convivência para
advogados no estado

A

Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná já totaliza 21 espaços de lazer e entretenimento para os profissionais
da classe no estado, entre Espaços
e Centros de Convivência dos Advogados. São 17 unidades de Espaços de Convivência, contabilizando
as nove em atividade, as quatro a
serem inauguradas em breve e as
quatro em obras ou em projeto. Já
os Centros de Convivência tem quatro unidades no Paraná, três em
funcionamento e uma em obras.
Os Espaços de Convivência disponibilizam estrutura adequada para
a promoção de eventos e confraternizações entre os profissionais
da classe, enquanto os Centros de

4 Centros de
Convivência
no Paraná
Unidades em funcionamento:
Londrina, Cascavel e Maringá
Em obras: Foz do Iguaçu

Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

Espaço de Convivência de Assis Chateaubriand foi a quarta unidade
inaugurada no Paraná

Convivência são complexos que
disponibilizam serviços voltados à
saúde, lazer e entretenimento, promoção social, incentivo à prática
esportiva e convívio entre os profissionais da classe e seus familiares.
O presidente da Caixa dos Advogados explica que por sua relevância, o projeto está sendo difundido

em todo o Paraná. “Os advogados
têm um rotina por vezes estressante, por isso é importante que
tenhamos espaços também para o
congraçamento e a integração da
classe. Além disso, o projeto pode
gerar receita para as Subseções
com eventuais locações do espaço”, sustenta Artur Piancastelli.

17 Espaços de Convivência no estado
Unidades em funcionamento: Arapongas, Campo Largo, Bandeirantes, Francisco Beltrão, Paranavaí, Wenceslau Braz, Assis Chateaubriand, Palotina e União da Vitória.
Em obras ou projeto: Castro, Goioerê, Nova Esperança e Umuarama.
Próximas inaugurações: Irati, Pitanga, Rio Negro e Telêmaco Borba.
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Reforma tributária deve priorizar
a justiça social

A

advogada Michelle Pinterich, especialista em Direito
Contemporâneo e mestre em Direito Tributário, aborda
nesta entrevista exclusiva para
a revista Ações Legais a reforma
tributária. Professora de Direito
Tributário, trata mais especificamente da proposta que tramita
no Congresso Nacional. De acordo com ela, “possui premissas
que considero adequadas e indispensáveis”. A seguir as considerações da advogada.
Revista Ações Legais - Como a dra.
avalia a reforma tributária que está
sendo debatida mais recentemente?
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Michelle Pinterich - A proposta de
reforma tributária é calcada em
premissas que considero adequadas e indispensáveis para o sucesso dessa empreitada: a simplificação do sistema tributário atual, o
deslocamento do peso da carga
tributária dos tributos sobre consumo para os tributos sobre a
renda e o patrimônio, e a manutenção das fontes de arrecadação de Estados, Distrito Federal e
Municípios, esta, um dos maiores
entraves a todas as tentativas de
reforma anteriores.

substitutivo em uma Proposta
de Emenda Constitucional (PEC)
já existente, a PEC 293/2004, cuja
tramitação estava paralisada na
Câmara dos Deputados desde
2008 e foi retomada em maio de
2018, com a constituição de uma
Comissão Especial. A relatoria da
PEC pretende realizar audiências
públicas com a finalidade de debater a proposta de reforma, ainda que a PEC não possa ser votada no plenário enquanto perdurar
a intervenção federal no estado
do Rio de Janeiro.

O novo texto da reforma deverá ser inserido com emenda ou

Ações Legais – Quais os pontos
que resumem a proposta?
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

Michelle Pinterich – 1 - Simplificação tributária, pela reunião dos
impostos e contribuições sobre
bens e serviços (ICMS, IPI, ISS, PIS
e COFINS) em um único imposto
sobre o valor agregado, o IVA,
não cumulativo, a ser cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal
segundo o critério de destino e
por meio de um “superfisco” estadual. O IVA deixaria de ser calculado “por dentro”, não seria
cobrado sobre bens do ativo fixo
e nas exportações e teria alíquotas reduzidas para medicamentos
e alimentos.
2 – Estados e Distrito Federal também arrecadariam o Imposto Seletivo, a ser cobrado uma única
vez sobre determinados produtos como petróleo, combustíveis,
energia elétrica, bebidas, veículos, eletrônicos, telecomunicações, entre outros a serem definidos em lei complementar.
3 – Os impostos sobre patrimônio – o IPTU, o ITBI, o IPVA, o ITR
e, talvez, o ITCMD -, passariam a
ser arrecadados pelos municípios,
como forma de compensa-los
pela perda do ISS;
4 – A União mantém a competência para os impostos sobre o
comércio exterior (importação e
exportação), com tributos regulatórios como a CIDE, com o imposto sobre a renda, acrescido da
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, no caso das pessoas jurídicas, e com as contribuições previdenciárias.
5 - O IOF seria extinto e o Imposto de Renda passaria por uma reformulação, com incremento da
progressividade das alíquotas e a
tributação de alguns tipos de rendimentos atualmente isentos.
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

6 – A contribuição previdenciária
sobre folha de salários seria reduzida, mediante a criação de uma
contribuição sobre a movimentação financeira (CPMF).
7 – A arrecadação dos estados,
Distrito Federal e municípios seria
mantida com a partilha das receitas do Imposto de Renda, assim
como a União e os municípios receberiam uma parte das receitas
do IVA e do Imposto Seletivo. A
proposta ainda estabelecerá regras de transição que protejam
estados, DF e municípios contra
perdas de arrecadação nos primeiros anos após a reforma.

lógico e racional do que vigente,
em que todos os entes podem tributar o consumo e o patrimônio,
por impostos diferentes.
A ampliação da base de tributação pelo Imposto de Renda e o
aumento da sua progressividade,
embora possa desagradar alguns
setores da sociedade, poderá nos
conduzir a uma transformação de
extrema relevância para a economia e a sociedade como um todo,

Ações Legais – Em linhas gerais,
quais os objetivos da proposta?
Michelle Pinterich - Pode-se dizer
que, em linhas gerais, a proposta
busca atender aos objetivos que
são um consenso entre tributaristas, empresários e demais contribuintes, porque simplificaria o sistema tributário atual, ao propor
a extinção de alguns tributos e a
reunião de vários outros em um
só, como o IVA.
A cobrança do IVA no estado de
destino colocaria fim à guerra fiscal entre estados e municípios (estes, sobre a competência do ISS,
que seria incorporado ao IVA) e a
cobrança “por fora” daria maior
transparência à carga tributária,
atualmente desconhecida pelos
contribuintes em relação ao ICMS
calculado “por dentro”.
Ao repartir as competências tributárias dos entes federados
(União, estados, Distrito Federal
e municípios) pelo tipo de riqueza tributada (renda, consumo e
patrimônio), a proposta também
tem o mérito de simplificar a tributação, adotando um critério mais

que é a mudança do sistema regressivo atual, focado na tributação sobre o consumo, para um
sistema tributário mais justo, com
peso maior sobre a renda e o patrimônio.
Quanto à manutenção das receitas dos entes da federação, verdadeiro “calcanhar de Aquiles”
de toda proposta de reforma
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tributária, esta apresenta alternativas de repasses e regras de
transição que buscam minimizar e
neutralizar o impacto da reforma,
afastando o comprometimento
da sua autonomia financeira, essencial ao cumprimento do princípio federativo.
No entanto, somente estudos financeiros detalhados, inclusive
com a simulação da arrecadação
estimada com o novo modelo tributário, poderão dizer se as medidas compensatórias serão eficazes na manutenção das receitas,
principalmente dos estados e municípios. O mesmo pode ser dito
em relação às contribuições previdenciárias sobre folha de salários,
cuja arrecadação atual já tem sido
insuficiente para cobrir as despesas com a Previdência Social, não
comportando perdas.
Ações Legais - Como a dra. analisa
a questão do imposto único?
Michelle Pinterich - De acordo
com a proposta de reforma tributária, o imposto único seria o IVA
– Imposto sobre o Valor Agregado de Bens e Serviços, que reuniria impostos e contribuições que
atualmente são cobrados pela
União, como o IPI, o PIS e a COFINS (que são contribuições para
a seguridade social, incidentes sobre a receita bruta das empresas),
pelos estados e Distrito Federal,
como o ICMS, e pelos municípios,
o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza ou ISS.
Na configuração da proposta, o
IVA traz vários aspectos positivos,
pois além de reunir uma multiplicidade de tributos atualmente cobrados sobre bens e serviços, por
entes federados diferentes, poderia encerrar a guerra fiscal com
16

a regra de cobrança apenas no estado de destino. A mera incorporação do ISS ao IVA, por exemplo,
reduziria o emaranhado das leis
tributárias de mais de 5.500 municípios, todas disciplinando o ISS.

que incide sobre ele próprio, dificultando o cálculo e impossibilitando a compreensão dos contribuintes quanto à carga tributária
efetiva naquela operação.

A criação do superfisco estadual,
dependendo da sua estrutura e
funcionamento, poderia também
reduzir os enormes entraves causados pelas particularidades da
legislação de cobrança em cada
estado, que consomem tempo
precioso das empresas e contribuintes.

A tributação pelo Imposto Seletivo, monofásico, de alguns
produtos e serviços atualmente
tributados pelo ICMS, como o petróleo, combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, bebidas,
contribui para a simplificação do
sistema e para a maior transparência da carga tributária para os
contribuintes.

Além disso, tem a vantagem de
não ser mais calculado “por dentro”, como ocorre com o ICMS,

A proposta de imposto único, com
as características delineadas na
proposta de reforma, poderá enRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

contrar resistência dos estados e
municípios, pelo receio de perdas
de receitas e comprometimento
da sua autonomia financeira. Para
superar esse obstáculo, a reforma
deverá prever meios eficientes de
compensação ao definir os critérios de repartição de receitas entre os entes federativos.
Em uma análise geral, a proposta
de criação do IVA atende a antigas reivindicações de contribuintes e tributaristas, no sentido
de termos um sistema tributário

cruelmente regressivo e acaba
promovendo o aumento das desigualdades sociais, porque concentra a arrecadação nos impostos indiretos, sobre o consumo,
que oneram igualmente ricos e
pobres.
A tributação da energia elétrica
é um exemplo emblemático dessa triste realidade: a Constituição
Federal estabelece que o ICMS
deve ser pautado pelo princípio
da seletividade, segundo o qual
os produtos de maior necessida-

O sistema tributário
brasileiro deve
se tornar mais
justo e eficiente
mais simples, transparente e não
cumulativo, com um sistema de
eficiente de créditos.
Ações Legais - Qual deveria ser
o foco da reforma tributária em
relação aos impostos e tributos
brasileiros? Desonerar o consumo
e aumentar a tributação sobre a
renda seria interessante?
Michelle Pinterich - Além da simplificação, o foco da reforma
tributária deveria ser, acima de
tudo, a busca da justiça fiscal. O
sistema tributário brasileiro, além
de extremamente complexo, é
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

de devem ser tributados menos
que os produtos supérfluos. No
entanto, o ICMS sobre a energia,
que é indiscutivelmente essencial
para todos os cidadãos e setores
da economia, tem as maiores alíquotas nominais em todos os estados, variando de 25% até 29%, as
mesmas aplicadas a itens considerados supérfluos, como bebidas
alcóolicas e fumo. Considerando
o cálculo do ICMS “por dentro”,
a alíquota efetiva do ICMS sobre
a energia pode chegar até 41%,
o que não apenas revela o total
desrespeito à seletividade, como

impõe um peso tributário proporcionalmente maior aos cidadãos
das classes menos favorecidas.
A recente greve dos caminhoneiros também trouxe para o debate
a excessiva carga tributária sobre
os combustíveis, essenciais para
uma economia dependente do modal de transporte rodoviário, e que
onera igualmente ricos e pobres.
Vale ressaltar que a tributação elevada sobre combustíveis e energia é ditada pela maior facilidade
na fiscalização e arrecadação de
tributos sobre esses produtos, já
que a cobrança é concentrada nas
concessionárias de energia elétrica e distribuidores, que depois fazem o repasse ao usuário ou consumidor final.
Na apresentação das linhas mestras da proposta de reforma tributária foram citados dados, segundo os quais, no Brasil, a tributação
de bens e serviços responderia
por 51% da carga tributária, contra
18% de arrecadação com impostos
sobre a renda, o que caracteriza
um sistema regressivo e injusto.
Sua meta com a proposta seria
aproximar a arrecadação brasileira do perfil da média dos países
que integram a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), em que 37%
das receitas tributárias provêm
de tributos sobre a renda e 25% de
tributos sobre o consumo.
Se este objetivo for atingido, é
bastante provável que o sistema
tributário brasileiro se torne mais
justo e eficiente, estimulando o
giro da própria economia.
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Juiz de Curitiba destaca relevância de
parcerias para melhorar saúde ocular
de estudantes

A

evasão escolar está relevantemente atrelada a algum
grau de deficiência visual.
“Os estudantes que não enxergam bem (e, muitas vezes, sequer
sabem dessa sua condição) se sentem profundamente desestimulados a frequentar as aulas”, observa
Felipe Forte Cobo, juiz de Direito da
Vara Descentralizada de Infância e
Juventude da Cidade Industrial de
Curitiba, que tem jurisdição sobre
as questões envolvendo a proteção dos direitos de crianças e ado-
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lescentes da região, dentre eles, a
saúde ocular.
Como parte das ações do Programa Criança e Adolescente Protegidos, criado pelo Tribunal de Justiça
do Paraná, a Vara Descentralizada
da Cidade Industrial forneceu o espaço físico do Fórum da CIC para
a Associação Paranaense de Oftalmologia (APO), parceira do projeto
institucional do TJ-PR, realizar exames de acuidade visual em alunos
do Colégio Estadual Arlindo Carvalho Amorim.

A iniciativa foi um sucesso, avalia
Cobo. “Nessa primeira fase da parceria, passaram pela triagem 135
crianças e adolescentes”, informa.
Deste total, 53 foram identificados
com alguma dificuldade visual, necessitando exames mais detalhados, e foram encaminhados a uma
clínica oftalmológica, quando aconteceu a segunda etapa da ação.
“Depois, os alunos foram levados
até a Clínica Schaefer de Oftalmologia de Curitiba para exames de avaliação feitos por especialistas. Para
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

32 foram prescritos óculos que serão doados pelas óticas parceiras, e
quatro serão acompanhados pelos
oftalmologistas da Schaefer”, completa o juiz.
“A ação foi de enorme relevância
para os beneficiados, porque, em
sua maioria, eles vivenciam vulnerabilidade econômica, social e, às
vezes, até educacional, em suas famílias, o que dificulta não só a sua
conscientização acerca da importância da boa visão quanto o próprio acesso ao tratamento médico
e à obtenção de óculos, quando
necessário”, observa o magistrado.

Importância das parcerias
O juiz Cobo coloca que ação que
envolveu triagem, diagnóstico e
tratamento oftalmológico contou

Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

ainda com a participação das Faculdades Integradas Santa Cruz,
Moto Clube Abutres, empresa
Adam Robô de aparelhos oftalmológicos e de óticas na doação dos

óculos.
Para ele, ações como essa são
fundamentais para garantir a proteção integral das crianças e adolescentes. “Com uma iniciativa
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desse tipo podemos trabalhar de
forma preventiva em problemas
de visão que, se não tratados, poderão resultar na evasão escolar,
com consequente vulnerabilidade
social, que culminará na exposição
desses jovens à violência e marginalidade”, destaca.
O presidente da APO, Marcello
Fonseca, destaca que ações sociais
que promovam cidadania são de
extrema importância. “Vamos dar
oportunidade às crianças e aos
adolescentes que precisam e que
sofrem com qualquer enfermidade
ocular, levando esses atendimentos e os devidos encaminhamentos para algum exame mais especifico”, assegura.
Arthur Schaefer, secretário-geral
da APO e especialista da Clínica
Schaefer, frisa a importância social
desse projeto. “Sabemos que muitas crianças e jovens enfrentam dificuldade de alfabetização que, na
verdade, decorre de deficiências
visuais”, evidencia. “Cerca de 20%
dessa população estudantil deveria usar correções óticas e não o
faz por falta de oportunidade e de
atendimento”, observa Schaefer.
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Programa Criança e Adolescente Protegidos
Criado em 2017 com o objetivo de garantir o direito de identificação e fortalecer a rede de segurança
pública contra desaparecimentos de pessoas, por meio da emissão da Carteira de Identidade a todas
as crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público, o Programa Criança e Adolescente
Protegidos foi idealizado pela desembargadora Lidia Maejima, 2ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná.
As identificações são realizadas nos Postos de Atendimento Totalmente Informatizados do Instituto
de Identificação do Estado (PATIs), que dedicam dois dias de trabalho por mês, para atender exclusivamente os alunos encaminhados por escolas municipais e estaduais. Apenas no último ano, os PATIs
prestaram atendimento à população de 39 municípios do estado.
Além disso, em 2017, o programa foi integrado à feira de serviços “Paraná Cidadão”, coordenada pela
Secretaria Estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU). Por meio dessa parceria, o Programa esteve confeccionando documentos de identificação em 22 cidades paranaenses.
O programa atingiu a marca de 37 mil carteiras de identidade emitidas no Paraná e permanece em
intensa atuação, com quase 9 mil crianças e adolescentes identificados apenas em 2018. As parcerias
com a Associação Paranaense de Oftalmologia (APO) e a integração à feira de serviços “Paraná Cidadão”, coordenada pela Secretaria Estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU), permanecem ativas.
O programa ganhou mais destaque com a parceria entre a APO, oficializada a partir de um protocolo
de intenções. A união permitiu que a iniciativa passasse a oferecer às crianças e adolescentes participantes, atendimento oftalmológico, com a identificação, e até tratamento de problemas de visão.
Dessa maneira, além da preocupação com a segurança dos menores, o programa também contribui
para melhorar as condições de estudo e, até mesmo, reduzir a evasão escolar.

Revista Ações Legais - Especial Jun/2018
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Brasileiros passam a contar com
marco legal de proteção de dados
pessoais
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) traz com regras para coleta e o uso de informações pessoais

O

Fotos: Divulgação

Senado aprovou o Projeto
de Lei nº 53, que cria a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD), com regras para coleta e o uso de informações pessoais e que deverão ser seguidas
por empresas, entidades e Poder
Público. Agora, o Brasil está entre
os diversos países do mundo com
legislação sobre o tema.
De acordo com a nova lei, dados
pessoais como nome, endereço,
e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial, só podem ser
usados com o consentimento do
titular. Isso quer dizer que eles
não podem ser vendidos, divulgados ou repassados sem a autorização do usuário. Assim como as
informações de menores de idade
não podem ser mantidas nas bases de empresas sem o consentimento dos pais. A lei também protege os registros relativos à saúde
das pessoas, que só poderão ser
usados para pesquisas.
Um ponto importante da lei é o
que trata do vazamento de dados. As empresas são responsáveis pela segurança dos dados em
suas bases ou nas de seus forne22

Juliana Abrusio, professora de Direito Digital da Universidade
Presbiteriana Mackenzie

cedores e devem comunicar vazamentos imediatamente sob pena
de multa no valor de 2% do faturamento, que também vale para
quem descumprir qualquer uma
das regras.

sos órgãos do governo e da sociedade civil e que será responsável
pela disseminação do conhecimento sobre o tema, por meio de
estudos, debate ou outras ações
pertinentes.

A lei prevê, ainda, a criação da
Autoridade Nacional de Proteção
de Dados, autarquia cuja principal
atribuição será fiscalizar o cumprimento da legislação e aplicar as
sanções, e do Conselho Nacional
de Proteção de Dados Pessoais e
da Privacidade, formado por 23
representantes titulares de diver-

O projeto considera como dados
pessoais as informações relacionadas a uma pessoa que seja
“identificada” ou “identificável”.
Ou seja, o projeto de lei regula
também aquele registro que, sozinho, não revela a quem estaria
relacionado (um endereço, por
exemplo), mas que, processado
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

juntamente com outros, poderia
indicar de quem se trata (o endereço combinado com a idade).
Foi criada a categoria especial
“dados sensíveis”, que abrange
informações de raça, opiniões
políticas, crenças, condição de
saúde e características genéticas,
com uso mais restrito, pois traz
riscos de discriminação e outros
prejuízos à pessoa.
Está fora das obrigações o tratamento para fins pessoais, jornalísticos e artísticos. Também não são
cobertos o processamento de informações em atividades de segurança nacional, segurança pública
e repressão a infrações, que serão
tratados em uma lei específica. O
Poder Público ganhou também a
possibilidade de tratar dados sem
consentimento das pessoas, em
determinadas situações, como na
execução de políticas públicas.

Controle e transparência
Segundo Juliana Abrusio, advogada e professora de Direito Di-

gital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, "até aqui, o Brasil
possuía proteção em leis esparsas
que não eram suficientes para a
realidade do mercado de dados
atual. As regras aprovadas serão
aplicadas ao setor público e privado e o prazo para as adequações
é de 18 meses. Dentre as punições
pelo descumprimento das novas
regras estão multas de até 2% do
faturamento da empresa, além
da própria suspensão do funcionamento do banco de dados, e
ainda a proibição total das atividades de tratamento de dados",
reconhece.
A professora realça que "não há
dúvidas de que o cidadão ganha
com a aprovação desse projeto
de lei, pois terá mais controle e
transparência em relação à coleta
e manipulação de seus dados pessoais. O Brasil é um país que ainda
precisa desenvolver a cultura da
proteção de dados e, sem dúvida,
a aprovação de um marco legal
brasileiro para este tipo de proteção contribuirá para o cidadão
ter mais consciência e maturidade

Leonardo Palhares, presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico
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sobre seus dados pessoais".
O programa brasileiro é inspirado
no europeu. A experiência europeia mostra que a tarefa de adequação, por parte das empresas,
às regras de proteção de dados
não é fácil. Porém, para Juliana,
"haverá um caminho trabalhoso
para o mercado se adequar às
novas regras, porém, não há dúvidas de que a existência de uma
lei traz mais segurança jurídica,
o que acaba por fomentar a economia e a atrair mais investidores
para o país, uma vez que, agora,
as regras são bastante claras em
relação à coleta e tratamento de
dados".

Direitos respeitados
O programa Prioridade Absoluta,
do Instituto Alana, comemora a
aprovação histórica do projeto
que cria a Lei Geral de Proteção
Dados Pessoais, destaca Pedro
Hartung, coordenador. “O Brasil
deu um passo importantíssimo
em direção à proteção de dados
de crianças e adolescentes”, afirma. “Em linha com as legislações
mais avançadas no tema, temos
um novo marco legal para que os
diretos de crianças e adolescentes sejam respeitados por empresas e pelo estado no âmbito de
dados pessoais", ressalta.
O advogado Gustavo Pires Ribeiro, que atua na área de Direito
Corporativo, lembra que após
aproximadamente 8 anos de tramitação, o marco legal de proteção de dados pessoais no Brasil
foi aprovado. “Quando a LGPD
entrar em vigor, será aplicável a
todas as atividades que fizerem
uso de dados pessoais, representando importante avanço em
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nossa legislação, que carecia de
regulamentação específica sobre
a matéria”, observa. A LGPD foi
inspirada no Regulamento Geral
de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, que entrou em
vigor em maio.
De acordo com Ribeiro, a aprovação da LGPD implicará em maior
proteção aos indivíduos no uso de
seus dados pessoais e na necessidade de adequação à nova legislação por parte de entes públicos e
privados que fazem uso de tais informações. “A aprovação também
significará o cumprimento de um
dos diversos requisitos necessários para que seja atendido o pleito
do Brasil para ingressar na OCDE
(Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico),
formulado em 2017”, assegura.

Segurança jurídica
"A nova lei de proteção de dados
representa um necessário avanço
e traz benefícios à sociedade e
à economia do país", afirma Leonardo Palhares, presidente da

Advogado Gustavo Pires Ribeiro, que atua na área de Direito Corporativo

Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico. Para o grupo de instituições acadêmicas, empresas,
entidades representativas e cidadãos que discutiu e apoiou o texto

Pedro Hartung, coordenador do programa Prioridade Absoluta
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do PLC 53/2018, a lei traz segurança jurídica para cidadãos e agentes
econômicos, pois é clara e principiológica, equilibrando a posição
central do indivíduo com o dinamismo econômico do Brasil.
De acordo com o advogado Kristian Pscheidt, a lei é bastante
extensa e traz melhorias à proteção e privacidade/intimidade das
pessoas. “Como ponto positivo,
essa diretriz insere na legislação
alguns parâmetros para as empresas, o que resulta em maior
segurança jurídica e evita entendimentos contraditórios verificados, por exemplo, nos diversos
Procons do país. Além disso, cria
uma autoridade própria para esse
tema, a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados, que trará um
olhar técnico sobre cada caso”,
comenta.
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

Advogado revela em livro graves erros
da jurisprudência brasileira

P

Em três capítulos, Lucchesi revela
os graves erros cometidos pela jurisprudência brasileira, “que prefere utilizar uma teoria de bases instáveis que analisar os fundamentos
legais da punição em matéria criminal, aumentando o risco de condenações indevidas de sujeitos que
não têm responsabilidade sobre o
crime ocorrido”, esclarece. E conclui que a cegueira deliberada tem
sido usada no Brasil com duas finalidades: “permitir a condenação em
casos que não haja prova suficiente
de envolvimento no crime e para
punir condutas que não são crimes
no direito brasileiro”.
O advogado explica que, segundo
a teoria da cegueira deliberada,
importada do direito americano,
mesmo aquele que não sabe da
existência do crime pode ser punido, caso ele tenha deliberadamenRevista Ações Legais - Especial Jun/2018
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unindo a culpa como dolo:
o uso da cegueira deliberada no Brasil, de autoria do O
advogado criminalista Guilherme
Brenner Lucchesi, e publicado pela
Editora Marcial Pons, revela as
principais armadilhas criadas pela
"teoria da cegueira deliberada" no
julgamento de casos penais. Para
tratar do assunto, o autor partiu
de uma análise dos principais casos
em que a cegueira deliberada foi
aplicada, como no assalto ao Banco
Central, Mensalão e Operação Lava
Jato. Luís Greco, professor catedrático da Universidade Humboldt de
Berlim (Alemanha), assina o prefácio da obra.

Foto: Bebel Ritzmann

Advogado criminalista Guilherme Brenner Lucchesi

te fechado os seus olhos para a sua
ocorrência, numa atitude de que é
"melhor não saber".
Segundo o advogado criminalista, a
cegueira deliberada tem sido usada
para condenar pessoas independentemente da prova de sua real
contribuição para o crime. “Há casos em que a condenação está correta e em outros está equivocada.
Não há muito critério por parte dos
promotores e juízes”, acentua. Lucchesi coloca que, embora se diga
que a cegueira deliberada venha
dos Estados Unidos, na realidade
os juízes brasileiros não conhecem
o sistema americano. “Lá não se
condena sem provas, sem processo; as penas são rigorosas, mas as
garantias dos acusados são sempre
respeitadas”. E enfatiza que “o que
nós chamamos de cegueira deliberada no Brasil corresponde muito
pouco à willful blindness do direito
americano e inglês".
Contudo, observa Lucchesi, apesar
de todos os seus defeitos, o fato é

que a cegueira
deliberada tem sido utilizada por
promotores e juízes. “É muito importante saber como eles pensam
e, a partir disso, empresários honestos, que não cometem crimes,
podem proteger suas empresas.
Mais do que nunca, é imprescindível conhecer as corporações nos
mínimos detalhes, para que não se
possa dizer depois que o empresário fechou os seus olhos para eventuais irregularidades que sejam detectadas”, finaliza.
Sobre o autor – advogado criminalista da equipe do LXP Advogados,
doutor em Direito pelo Programa
de Pós-graduação em Direito da
UFPR. Master of Laws (LL.M.) pela
Cornell Law School. Professor de
Direito Penal do Unicuritiba. Coordenador adjunto da Pós-Graduação
EAD em Direito Penal e Direito Processual Penal da ABDConst. Membro do New York State Bar (habilitação para advogar no Estado de
Nova York - EUA).
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Primeiros impactos da nova lei, seis
meses depois

D

Fotos: Divulgação

esde junho de 2018 está em
vigor a nova lei trabalhista
brasileira, que trouxe inúmeras novidades para os trabalhadores e empresas como, por
exemplo, o trabalho intermitente
e o home office. Passados seis meses da implantação da legislação, a
revista Ações Legais ouviu quatro
advogados especialistas em Direito
Trabalhista sobre os impactos e primeiros resultados da reforma.
A advogada Francismery Mocci, especialista Direito Material do Trabalho, confirma que a Lei nº 13.467/17
trouxe modificações expressivas
para trabalhadores e empregadores. “Antes, porém, da sua entrada
em vigor, diante da grande insegurança que pairava no meio jurídico trabalhista, o que se viu foi o
ajuizamento de uma enxurrada de
novas ações visando sentenças esculpidas com base na CLT de 1943”,
esclarece. Observa que “a insegurança continua e toda cautela é necessária não só às classes trabalhadoras e empresariais, mas também
aos advogados e juízes”.
Para a advogada, no dia a dia, tem
se visto algumas decisões reiteradas acerca de alguns pontos polêmicos. “Temos acompanhado, por
exemplo, decisões no sentido de
que os honorários de sucumbência
não serão aplicados às ações ajuizadas antes da vigência da nova
lei, porém naquelas ajuizadas pós
reforma, a condenação tem sido
usual; ações que versam sobre a
obrigatoriedade da contribuição
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Advogada Francismery Mocci

sindical estão sendo inexitosas”,
detalha.
Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, a advogada Polyana Lais Majewski Caggiano também
lembra que recentemente o Superior Tribunal Federal – STF decidiu
pela constitucionalidade dos artigos 579 e 582 da CLT, alterados pela

Lei 13.467/2017 estabelecendo o
fim da contribuição sindical obrigatória. “Contudo, existem diversas
outras ações de inconstitucionalidade sobre diversos temas trazidos
pela reforma, as quais estão pendentes de julgamento”, coloca. De
acordo com ela, é muito prematura
uma análise acerca das mudanças
trazidas pela nova lei. “Passado o
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

alvoroço inicial, especialmente dos
empregadores, a cautela tem sido
a palavra de ordem”, admite.

Quebra de paradigmas
“Como já era esperado, até mesmo
pela falta de discussão prévia com
relação ao projeto de lei da reforma
trabalhista junto àqueles que efetivamente serão os responsáveis
pela aplicação da nova legislação,
o cenário em que estamos inseridos atualmente ainda é de bastante insegurança jurídica”, analisa
Daniele Blanchet, advogado com
pós-graduação em Direito Material
e Processual do Trabalho. Ela completa, afirmando que “isto acontece porque temos, de um lado, uma
legislação que quebra boa parte
dos paradigmas mais tradicionais
do Direito do Trabalho e, de outro,
juízes convencidos de que a nova
legislação é inconstitucional e inconvencional, portanto, inaplicável
em grande parte”.
Neste contexto, a advogada cita
a possibilidade de pactuação do
banco de horas diretamente com o
empregado, dispensada a assistência sindical desde que o período de
compensação não ultrapasse seis
meses, bem como a previsão de
que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza regimes
de compensação. Para ela, estes
novos dispositivos, embora elaborados com a nítida intenção de conferir maior segurança jurídica à adoção de avenças compensatórias,
afronta de forma muito incisiva
um entendimento que vinha sendo
consolidado em sentido absolutamente contrário pelos tribunais, o
que traz grandes dúvidas sobre a
real efetividade destas disposições
legais em caso de questionamentos judiciais sobre a matéria.
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

Polyana Lais Majewski Caggiano

A advogada ressalta que advogados
e partes ainda permanecem sem
saber ao certo quais dispositivos da
reforma passarão a ser adotados
na prática e quais deixarão de ser
considerados no dia a dia dos tribunais. “Assim, a palavra de ordem
continua sendo ‘cautela’, pois ainda
temos muito chão pela frente até
que haja alguma uniformização de
entendimentos sobre as alterações
trazidas pela nova lei”, sublinha.

Diálogo entre capital e
trabalho

Trabalho da OAB Paraná, salienta
que há muitos anos já se pregava
pela mudança da velha e boa CLT,
promulgada em 1934, a fim de
ajustá-la aos anseios do mundo globalizado. “Agora, enfim, a vivência
em uma era pós-moderna, voltada
para o elevadíssimo desenvolvimento tecnológico, velocidade de
informação, instantaneidade nas
relações e resoluções de conflitos,
clamava pela necessidade de uma
revisão do regramento jurídico consolidado acerca das relações materiais e processuais de trabalho”,
assinala.

Bruno Michel Capetti, advogado e
membro da Comissão de Direito do

Segundo ele, apesar curto espaço de tempo desde a sua entrada
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em vigor, alguns pontos positivos
e negativos já são sentidos e experimentados na prática. Capetti
destaca, “com louvor”, os novos
institutos que tratam do fracionamento de férias, conforme interesse e conveniência pelo empregado;
extinção contratual por mútuo consentimento pondo término nas rescisões contratuais imotivadas onde
costumeiramente recorria-se ao
“acordo” (devolução fraudulenta
da multa fundiária de 40%); acordo
extrajudicial em jurisdição voluntária sem dependência de ajuizamento prévio de ação, estimulando a
boa-fé e a célere resolução de possíveis litígios, além da preocupação
em regulamentar o instituto do teletrabalho.
Por outro lado, o advogado reconhece que são dignas de descré-

dito iniciativas promovidas para a
tarifação prévia do dano moral independentemente da análise subjetiva das sequelas efetivamente
ocasionadas à parte prejudicada; os
anseios por regulamentações mais
objetivas acerca das figuras do trabalhador autônomo e intermitente; o desvirtuamento sociológico
do trabalho em regime de tempo
parcial, ao possibilitar a duração
máxima semanal até trinta e duas
horas, ou seja, prejudicando a geração e ocupação de novos postos
de trabalho; além de “ousar” contrariar anos de jurisprudência e estudos científicos ligados à saúde ao
dispor que “regras de duração do
trabalho e intervalos não são consideradas normas de saúde, higiene
e segurança do trabalho”, confrontando também a Convenção nº 155

Advogado Bruno Michel Capetti

da OIT ocupada em preservar o direito fundamental ao meio ambiente de trabalho sustentável.
Enfim, ele avalia que, entre mortos e feridos, a lei da reforma está
posta e vigente. “E, independente
do saldo entre acertos e desacertos, fato é que não será a primeira
e tampouco a última das batalhas
para fazer com que o diálogo entre
‘capital’ e ‘trabalho’ se estabeleça
com o primado de manejar a proteção ao ser humano na condição
digna de trabalhador e sem perder
de vista as novas dinâmicas produtivas e econômicas que se apresentam para aqueles que fornecem o
trabalho”.

Advogada Daniele Blanchet
28

De um modo geral, Capetti conclui
que “nesta complexa relação, uma
bela dose de tempo, otimismo e
sensibilidade social no amadurecimento da interpretação da lei pela
comunidade jurídica é bem-vinda,
diante das mudanças intensas e
inevitáveis que nos são apresentadas envolvendo algo tão caro chamado trabalho”.
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

Campanha antigripal da CAA/PR
beneficiou 20 mil pessoas em 2018

A

Foto: Divulgação

Foram beneficiadas 8,3 mil pessoas em Curitiba e 11,7 mil no interior.
A entidade ainda custeou parte do
valor da dose para oferecer preços
abaixo dos praticados no mercado
para dependentes estatutários – R$
55,00 e para advogados que tiveram
custo de somente R$ 25,00, um desconto de mais de 70% em relação ao
valor de mercado que gira em torno
de R$ 90,00 a R$ 130,00 por dose.
O presidente da CAA/PR destaca ainda que neste ano o Paraná foi novamente a primeira Seccional do país a
dar início a campanha de vacinação
BALANÇO
Ano
2018
2017
2016
Total atual gestão
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Total geral
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Caixa de Assistência dos Advogados divulgou os números finais da campanha de
vacinação contra a gripe de 2018,
realizada de abril até a primeira quinzena de junho em todo o estado. A
ação, que contemplou as 48 Subseções da OAB Paraná, imunizou 20
mil pessoas, entre advogados e dependentes estatutários.

A vacina aplicada
tem formulação
tetravalente
para os profissionais da categoria.
“Iniciamos já na primeira quinzena
de abril e contabilizando o balanço

Vacinados
20.000
21.000
28.800
69.800
14.946
12.983
10.080
5.964
5.349
835
119.957

de 2018, alcançamos cerca de 70 mil
vacinados contra a doença nas três
campanhas realizadas durante a
atual gestão, sem falar nas demais
campanhas de vacinação contra
dengue, HPV e pneumonia”, aponta
Artur Humberto Piancastelli.
A vacina aplicada tem formulação
tetravalente (H1n1, H3n2 e duas cepas Influenza B), com novas cepas
2018 aprovadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). As doses
foram adquiridas do laboratório
GSK (Glaxo Smith Kline), licenciado
pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
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ARTIGO

A aplicação do compliance na
profissão médica
Foto: Divulgação

A

profissão médica possui inúmeros pontos de vulnerabilidade, eventualmente ensejadores de responsabilização criminal
de envolvidos. Temos os inerentes
à profissão, por seu caráter de ciência inexata. E aqueles derivados de
comportamentos enraizados entre
seus praticantes. É sobre estas últimas que o compliance se foca para a
implantação de práticas que permitam o aprimoramento da identificação das ocorrências mais comuns e
criação de mecanismos de controle.
Implantadas e submetidas a manejo
permanente, tais medidas demonstram dupla finalidade, ao permitir
a proteção tanto do profissional
quanto do paciente.
Assim, a aplicação do compliance
na profissão médica pode municiar
o profissional para que esteja apto a
melhor sustentar a correição de sua
atuação, servindo de apoio à sua defesa em quaisquer questionamentos. Isso é relevante porque os erros
médicos inserem-se num contexto
dinâmico, ocorrendo, principalmente, devido a falhas multifatoriais.
O uso desse instrumento enfrenta
dificuldades, inclusive para ser compreendido. Apesar de ser comum a
aplicação dos programas de compliance em organizações empresariais, entende-se que os procedimentos de controle de uso regular
30

nas instituições de saúde sejam suficientes para lidar com os frequentes
problemas decorrentes de acusações de imperícia, imprudência e negligência na atividade médica. Não
são. E por simples razão. A mentalidade norteadora dessas práticas
visa, com raras exceções, a proteção
do procedimento hospitalar frente a
fiscalizações diversas. Ou seja, é um
sistema de proteção norteado pela
burocracia profissional da atividade.
O uso do compliance por pessoas
físicas, especialmente inseridas em
organizações de saúde, tem outro e
maior propósito.
Numa sociedade inflamada pelo
espírito de litígios judiciais, indivíduos de profissões como as da área
médica adquirem cada vez mais
consciência para a necessidade de
bloquear efeitos negativos relacionados à imagem diante de suspeitas
no descumprimento de normas e
princípios morais. Querem evitar o
risco da aplicação de sanções correspondentes às normas violadas,
como medidas disciplinares, perda
de cargo, cominação de multas e,
em casos extremos, até a perda de
liberdade. Afinal, muitas das condutas que o compliance visa coibir se
confundem com ilícitos penais.
Muito importante chamar atenção
para um falso senso comum sobre
a intenção das práticas de compliance. Ao contrário do que se
entende, o compliance existe para
proteger a empresa, tão somente,
e responsabilizar quem a descumprir. Os funcionários, sobretudo.
Portanto, o uso desse instrumento
pela ótica de interesse do profissional não está contemplado nos três
níveis de alvos vislumbrados pela
norma: de quem deve seguir, dos
responsáveis por fiscalizar sua prática, e daqueles que têm a obrigação de saber o que os dois grupos

anteriores estão fazendo.
Por mais que tais instrumentos tenham sido criados para regular a responsabilização da pessoa jurídica,
na prática, o compliance tem foco
punitivo sobre os indivíduos, por visar a regulação de suas condutas e
estabelecer limitações na divisão de
responsabilidade por fatos ocorridos. Preservando a empresa e, acima de tudo, órgãos públicos.
Dessa forma, a aplicação direta do
compliance por pessoas deve levar
em consideração a criação de normas e regras para uso rotineiro em
razão de sua atividade profissional,
e não por pertencerem a uma organização especifica. A medida, somada às regras de conduta de hospitais
ou clínicas médicas, gera, por tabela, o fortalecimento da proteção da
pessoa e da organização.
Estudo acadêmico sobre direito médico preventivo demonstrou a viabilidade da adoção desta ferramenta.
Não existem altos custos ligados às
medidas propostas, inexistindo, ainda, incompatibilidade entre as normas de compliance e as diretrizes
éticas e profissionais dos médicos,
de forma que afigura praticável a
criação, implementação e uso das
técnicas de compliance para os profissionais médicos e de saúde em
geral.
Por fim, a utilidade desse instrumento deve ser refletida no contexto de
facilidade de acesso do paciente a
mecanismos que colocam em movimento a máquina punitiva estatal.
Por Advogadas Ana Paula Souza
Cury, mestranda em Direito
Médico pela Universidade de
Edimburgo, e Maria Luiza Gorga,
doutoranda em Direito Penal pela
Universidade São Paulo
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os primeiros seis meses
deste ano, a diretoria
da Caixa de Assistência
do Paraná liberou o valor de R$
718.076,56 em benefícios estatutários para atender 555 solicitações de advogados regularmente
inscritos na OAB Paraná, ou de
seus dependentes estatutários,
com algum tipo de auxílio financeiro durante o período.
Desde o início da atual gestão, de
janeiro de 2016 a junho de 2018,

o total de benefícios estatutários
ultrapassa o montante de 2,6 mil,
com liberação de mais de R$ 3,2
milhões. “São auxílios financeiros para assistir os advogados e
seus dependentes estatutários
em situações pontuais da vida, do
nascimento de um filho ao auxílio
com despesas de funeral de advogado”, lembra o presidente da
entidade, Artur Humberto Piancastelli.
A Caixa de Assistência tem cinco

Benefícios Estatutários 2018
Quantidade

Valor

Auxílio Emergencial

2

R$ 6.950,00

Auxílio Funeral

45

R$ 88.078,34

Auxílio Maternidade

381

R$ 381.000,00

Auxílio Mensal

86

R$ 115.425,00

Pecúlio

41

R$ 126.623,22

Total

555

R$ 718.076,56

Benefícios estatutários - Gestão 2016-2018
Quantidade

Valor

Auxílio Emergencial

13

R$ 20.969,50

Auxílio Funeral

235

R$ 414.160,70

Auxílio Maternidade

1835

R$ 1.710.983,70

Auxílio Mensal

321

R$ 393.425,00

Pecúlio

253

R$ 744.221,42

Total Geral

2657

R$ 3.283.760,32
Foto: Bebel Ritzmann

diferentes benefícios estatutários, que podem ser pleiteados
por todos os profissionais regularmente inscritos na OAB Paraná há
mais de um ano, ou por seus dependentes. É necessário protocolar o pedido na secretaria da CAA/
PR ou nas Subseções do estado,
com exceção do Auxílio Maternidade, que já pode ser solicitado
via internet. Os modelos de requerimento e a relação de documentos que devem ser anexados
à solicitação estão disponíveis
no site da entidade, no endereço
www.caapr.org.br.

Conheça os benefícios
estatutários
Auxílio Maternidade: para todas as
advogadas que se tornam mães, inclusive por adoção, e que deve ser
solicitado no máximo até seis meses
a contar da data de nascimento ou do
termo de adoção.
Auxílio Mensal: pode ser concedido,
por até 90 dias, ao advogado que esteja impedido de exercer a profissão
por motivo de doença, comprovada
relativa carência financeira.
Auxílio Emergencial: pode ser concedido ao advogado que não tenha
plano de saúde e comprove despesas médico-hospitalares (não são
incluídas consultas médicas, exames
laboratoriais e aquisição de medicamentos), bem como relativa carência
socioeconômica.
Auxílio Pecúlio: destinado aos dependentes estatutários de advogados, cujos valores são calculados de
acordo com o tempo de contribuição
junto à OAB/PR, no máximo até 200
meses.
Auxílio Funeral: pago a quem comprovar o pagamento de despesas do
funeral de advogado.
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31

CAIXA DE ASSISTÊNCIA

Atual gestão CAA/PR libera R$ 3,2
milhões de benefícios estatutários

ARTIGO

O impacto da reforma trabalhista no
mercado imobiliário

P

Foto: Divulgação

assados mais de 7 meses do
advento da reforma trabalhista, a expectativa ainda é
de um impacto positivo no mercado imobiliário, diante da flexibilização na negociação de alguns
direitos trabalhistas entre empregado e empregador.
A flexibilização traz uma maior segurança ao empresariado, diante
das incertezas geradas pela atual
conjuntura econômica do Brasil,
uma vez que poderão contratar
novos empregados com redução
dos riscos e com consequente benefício aos trabalhadores, pois certamente implicará no aumento dos
postos de trabalho no setor.
A exemplo, podemos citar uma
inovação trazida pela reforma trabalhista, que na hipótese de desaquecimento do setor, é possível
empregado e empregador negociarem a redução da jornada de trabalho com consequente redução
salarial, mas com a manutenção do
empregado, até que o setor imobiliário se restabeleça.
Citamos ainda outros aspectos que
podem ser negociados entre empregador e trabalhador, como o
banco de horas com período inferior a um ano, fracionamento das
férias, redução do intervalo par
descanso e refeição, entre outros.
Destaco que em alguns dos pontos
que podem ser negociados é obrigatória a participação do Sindicato
representativo da categoria.
A reforma trabalhista trouxe maior
segurança às imobiliárias quanRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

A reforma
trabalhista trouxe
maior segurança
às imobiliárias
do da contratação do corretor de
imóveis como prestador de serviços autônomos, já que na reforma
diz expressamente que a figura do
autônomo, desde que observado
todos os comandos legais, não se
confunde com empregado.
Em contrapartida, o corretor de
imóveis autônomo poderá prestar
serviços para mais de uma imobiliária, uma vez que a através da me-

dida provisória que ajustou alguns
pontos da reforma trabalhista fica
vedada a contratação por exclusividade. Poderá também se recusar a
realizar algumas demandas requeridas pelo contratante.
Por Regina Nakamura Murta,
advogada especialista na área
trabalhista
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RESPONSABILIDADE

Procuradoria Judicial exerce
a advocacia cível em defesa do
município

O

s interditos proibitórios, a
defesa do município nas
situações de cobranças de
vagas em creches, de medicamentos na rede municipal de saúde e a
defesa das leis propostas pelo governo são algumas das situações
que são foco de atuação da Procuradoria Judicial, uma das quatro
diretorias da Procuradoria-Geral
do Município de Curitiba. Dirigida
pelo procurador e ex-presidente
da Associação dos Procuradores
Municipais de Curitiba, Miguel Kalabaide, a Procuradoria Judicial é
o advogado cível da Prefeitura de
Curitiba e ganha alguns holofotes
da imprensa, mesmo que os munícipes não saibam disso.
Um exemplo foram os interditos
proibitórios propostos pela Procuradoria Judicial, visando garantir a liberdade de locomoção da
população, ao mesmo tempo em
que garantia a livre manifestação
do pensamento dos diversos grupos existente, durante, por exemplo, as audiências com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na
Justiça Federal de Curitiba e, mais
recentemente, a sua prisão na
Polícia Federal da cidade. “É um
instrumento do Direito Romano
e que permitiu a cidade se organizar para receber os manifestantes que acompanharam o ex-presidente. Havia informação de
que seriam milhares de pessoas,
e para evitar confusões, feridos,
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o município usou este instrumento nas duas audiências em 2017 e
por ocasião da prisão em 2018”,
explica o diretor. Com o interdito
proibitório tudo transcorreu sem
problemas.
Nos últimos dois anos a Procuradoria Judicial também foi responsável por ações como a lei que
permitiu a compensação de valores entre a administração municipal e o Instituto de Previdência
do Município de Curitiba (IPMC),
o acordo com o governo do Paraná referente às dívidas do Estado
com o Município decorrentes do
convênio da Copa do Mundo e,
mais recentemente, a defesa no
Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Adin proposta contra a lei
do leilão holandês.

“Todas as defesas de lei que o
prefeito, como chefe do Poder
Executivo sanciona e gerem questionamentos, e que não sejam
temas de recursos humanos ou
tributário, são de competência da
Procuradoria Judicial. Atuamos
junto aos Tribunais, em especial
a Justiça Estadual e, em menor
medida, junto à Justiça Federal”,
comenta o procurador Miguel Kalabaide, à frente da Procuradoria
Judicial desde o início da gestão
do prefeito Rafael Greca.

Estrutura
A estrutura é formada por 13 procuradores municipais, o diretor e
mais 15 profissionais de apoio entre servidores e estagiários. Tramitam na PJ cerca de 7 mil procesRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

sos eletrônicos e ainda uns 3 mil
processos físicos do acervo, ainda
não digitalizados. São disparados
mensalmente em torno de 2,5 mil
expedientes que incluem desde
a remessa de um processo até
uma resposta de ofício. A média
mensal é de 150 novos processos
distribuídos entres os 13 procuradores que atuam na PJ, sendo que
a média é de 600 ações por procurador.
De acordo com Kalabaide, atualmente a secretaria municipal de
Educação é o maior cliente da PJ,
em função das ações cobrando
vagas em creches, uma demanda
com bastante judicialização, seguida de ações na área de saúde,
cobrando medicamentos, leitos,
e a terceira frente são as ações
combinatórias devido a falta de
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

alvarás, ou atividades irregulares.
“Uma boa defesa judicial gera reflexos importantes no orçamento
do Município”, explica Kalabaide.
Um exemplo recente foi a ação
dos profissionais de apoio. A prefeitura deixou de gastar em torno de R$ 2 milhões ao ano, caso
fossem contratados professores
pedagogos para atender crianças especiais na rede municipal
de ensino. “ Havia uma decisão
judicial obrigando o Município a
contratar por concurso professores com formação em Pedagogia
para atuar como profissional de
apoio escolar, que é a pessoa que
exerce atividades de alimentação,
higiene e locomoção do estudante com deficiência. Ocorre que a
lei não exige essa formação superior e hoje 60% das crianças nes-

sas condições que estão na rede
municipal são autistas. Conseguimos comprovar que o Município
vinha cumprindo a lei”, conta Kalabaide.
“Outra ação importante foi a recente defesa da chamada lei do
‘leilão holandês’, em que o Município de Curitiba vem conseguindo consideráveis descontos nas
dívidas com credores”, destaca
o procurador. “Importante registrar que com essas ações todas
não queremos retirar a responsabilidade do Município. Ao contrário. Existem leis, regras a serem
cumpridas, e o município não
pode ser penalizado por seguir o
que diz a lei” exemplifica Miguel
Kalabaide, destacando os benefícios da atuação da Procuradoria
Judicial para cidade.
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DIREITO ADMINISTRATIVO

Congresso do IPDA será fórum
de debates sobre o Direito
Administrativo

A

19ª edição do Congresso
Paranaense de Direito Administrativo se compromete a ser um fórum de debates
sobre temas emergentes e polêmicos que envolvem esta seara
do Direito. Disseminar, na prática,
os fundamentos constitucionais
democráticos e promover a cidadania em sua concepção mais
ampla e inclusiva são os objetivos
do encontro, promovido pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo – IPDA, que acontece
entre os dias 21 e 24 de agosto, na
sede da OAB Paraná, em Curitiba.
E reúne professores, juristas, advogados e estudiosos mais importantes do Direito Administrativo.
O presidente do IPDA, Edgar Guimarães, destaca que o Congresso
é uma homenagem ao professor
doutor Márcio Cammarosano, referência em Direito Público, que
também faz palestra de encerramento sobre o Direito Administrativo do medo. A apresentação
contará com a participação do
professor Romeu Felipe Bacellar
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Filho. A conferência de abertura
do evento fica a cargo do ministro
do Tribunal de Contas da União,
Benjamin Zymler, que aborda o
exemplo dos acordos de leniência
e a jurisdição de contas.
A programação do Congresso
contempla conteúdos atuais, polêmicos e fundamentais no cenário nacional e na esfera pública
tendo como viés um sentimento
compartilhado por todos os brasileiros: o medo. Entre eles, servidor
público (entre a omissão e o medo
da ação), Direito Administrativo e
Direito Eleitoral (do medo à esperança), compliance e controle na
administração pública (a soma de
todos os medos), corrupção e improbidade administrativa, contratos administrativos (superando o
medo da administração pública

Fotos: Divulgação

consensual), serviços públicos e o
medo do agigantamento estatal,
licitações públicas (entre a inovação e o medo da reforma), Direito
Administrativo do medo (mito ou
realidade?), segurança jurídica e a
jurisprudência do medo, parcerias
da administração pública (o medo
do desenvolvimento) e Direitos
Fundamentais (medos e incertezas em um ambiente polarizado).

Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

Palestrantes
Compõem o rol de conferencistas, palestrantes e debatedores:
Adalberto Xisto Pereira,
Adriana da Costa Ricardo Schier,
Ana Carolina Petenatti Guimarães, Ana Cláudia Finger, Ana
Cláudia Santano, André Luiz Freire, Ângela Cássia Costaldello, Antônio Baccarin, Augusto Neves
Dal Pozzo, Bárbara Dayana Brasil,
Bernardo Stroebel Guimarães,
Bruno Gofman, César Augusto
Guimarães Pereira, Cesar Eduardo Ziliotto, Cibele Fernandes Dias,
Claudia de Oliveira Cruz, Claudine
Camargo, Clayton Gomes de Medeiros, Clayton Santos do Couto,
Cristiana Fortini, Daniel Castanha, Daniel Ferreira, Daniel Wunder Hachem, Eduardo Tesseroli,
Emerson Gabardo, Eneida Desiree
Salgado, Fabianne Gusso Mazzaroppi, Fabrício Motta, Fernanda
Bourges, Fernando Borges Mânica, Fernando Knoerr, Fernando
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Menegat, Fernando Vernalha Guimarães, Flávio de Azambuja Berti, Francisco Taveira Neto, Francisco Zardo, Ivan Bonilha, João
Paulo Lacerda, Joel de Menezes
Niebhur, José Anacleto Abduch
Santos, José Osório Nascimento, José Roberto Tiossi Junior,
Jozélia Nogueira, Juarez Freitas,
Julieta Mendes Lopes Vareschini,
Júlio Marcelo de Oliveira, Luasses
Gonçalves dos Santos, Luiz Alberto Blanchet, Luiz Fernando Casagrande Pereira, Marçal Justen Fi-

lho, Marco Antônio Lima Berberi,
Marcus Josegrey, Marcus Vinicius
Correa Bittencourt, Maria Fernanda Pires, Mateus Bertoncini,
Maurício Valeixo, Orlando Moisés
Pessuti, Paola Ferrari, Paulo Ricardo Schier, Paulo Roberto Ferreira
Motta, Pedro Flores, Rafael Lovato, Rafael Munhoz de Mello, Rafael Walbach, Raquel Dias da Silveira Motta, Regina Bacellar, Regina
Maria Nery Ferrari, Renato Cardoso de Almeida Andrade, Ricardo
Sampaio, Rodrigo Pironti Aguirre
de Castro, Rodrigo Valgas, Rogério Gesta Leal, Tarso Cabral, Ubirajara Custódio e Vivian Lima López
Valle.

Serviço:
XIX Congresso Paranaense De Direito Administrativo
Data: 21 a 24 de agosto
Local: OAB Paraná (Rua Brasilino Moura, 253, Ahú) - Curitiba – PR
Inscrições: http://efeitoeventos.com.br/ipdacuritiba2018/
Informações: www.ipda.net.br
Realização: Instituto Paranaense de Direito Administrativo – IPDA
Apoio: Itaipu, OAB Paraná, Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da
Infraestrutura – Ibeji, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado
do Paraná – TCE-PR
Organização: Efeito Promoções e Eventos
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ADVOCACIA PÚBLICA

APMC divulga importância
da Procuradoria-Geral
de Curitiba à municipalidade

A

Associação dos Procuradores Municipais de Curitiba (APMC) está divulgando as ações da Procuradoria-Geral
do Município para mostrar à sociedade a importância do trabalho da instituição na defesa dos
interesses públicos. A PGM tem
como principais atribuições prezar pela legalidade das ações dos
gestores na implementação de
políticas públicas, representar a
prefeitura em juízo e cobrar a dívida ativa do município.
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Em entrevista intermediada pela
APMC, a procuradora-geral de
Curitiba, a advogada Vanessa Volpi Bellegard Palacios, destaca a
importância da Procuradoria-Geral para a administração pública.
Com experiência adquirida como
procuradora do Serviço Social Autônomo Paranacidade e na Casa
Civil do Estado do Paraná, Vanessa Palacios assumiu o cargo na
gestão do prefeito Rafael Greca
(2017-2020). Formada em Direito
pela Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Paraná (PUC-PR), tem
especialização em Direito Processual Civil, Direito Público e Gestão
Pública.
“Hoje existe um receio crescente
entre os gestores para tomada de
decisões, por medo de processos,
questionamentos jurídicos futuros, pois os órgãos de controle estão agindo com mais rigor, o que
tem gerado o receio de fazer”,
pontua Vanessa Volpi. “Então
nosso papel é garantir a legalidade jurídica do que foi planejado,
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

do que o gestor quer
implantar”, sublinha.

"A sociedade é
beneficiada
porque o gestor
faz as ações
dentro da legalidade”

A Procuradoria trabalha para dar o conforto
jurídico para o gestor
desenvolver as ações de
politicas públicas com
tranquilidade. O procurador, por meio de seus
pareceres, vai apontar o
caminho para implantação das ações pretendidas. Além do Gabinete
do prefeito, todas as
secretarias municipais
tem apoio da PGM, com
ao menos um procurador atuando
nas secretarias, bem como nas autarquias vinculadas ao Município,
explica a procuradora-geral.

Estrutura
Em Curitiba, a Procuradoria-Geral
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do Município, órgão jurídico da
Prefeitura, diretamente subordinada ao prefeito municipal, está
assim denominada desde 8 de
abril de 1976, por meio do Decreto
nº 163 assinado pelo então prefeito Saul Raiz, que alterou o nome
Departamento Jurídico para Procuradoria Geral.

A PGM conta com 85 procuradores efetivos além dos servidores
de apoio e estagiários. Com uma
estrutura dividida em quatro diretorias: Procuradoria Fiscal, Judicial,
de Recursos Humanos e Consultoria Jurídica; e os setores de Comissão Permanente de Sindicância,
Comissão de Inquérito Administra39
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tivo, Supervisão de Núcleos Jurídicos, Sub-Procuradoria e Assessoria
de Controle Externo, em 2017, a
PGM foi responsável por arrecadar
para o Tesouro Municipal mais de
R$ 182 milhões, valor referente a
cobrança de dívidas ativas.

Atuação
O número de ações judiciais acompanhadas pela PGM no último ano
chega a soma de 209.496, totalizando as ações que tramitam na
Justiça e sob a responsabilidade
das procuradorias Fiscal, Judicial
e de Recursos Humanos. Foram
ainda acompanhados mais 1.754
processos nos Tribunais de Contas evitando a responsabilização
de servidores e viabilizando as
certidões negativas do Município
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necessárias para obtenção de recursos estaduais e federais; foram
protocoladas 3.010 respostas às
demandas apresentadas pelo Ministério Público; emitidos 406 pareceres pela Consultoria Jurídica
e mais 7.600 pareceres pelos Núcleos de Assessoramento Jurídico
nas secretarias e órgãos.
“Projetos de lei que saem do Executivo, atos, decretos, portarias,
todos passam pela Consultoria
jurídica para garantir a legalidade. Os projetos aprovados na Câmara Municipal são analisados
pelos procuradores que vão recomendar ao prefeito a sanção
ou o veto. É a PGM quem vai defender os interesses do município
quando este estiver com alguma
controvérsia jurídica. É quem vai
emitir os pareceres para sustentar

as políticas públicas, convênios da
administração direta, autarquias e
fundações”, observa a procuradora-geral. “É uma secretaria meio
que não aparece, mas tudo passa
por aqui. A sociedade é beneficiada porque o gestor faz as ações
dentro da legalidade”, completa.
Ainda, conforme a procuradora-geral, entre as ações da sua gestão está o investimento para o desenvolvimento de um sistema de
gestão para ter controle de forma
mais efetiva sobre os procedimentos da Procuradoria-Geral do Município; o estudo sobre a possibilidade de cobrança da dívida ativa
por meio de protesto e cobrança
das multas de trânsito municipais,
não pagas de forma espontânea,
que passarão a integrar a dívida
ativa do município.
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DE O
Ú
SA FOC
EM

R$ 20
Mamografia e ecografia
Check-up oftalmológico
Check-up de exames de sangue
(feminino e masculino - incluso PSA)
Check-up cardiológico
(teste de esforço e eletrocardiograma)

R$ 30
Consultas médicas e psicológicas

Verifique a rede conveniada
em todo o PR no
www.caapr.org.br/mutiraoagosto

Somente para advogados inscritos na OAB Paraná, mediante autorização prévia disponível pelo site da CAA/PR. Limite máximo de até 5 consultas médicas
e 2 psicológicas por advogado (consultas e exames agendados durante o mês de agosto para atendimentos até 31 de outubro de 2018).

Apoio:

LANÇAMENTO

Professor Marinoni analisa a coisa
julgada sobre questão em novo livro

L
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uiz Guilherme Marinoni, professor titular da cadeira de Direito
Processual Civil na Universidade
Federal do Paraná, acaba de lançar o
livro “Coisa julgada sobre questão”,
pela Editora Revista dos Tribunais. A
obra é resultado de sua passagem
pela Fordham Law School e pela
New York University,
no ano passado.
Ganhador de dois
prêmios Jabuti na categoria Direito, Marinoni explica que a
coisa julgada sobre
questão não apenas
é uma das novidades
de maior complexidade teórica do Código
de Processo Civil - CPC de 2015. O
professor destaca que “a restrição
da coisa julgada ao pedido e às partes litigantes está presente na generalidade dos sistemas de civil law há
muitos séculos, sendo hoje responsável pela litigância desnecessária e
abusiva e, portanto, pelo decréscimo da qualidade da administração
da Justiça”, assinala.
O livro, além de analisar os requisitos para a configuração da coisa
julgada sobre questão e de tratar de
todas as implicações teóricas que a
envolvem, compara o tema da coisa
julgada sobre questão em benefício
de terceiros com o dos precedentes
obrigatórios, e ainda analisa o assunto em face da arbitragem.
O professor Marinoni trata do tema
42

da coisa julgada sobre
questão de modo inédito na América Latina,
objetivando esclarecer
o modo como os operadores jurídicos devem hoje se portar diante dos
pronunciamentos que decidem incidentalmente questões na prática
judicial brasileira.
“O tema tem parentesco com o
dos precedentes obrigatórios. Isso
porque a coisa julgada sobre questão torna indiscutível pressuposto
(a questão prejudicial) para o julgamento da demanda, ou seja, matéria contida na fundamentação da
sentença”, ressalta. O professor Marinoni afirma que, assim, em nova e
outra ação entre as mesmas partes,
a questão que já foi decidida não
pode ser relitigada. Pro exemplo, se
o contrato foi reconhecido válido na
ação em que se pede o cumprimento de cláusula, a validade do contrato não pode ser rediscutida na outra

ação em que se pede o cumprimento de outra cláusula.
Marinoni sublinha que mais interessante é perceber que (ainda por
exemplo), se o registro da patente é
declarado inválido na ação inibitória
proposta por A contra B, C (terceiro
em face do processo e da coisa julgada) pode alegar em seu benefício
o que foi decidido (a invalidade da
patente) no processo em que não
foi parte.
“Como se vê, trata-se de tema fundamental para eliminar a litigação
desnecessária e garantir a segurança jurídica, tornando o sistema judicial mais racional, rápido e efetivo”,
assegura o autor.
Ficha técnica
“Coisa julgada sobre questão”, de
Luiz Guilherme Marinoni
Editora Revista dos Tribunais
370 páginas
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terceirização passa a ser
uma grande provocadora
e geradora de trabalho e
renda, porque as empresas prestadoras de serviços podem ampliar muito o seu hall de atividades e, com isso, atrair muito mais
pessoas que estão ou desempregadas ou atuando em outras atividades para poder ampliar o
seu quadro pessoal define Lívio
Giosa , administrador de empresas, presidente executivo
da ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
do Brasil.
Ele constata também que as
empresas prestadoras de serviços em algumas áreas dão
muito ênfase a pessoas que
possam ser contratadas como
primeiro emprego. “Isso é uma
super inclusão de profissionais
com baixa qualificação devido
a sua idade e experiência, mas
eles podem ser contratados
para a prestação de serviços
nos quais as empresas estão
atuando”, sublinha. A consolidação do ponto de vista da geração de empregos é a possibilidade das empresas prestadoras de
serviços oferecerem muito mais
amplo o seu cardápio de atividades, completa.
Para a iniciativa privada, Giosa
explica que o modelo de contratação é diferente. “Com a nova lei
se espera a oportunidade de que
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

mais empresas atuem no mercado e as que já estão no mercado
vão ampliar as suas atividades.
Como o mercado é amplo e competitivo, as empresas precisam
ter uma percepção estratégica de
como se diferenciar para serem
escolhidas pelos seus clientes”,
observa. De acordo com ele, a

acordo com a sua cultura, modus
operandi e realidade individual,
irão identificar a necessidade ou
não de terceirizar, naquele momento, período ou processo, e
escolher qual é a melhor forma de
terceirizar com a luz de uma visão
estratégica. E assegura que a lei
trouxe segurança jurídica absoFoto: Divulgação luta na incorporação dessa ferramenta no dia a dia da gestão
das empresas.

diferenciação está baseada em
quatro pilares: qualidade, cumprimento de prazos, inovação tecnológica e preço.
Na avaliação de Giosa, a terceirização é uma ferramenta de gestão e está na prateleira do gestor.
“Ele só a usa se achar conveniente”, salienta. O administrador enfatiza que todas as empresas, de

Giosa destaca que a palavra-chave para a aplicação deste
modelo inovador é planejamento estratégico. Todo serviço terceirizado implica em
alguém pensar e planejar. “Planejar significa pensar antes de
acontecer”. Ele destaca que a
terceirização abriu muitas possibilidades de negócios entre as
empresas e oportunidades de
empregabilidade, crescimento
das prestadoras de serviços e
abertura de novas empresas.
“Isso faz com que a economia
possa girar mais”, vislumbra.
Ele coloca que o país vive momentos importantes para que a
terceirização seja aplicada ampla,
geral e irrestritamente e com qualificação. “O Brasil enfrenta uma
condição muito virtuosa no sentido de promover cada vez mais a
terceirização e, com isso abrir novas oportunidades de postos de
trabalho”, conclui.
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MERCADO DE TRABALHO

Terceirização é considerada
ferramenta de gestão e deve ser
aplicada pelas empresas

Livro aborda a efetividade do Direito
Ambiental brasileiro
Fotos: Divulgação

LITERATURA JURÍDICA

muita impunidade na área ambiental, principalmente pela falta
de efetividade e resultado final
das ações ambientais, “tanto na
esfera penal, quando administrativa e, em especial, nas cíveis individuais e coletivas, desde que
haja capacidade empreendedora
no exercício de advogar com capacidade técnica, ética, coragem,
destemor e independência conseguiremos mudar este quadro”.
No livro, o advogado defende
uma advocacia empreendedora,
como a única atividade lícita plenamente capaz, independente e
legítima para viabilizar mudanças
e aprendizado.

“

Advogar no Direito Ambiental”, publicado pela Editora
Fórum, livro do advogado Fabiano Neves Macieywski, mestre
em Direito Econômico e Socioambiental, faz uma análise dos fundamentos da responsabilidade civil
no ordenamento jurídico, no âmbito da justiça social e ambiental.
Prefaciada por Rodrigo Sánchez
Rios, doutor em Direito Penal e
Criminologia, com apresentação
de Manoel Caetano Ferreira Filho,
professor de Direito Processual
Civil, a obra, dividida em 10 capítulos, aborda a efetividade do
Direito Ambiental brasileiro e demonstra que a reparação do dano
moral e material ambiental, individualmente, é a melhor forma de
tutelar a mudança de conduta da
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sociedade e dos infratores.
O conteúdo do livro trata inúmeros assuntos, dentre eles, a
evolução cultural da sociedade
de consumo, ideologia liberal e
a lógica do mercado, o homem
pós-moderno e a natureza, direito fundamental ambiental, dano
ambiental e tutelas jurisdicionais
do meio ambiente.

Macieywski sustenta que “a sociedade não pode ficar à mercê
de uma realidade econômica que
lhe é imposta, vítima de uma perspectiva obscura e desesperadora,
correndo riscos e sofrendo desastres que ocorrem em função de
atividades industriais e comerciais
predatórias e irresponsáveis”.

Também o livro apresenta capítulos que discorrem sobre o advogado empreendedor, os riscos e
as incompreensões da advocacia
em causa ambiental e o moderno
conceito de Lawfare e a influência
das Fake News fatores que dificultam ainda mais a solução destes
conflitos e a pacificação social.
O advogado observa que existe
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Evento marca comemorações do Dia
do Procurador do Estado do Paraná
Fotos: Bebel Ritzmann

dora Cristina Leitão na Galeria de
Presidentes da Associação.
O Dia do Procurador do Estado do
Paraná, comemorado em 29 de
maio, foi instituído no Calendário
Oficial do Estado por meio da Lei
nº 16.140/2009. É a data em que
a Consultoria-Geral do Estado foi
transformada em Procuradoria-Geral do Estado no ano de 1971.
“Nesta data, queremos parabenizar os procuradores paranaenses
e ressaltar a qualidade do trabalho que desenvolvem em prol da

PGE-PR, uma instituição essencial
ao Estado e de suma importância
na defesa do interesse público”,
discursou o procurador-geral do
Paraná, Sandro Kozikoski, presente no evento da APEP.
Na inauguração do retrato da
procuradora Cristina Leitão na
Galeria de Presidentes da APEP,
o atual presidente da entidade,
Eroulths Cortiano Junior, destacou o trabalho desenvolvido na
última gestão. “Eu fico honrado
de ter a colega Cristina Leitão

Tema de encontro foram as delícias gastronômicas do
Nordeste do Brasil

Eroulths Cortiano Junior, Raquel Maria Trein de
Almeida e Carolina Schussel

Música típica agradou os presentes ao jantar
comemorativo

Jantar reuniu procuradores e convidados na sede da
APEP
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APEP

O

tradicional jantar em comemoração ao Dia do
Procurador do Estado
do Paraná promovido pela APEP
teve como tema o Nordeste. Cerca de 70 pessoas, entre associados e convidados, participaram
do evento que celebrou a data,
no final do mês de maio, na sede
da entidade. Muita comida típica
e música regional com o Forró
Iara Trio animaram a confraternização, que teve ainda sorteio
de brinde entre os presentes e a
inauguração da foto da procura-

APEP

como antecessora na presidência
da APEP, cuja gestão foi marcante
em vários aspectos e que deixou
um legado importante para todos
os associados”, salientou o presidente da APEP.
A ex-presidente Cristina Leitão
fez um pequeno retrospecto do
trabalho desempenhado durante
a gestão 2014-2016 em um discurso também repleto de agradecimentos. “Agradeço aos colegas e
a minha diretoria pela confiança.
Trabalhamos
incansavelmente
e deixamos nossa marca. Uma

marca de trabalho distinta da
dos demais ex-presidentes desta galeria, uma vez que cada um
deu sua parcela de contribuição
na defesa dos direitos e prerrogativas dos procuradores do Paraná, associados dessa entidade.
E é exatamente essa diversidade
que faz a associação crescer e nos
fortalece. Sinto-me honradíssima
em ter sido presidente da APEP e
agora mais feliz por integrar esta
galeria ao lado de colegas ilustres
que igualmente trabalharam em
prol da classe”, afirmou Cristina
Leitão.

A escolha de temas nordestinos
na decoração, na comida, na bebida e na música deveu-se ao grande
número de associados oriundos
do Nordeste: assim a APEP homenageou esta bela região brasileira
e seus naturais. No sorteio de prêmios entre os presentes, os associados Fernando Barretto Girão e
Raquel Maria Trein de Almeida foram contemplados com relógios
de pulso, gentilmente oferecidos
pela Joalheria Bergerson, empresa com a qual a APEP firmou convênio com ótimas vantagens aos
seus associados.

Presidente da APEP, Eroulths Cortiano Junior, e a
procuradora Cristina Leitão

Eroulths Cortiano Junior, vice-presidente da APEP,
Carolina Schussel e Cristina Leitão

Cristina Leitão agradece homenagem da APEP

Eroulths Cortiano Junior e o procurador-geral do
Paraná, Sandro Kozikoski

Pratos nordestinos foram muito elogiados pelos
presentes

Procuradores destacaram a organização do jantar
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E

scritórios de advocacia informam em seus portais uma
série de dados sobre as Eleições 2018. São casos do Vernalha
Guimarães & Pereira que lançou
um guia prático exclusivos para
o pleito deste ano; o BGA - Bonini
Guedes Advocacia que apresenta
o “Tutorial Eleições 2018; e o CK
Advocacia que traz em seu site o
“Manual das Eleições”. O objetivo
é orientar gratuitamente advogados, eleitores e candidatos sobre
o assunto.

Guia Prático das Eleições
2018
O portal do Vernalha Guimarães &
Pereira, preparado pela equipe de
Direito Eleitoral do escritório, traz
notícias, orientações e as principais
normas do TSE para o pleito desse
ano. Pelo site, também é possível
baixar gratuitamente os guias jurídicos do escritório, inclusive o Guia
Prático das Eleições 2018.
Segundo Luiz Eduardo Peccinin,
coordenador da área, o objetivo
do site é "concentrar em apenas
um local as principais novidades,
normas e orientações práticas
para quem atuará nas áreas política e jurídica das campanhas desse ano, fundamental nas eleições
que se aproximam".
Na área de Orientações, há informações sobre o registro de candidatura, a pré-campanha e a campanha eleitoral, e outros aspectos
Revista Ações Legais - Especial Jun/2018

relacionados à eleição. Na aba
Normas, o internauta pode baixar
algumas resoluções e instruções
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
sobre prestação de contas, atos
preparatórios, pesquisas e propagandas eleitorais, entre outros temas. A seção Guias disponibiliza o
Guia Prático das Eleições 2018 e o
Manual de Contas Públicas.

virtual” para arrecadar fundos. A
novidade, afirma Guedes, promete facilitar a obtenção de recursos
pelos candidatos. Para ele, os tutoriais são oportunos e muito proveitosos para candidatos, partidos,
eleitores e cidadão porque apresentará informações indispensáveis à prática da democracia, ética
e transparência.

Tutorial Eleições 2018

Manual das Eleições

O escritório BGA - Bonini Guedes
Advocacia publica em seu site uma
série de informes sobre os principais temas e novidades na legislação eleitoral trazidos pela reforma
política e TSE - Tribunal Superior
Eleitoral. As edições do “Tutorial
Eleições 2018” estão disponíveis
no portal www.revistaacoeslegais.com.br e tratam da arrecadação de recursos para campanhas
eleitorais e pesquisas eleitorais,
propagandas e redes sociais, autofinanciamento, boots e eleições,
fake news, anonimato e internet,
ilícitos eleitorais, eleições e meios
de comunicação e prestação de
contas, dentre outros assuntos.

Várias mudanças ocorreram na legislação eleitoral entre as eleições
de 2014 e 2018. Em razão disto, o
CK Advocacia elaborou o manual
com as principais alterações que
começarão a vigorar nas eleições
deste ano. De acordo com a advogada Carla Kapstein, a publicação está dividida em duas partes.
A primeira trata das convenções,
registro de candidatura e propaganda eleitoral, e a segunda da arrecadação e aplicação de recursos
financeiros e prestação de contas
nas campanhas (base legal resolução TSE 23.463/2015). Os temas
são abordados em 60 páginas e
trazem informações sobre: prazos
desincompatibilização e filiação
partidária, requisitos para elegibilidade, impugnações do registro,
condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, requisitos para a arrecadação e aplicação de recursos, fundo especial
de financiamento de campanhas,
doações de partidos políticos e repasse de recursos provenientes do
fundo partidário.

De acordo com o sócio fundador
do BGA, Gustavo Guedes, as novidades serão decisivas para o próximo pleito de outubro. O advogado explica que uma importante
inovação é a possibilidade de os
candidatos utilizarem, por meio
de site e aplicativos, ferramentas
de financiamento coletivo (crowdfunding), a chamada “vaquinha
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DIREITO ELEITORAL

Escritórios de advocacia informam
sobre legislação eleitoral

PACTO GLOBAL

Foto: Divulgação

OAB Paraná conhece
ações do TRT-PR no ODS

A

Comissão do Pacto Global
da OAB Paraná recebeu
a assessora e gerente do
Pacto Global no Tribunal Regional
do Trabalho do Paraná (TRT-PR),
Larissa Kloss. Ela apresentou as
ações que o tribunal vem desenvolvendo em prol dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) previstos no pacto, possibilitando uma troca de experiências
com os membros da comissão.
O Pacto Global foi idealizado pelo
ex-secretário geral da ONU, Kofi
Annan. A iniciativa conta com a
participação de Agências das Nações Unidas, de empresas, instituições públicas, sindicatos, organizações não-governamentais
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e demais parceiros necessários
para construir, ou ao menos para
tentar estruturar, a construção de
um mercado global mais inclusivo
e igualitário.
O objetivo principal do Pacto Global é encorajar um alinhamento
de políticas e de práticas institucionais e empresariais, com os
valores e com os objetivos que
são aplicados internacionalmente e universalmente consensuais.
Estes valores formam os 10 princípios-chave ou fundamentais,
consolidados em quatro áreas
básicas de direitos humanos, nas
relações de trabalho, no meio ambiente e também no combate à
corrupção.

A presidente da Comissão do
Pacto Global, Jaqueline Lobo da
Rosa, enalteceu a troca de experiências com outras instituições,
prática que tem sido recorrente
nas reuniões do grupo. “O objetivo é buscar o engajamento das
instituições do sistema de justiça
e dos escritórios de advocacia em
prol da aplicação dos princípios
do Pacto Global”, afirmou.
A OAB Paraná foi pioneira como
signatária do Pacto Global no sistema OAB. A iniciativa é colocada
em prática na sede da seccional
e nas 47 subseções do estado. O
TRT aderiu ao Pacto Global em
abril deste ano, com o apoio da
seccional paranaense da Ordem.
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ARTIGO

Inteligência Artificial
no Sistema de Justiça

O

termo inteligência artificial
(IA) surgiu na década de
50, no meio acadêmico, e
pode ser descrito, de forma singela, como nova forma de construir
sistemas que tenham a capacidade
de trabalhar dados e aprender com
eles para realizar tarefas, simulando o comportamento humano e
gerando conhecimento. As pesquisas com IA estão ligadas às áreas
que lidam com o raciocínio humano, tentando compreendê-lo e realizar inferências com predição de
dados. Essas áreas de aplicação de
IA incluem, entre outras, big data,
sistemas especialistas; sistemas inteligentes de aprendizagem; compreensão/geração de voz; análise
de imagem e cena em tempo real;
e programação automática.
O tema tem se tornado cada vez
mais popular. No âmbito do Sistema de Justiça, recentemente,
o Supremo Tribunal Federal (STF)
divulgou um projeto piloto realizado junto à Universidade de Brasília,
intitulado Victor. O sistema terá
condições, inicialmente, de ler os
recursos extraordinários que chegam ao STF e identificar os que
estão associados a temas de repercussão geral. A expectativa é que
seja capaz de alcançar níveis altos
de efetividade e os primeiros resultados estão sendo esperados para
agosto de 2018.
O Conselho da Justiça Federal promoveu recentemente o seminário
Inteligência Artificial e o Direito,
com o objetivo de debater o impacto da IA na aplicação do Direito,
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além de projetos nessa área voltados para os Tribunais de todo o País.
Existem plataformas de big data
que estruturam os dados e contribuem na análise preditiva com alto
índice de acertos, cuja tecnologia é
de fundamental importância para a
gestão de dados no Sistema de Justiça e para a tomada de decisões.
A Presidência Nacional da OAB
criou recentemente a coordenação
de Inteligência Artificial, com o objetivo de preparar a formulação de
autorregulamentação para o uso
de IA no âmbito do Direito. De um
lado, se tem o reconhecimento da
importância do uso da IA para o Direito, como tendência global; e, de
outro, a cautela da entidade, para
que o uso de robôs não venha a representar a industrialização do uso
da Justiça.
O Poder Executivo no âmbito dos
Estados também tem um grande
desafio, no tocante à implementação de políticas públicas e gestão,
e tem se utilizado de ferramentas
IA para sistematização de dados,
visando melhorar a qualidade do
serviço público. No período em
que exerci a Secretaria de Estado
da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos no Estado do Paraná
(2011/2014), participei do desenvolvimento de diversas ferramentas
de IA destinadas a tomada de decisões, nas áreas de direitos humanos, cidadania, Procon, assistência
social e segurança pública. Na ocasião, de forma pioneira, integramos
os dados do Poder Executivo com o
Poder Judiciário.
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Maria Tereza Uille Gomes

Atualmente, na Universidade Positivo, estamos desenvolvendo,
com uso de tecnologia, uma análise
preditiva de dados do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, com base em dados
públicos interativos, que permitem
aferir, diariamente, por infográficos,
o número de processos julgados e
pendentes de julgamento, por Ministro, por assunto e classe processual, iniciando pelos Habeas Corpus,
que representam mais de 10% dos
procedimentos nos Tribunais Superiores. Com isso, será possível avaliar
os macrodesafios da Justiça Brasileira, suas metas e indicadores - e também planejar formas alternativas e
eficientes de soluções de conflitos,
na esfera extrajudicial, na linha da
conciliação, mediação, arbitragem e
compliance.
Essa contribuição acadêmica pretende propor, ainda este ano, ao
Conselho Nacional de Justiça e ao
Sistema de Justiça do Estado do
Paraná, a criação de Centro de Inteligência Artificial do Sistema de Justiça, capaz de sistematizar e cruzar
dados, melhorar a eficiência e eficácia e contribuir com o processo de
desjudicialização, um dos grandes
desafios para os próximos anos.
Por Maria Tereza Uille Gomes,
conselheira do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), doutora em
Sociologia e professora titular do
curso de Direito da Universidade
Positivo (UP)
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CNJ

Manual quer prevenir violência
contra magistrados

O

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) distribuirá aos
tribunais de todo o país o
Guia para Análise e Gerenciamento de Risco de Magistrados, que
fornecerá às autoridades responsáveis pela segurança do Judiciário
uma metodologia para prevenção
de atos violentos contra magistrados. A publicação lista procedimentos que permitirão avaliar
tecnicamente episódios em que a
integridade física de um magistrado esteja potencialmente comprometida e elaborar um plano para
neutralizar o propósito de agredir
um membro do Poder Judiciário.
A metodologia de análise, originalmente desenvolvida pela Coordenação de Proteção à Pessoa
da Polícia Federal, foi adaptada à
demanda do Poder Judiciário pela
Coordenadora de Segurança do
CNJ, Delegada da Policia Federal
Simone Guerra.
O manual elaborado traz estudos
e experiências de outras instituições internacionais, como o Serviço Secreto dos Estados Unidos
da América, para o ambiente da
Justiça brasileira. Uma das especificidades levadas em consideração
foi o contexto de violência da sociedade brasileira, em que se registram anualmente cerca de 60 mil
homicídios. De acordo com a publicação, organizações criminosas,
grupos de extermínio, pistoleiros
e paramilitares (milícias) merecem
atenção da segurança institucional
assim como outros atores de, apa-
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rentemente, menor potencial de
agressividade.

Origem da ameaça
Um estudo do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) identificou 110 magistrados sob ameaça no país em
2017. Todos estavam sob proteção
de autoridades. Em 97% dos casos,
o desempenho profissional dos juízes tem relação com a ameaça.
Uma sentença de um juiz trabalhista, por exemplo, pode frustrar o
interesse de uma pessoa que acionou a Justiça contando com uma
decisão diferente, que lhe reconheceria o direito a determinado valor.
Casos de disputas por guardas de
filhos podem resultar também em
agressões para os juízes de varas da
família, uma vez que nem todo julgamento é percebido como um ato
imparcial. Sendo assim, não apenas
os juízes que lidam com criminosos
podem ser alvo de ameaças.

Objetivos
Para dar mais eficiência à resposta dos tribunais a potenciais
agressões, o CNJ elaborou uma
sequência de procedimentos que
permitirão elaborar um plano de
segurança para cada magistrado
ameaçado.
Um dos objetivos do plano é reduzir o grau de determinada ameaça, o que ocorre quando se relata
imediatamente à polícia um ato de
vandalismo contra o carro do juiz,

por exemplo. Outro objetivo é diminuir as vulnerabilidades existentes no cotidiano de um juiz. Uma
simples palestra feita pela comissão de segurança do tribunal pode
ensinar ao juiz e a seus familiares
como transitar pela cidade em segurança. Também se busca com o
plano de segurança aumentar as
chamadas capacidades de proteção à violência. Ao se melhorar a
estrutura de segurança do ambiente de trabalho ou da residência do
juiz, atende-se a essa necessidade.

Estratégias
A análise detida de cada caso permite ao responsável pela unidade
de segurança de um tribunal justificar tecnicamente à Presidência
a necessidade de a administração
ceder uma escolta a um juiz. Essa
é apenas uma das estratégias que
podem ser adotadas quando o risco é identificado. Prover um colete à prova de balas ao magistrado
ou a alteração de rotinas são outras medidas de segurança para
reduzir o perigo.
Outro ponto em destaque no
Guia é a necessidade de os tribunais oferecerem uma resposta
rápida, ainda que provisória, nos
casos de ameaças reportadas, as
chamadas medidas emergenciais.
Quando o tribunal atua em seguida à ocorrência, a autoridade
se sente mais segura e evita-se o
agravamento da violência pretendida, o que reestabelece um clima
de normalidade organizacional.
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ARTIGO

Empresas vivendo menos,
pessoas vivendo mais

N

o ano de 1900, a expectativa de vida de um brasileiro
ao nascer era de apenas 33
anos. Em 1940, era de 43 anos. Apesar de o país ser pobre e atrasado,
a expectativa de vida no Brasil em
2016 atingiu 75,8 anos. As pessoas
estão vivendo mais, muito mais. É
uma mudança radical, que tem impactos no mercado de trabalho, na
previdência, na saúde, nas finanças
pessoais e, de resto, em todos os
aspectos econômicos e sociais. Praticamente nenhum setor deixará
de ser impactado pelas mudanças
demográficas e pela expectativa de
vida. Viver mais pode ser uma dádiva, desde que você entenda o que
está acontecendo e saiba lidar com
as consequências.
Em relação às empresas abertas
no território brasileiro, 60% delas
morrem antes de completar cinco
anos. Em setembro de 2016, a revista Exame publicou matéria sobre as
empresas instaladas no Brasil que tinham mais de 100 anos idade: eram
apenas 34. No atual mundo instável
e de revolução tecnológica constante, as empresas estão vivendo
menos. Hoje, até mesmo gigantes,
como a General Motors, estão morrendo mais cedo. Há seis ou sete décadas, as empresas duravam mais,
os trabalhadores ingressavam em
um trabalho e só saíam ao se aposentar. Esse tempo acabou.
Duas perguntas se impõem: (a) por
que esses fenômenos estão ocorrendo? (b) quais as consequências
para nossa vida pessoal? Quanto
à primeira pergunta, há algo interessante: os dois fenômenos que
estão fazendo as pessoas viverem
mais são os mesmos que fazem as
empresas viverem menos. Esses faRevista Ações Legais - Especial Jun/2018

tores são: o progresso da ciência e
a revolução tecnológica. A explosão
de conhecimentos científicos que se
seguiu à descoberta do antibiótico
por Alexander Fleming em 1928 e a
revolução tecnológica no mundo da
farmacologia, das ciências médicas
e das condições sanitárias mudaram
por completo a expectativa de vida
dos humanos. Muito breve teremos
uma legião de pessoas com mais de
100 anos.
Pois a evolução das ciências e a
monumental explosão das tecnologias estão jogando uma multidão
de empresas no leito de morte. Os
exemplos são muitos. As grandes
fábricas de automóveis – General
Motors, Volkswagen, Ford e outras
– nasceram com a revolução na
eletricidade no fim do século 19 e
a invenção do motor a combustão
interna, e viveram tranquilas por
décadas. A maioria não previu que,
nos anos 1980, os japoneses viriam
a ferir de morte a indústria automobilística norte-americana dentro do
próprio Estados Unidos. O deslumbre com o sucesso impediu que os
executivos do setor de automóveis
percebessem a onda tecnológica
que vinha em sua direção.
No mundo atual, algo parecido está
ocorrendo. A explosão de descobertas e invenções vem criando uma
revolução tecnológica permanente,
sem data para acabar, que vai sangrar milhões de empresas em todo
o mundo. Uma consequência é certa: milhões de trabalhadores perderão seus empregos mais de uma vez
durante sua vida. Como a vida está
mais longa, é recomendável questionar sobre como se preparar para
enfrentar essa realidade e construir
uma aposentadoria tranquila.

Foto: Divulgação

Em verdade, primeiro devemos pensar sobre como resolver o problema
de sustentar a nós e nossa família
durante o tempo de trabalho, que
não será mais de apenas 35 anos;
para quem tiver saúde, o período de
trabalho será de 50, 60 anos. Os sistemas de previdência social tal como
existem hoje vão desaparecer, é
uma questão de tempo. Mais cedo
ou mais tarde, as duas previdências,
a do INSS (trabalhadores privados)
e a dos servidores públicos, vão ser
reformadas. Ou fazemos isso ou o
país vai afundar na pobreza. Não é
uma questão ideológica. É imposição da realidade dos fatos.
Não há nada mais antigo e mais
atrasado do que esse embate tosco
entre esquerda e direita (se é que
existe isso no Brasil), uns dizendo
que a previdência está falida e tem
de ser reformada e outros dizendo que não. É o caso de perguntar
quantos dessa gente observam o
mundo, estudam, analisam e adquirem conhecimentos necessários
para um debate inteligente. Certamente, bem poucos.
Quanto aos empreendedores, eles
também devem pensar sobre como
prolongar a vida de suas empresas.
As mudanças pelas quais o mundo
está passando exigem que as pessoas se adaptem e as empresas também. Teimar contra os fatos não é
bom caminho.
Por José Pio Martins é
economista e reitor da
Universidade Positivo (UP).
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FIQUE POR DENTRO

Advogado recebe o Prêmio Áster
Foto: Divulgação

O advogado Fabiano Neves Macieywski recebeu
o Prêmio Áster - Trajetória Profissional, concedido
pela ESIC - Business & Marketing School Internacional. A premiação é uma forma de reconhecimento
aos méritos das pessoas e das empresas que, de alguma forma, fazem a diferença com o seu trabalho e
conquistam o sucesso. O Prêmio Áster, que no Brasil
está em sua 13ª edição, tem como fundamento reconhecer e incentivar boas práticas de humanismo,
liberdade, desempenho e eficácia, valores importantes e imprescindíveis para o sucesso pessoal e profissional de qualquer cidadão. Fabiano Neves tem
expertise na prática em Direito Empresarial e nas
áreas do Direito ambiental, autoral, securitário, bancário, contratos, importação e exportação, marítimo e
portuário. Recentemente lançou o livro “Advogar no Direito Ambiental” (Editora Fórum). Sua trajetória profissional ainda inclui palestras e artigos publicados em revistas especializadas e em jornais do Brasil.

Corrida Legal participa da 8º Corrida da RONE
Foto: Divulgação

Os advogados e dependentes estatutários que participam do projeto Corrida Legal da Caixa de Assistência
dos Advogados do Paraná participaram da 8ª Corrida da RONE, em Curitiba. A advogada Lidienne do Rocio
Guerra Avelleda, que participa do projeto, conquistou o terceiro lugar na classificação geral feminina. Foram
cerca de 25 incritos da Corrida Legal na prova da RONE. O secretário-geral adjunto da CAA/PR e coordenador
do projeto, Paulo Fornazari, e o presidente da Subseção da OAB em São José dos Pinhais, Jaiderson Rivarola, também participaram da corrida. Organizada pelo Batalhão de Operações Especiais de Paraná (BOPE) a
corrida de rua teve largada na Avenida Iguaçu e percorreu uma distância de 7 quilômetros pela região central
da cidade. A tradicional prova foi disputada em diversas categorias. A CAA/PR disponibilizou uma tenda para
atender os participantes da Corrida Legal que participaram da prova.
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Dissertação de mestrado de procurador é aprovada
Foto: Divulgação

O procurador do Estado do Paraná Fernando Alcantara Castelo defendeu sua dissertação de mestrado
no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O trabalho intitulado “Coisa julgada parcial e ação rescisória no
código de processo civil de 2015” obteve nota 9,5,
concedendo ao autor Fernando Castelo o título de
mestre em Direito. “A diretoria da APEP parabeniza o procurador do Estado e associado da entidade
pela conquista, desejando ainda mais sucesso na
carreira”, aponta o presidente Eroulths Cortiano Junior, que assistiu à dissertação. A banca examinadora foi formada pelos professores Eduardo Talamini
– orientador e presidente de mesa; Flavio Luiz Yarshell – membro da Universidade de São Paulo (USP) e
William Soares Pugliese – membro do Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRASIL).

OAB Paraná e Procuradoria-Geral de Justiça
Foto: Divulgação

O presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de
Noronha, reuniu-se com o procurador-geral de Justiça,
Ivonei Sfoggia, para debater assuntos institucionais de
interesse da advocacia e do Ministério Público. O procurador-geral esteve acompanhado do promotor de Justiça Fernando da Silva Mattos. Também participaram do
encontro, a secretária-geral da Seccional, Marilena Winter, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Luciana Sbrissia Bega, e a presidente da Comissão de Estudos de Violência de Gênero, Sandra Lia Bazzo Barwinski.

Semana Nacional de Conciliação
Foto: Divulgação

Símbolo da conciliação no Judiciário, a próxima edição da Semana Nacional da Conciliação já tem data
marcada. Será entre os dias 5 e 9 de novembro, nos
Tribunais Estaduais, Federais e do Trabalho, em todo
o país. O evento para promover a cultura do diálogo
entre as partes de um conflito, criado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ocorre, anualmente, desde 2006.
Em sua primeira edição, foram agendadas 83.900
audiências e efetuados 46.493 acordos. Em 2017,
mais de 225 mil processos que estavam em tramitação foram solucionados de forma consensual. Foram
realizadas 318.902 audiências, das quais 70% resultaram em acordo. O valor dos acordos atingiu o montante
de R$ 1,57 bilhão.
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Inauguração do Centro Judiciário de Curitiba
Foto: Bebel Ritzmann

A solenidade de inauguração do novo Centro Judiciário
de Curitiba contou com a presença de cerca de 250 pessoas, entre elas Magistrados, Advogados, Defensores
Públicos, Membros do Ministério Público e demais autoridades do estado. A cerimônia foi realizada no prédio que abrigou o antigo Presídio do Ahú e que, a partir
de agora, será a sede dos Juizados Especiais da capital.
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) concluiu esta
primeira etapa com 26.293,31 m² de área construída em
junho deste ano, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. Durante a inauguração,
Presidente do TJ-PR, desembargador Renato Braga
o Presidente do TJPR, Desembargador Renato Braga
Bettega, descerra a placa da obra
Bettega, disse que o 1º Grau de Jurisdição merece ter
a infraestrutura necessária ao bom funcionamento dos serviços judiciários. Segundo ele, as Varas Criminais e os
Juizados Especiais de Curitiba passam a ter um espaço à altura da missão constitucional que lhes foi imposta.

Lançamento de livro
Foto: Leticia Rochael

“Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção” está sendo publicado num momento extremamente oportuno e a temática é plenamente justificada, uma vez que, segundo estimativas divulgadas pelo
Ministério Público Federal, apenas no Brasil as perdas
financeiras anuais com a corrupção atingem cerca de
R$ 200 bilhões. A obra é coordenada pelos advogados Rodrigo Pironti Aguirre de Castro, diretor do IPDA
– Instituto Paranaense de Direito Administrativo, e
Marco Aurélio Borges de Paula, e lançada pela Editora Fórum. A obra com 452 páginas reúne artigos que
abordam e analisam a questão nos setores públicos e
privados. Além disso, propõe uma série de aperfeiçoaMarco Aurélio Borges de Paula e Rodrigo Pironti
mentos nos instrumentos disponíveis para controle e
Aguirre de Castro, coordenadores do livro
repressão da corrupção, entre os quais, as técnicas de
compliance. O prefácio é assinado pelo o jurista e ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler.

40 anos da VII Conferência Nacional da Advocacia
Foto: Bebel Ritzmann

Presidente do IPDA, Edgar Guimarães, e o diretor
Renato Andrade
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O presidente do IPDA - Instituto Paranaense de Direito
Administrativo, Edgar Guimarães, e o diretor Renato
Andrade prestigiaram a solenidade em comemoração
aos 40 anos da VII Conferência Nacional da Advocacia,
que aconteceu na sede da OAB Paraná, em Curitiba. A
solenidade foi aberta pelo presidente da OAB Paraná,
José Augusto Araújo de Noronha. Em 1978, o evento
marcou o processo de reabertura política do Brasil. Sob
a liderança do então presidente da seccional paranaense, Eduardo Rocha Virmond, e do então presidente do
Conselho Federal, Raymundo Faoro, a advocacia brasileira se posicionou de maneira veemente em defesa
das liberdades. Durante a solenidade foram homenageados Eduardo Rocha Virmond e os professores René
Ariel Dotti e Egas Dirceu Moniz de Aragão.
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Vidas em forma de música
Foto: Ênio Salgado

Grupo vocal é formado por advogados e dependentes estatutários

Foi com muita emoção e superando as expectativas que o Coral da Caixa de Assistência dos Advogados e
OAB Paraná apresentou o espetáculo “Vidas em forma de música”, regido pela maestrina Ana Caroline de
Paula, no Teatro Fernanda Montenegro, no Shopping Novo Batel, em Curitiba. A apresentação, com caráter
beneficente, arrecadou cerca de mil caixas de leite para o Centro Social Esperança. O espetáculo foi o segundo show do grupo vocal formado em 2015 por advogados e dependentes estatutários. A diretora da CAA/
PR e coordenadora do Coral, Iolanda Gomes, destacou que “nosso único objetivo é apresentar o trabalho
e a dedicação do grupo, que há meses vem ensaiando, dividindo suas vidas profissional e pessoal com o
trabalho dentro do Coral".

Biblioteca Solidária
Foto: Ênio Salgado

O projeto Biblioteca Solidária, desenvolvido pela Caixa de Assistência dos Advogados, foi um dos destaques do Dia da Cidadania realizado pelas Subseções
da OAB na Lapa e em São José dos Pinhais. Lançada
no mês de maio, a iniciativa visa promover o incentivo à leitura de uma forma compartilhada. Desde o
lançamento, a Biblioteca Solidária está cumprindo
seu objetivo. “Trata-se de levar a leitura onde o povo
está”, observa a vice-presidente da CAA/PR, Daniela
Ballão Ernlund. “O formato da ação favorece o compartilhamento das publicações depois de lidas, pois
cada editorial tem um adesivo para estimular o repasse a outras pessoas. O projeto tem feito a diferença ao
estimular e propagar a leitura, essencial para o desenvolvimento educacional, cultural e social”, completa
Daniela Ballão. A Biblioteca Solidária conta com um rico acervo de publicações e recebe doações que podem ser feitas na sede da OAB Paraná e no Edifício Maringá. O projeto é desenvolvido em conjunto com a
Comissão do Pacto Global da Seccional e conta com o apoio das comissões dos Direitos da Pessoa Idosa, da
Criança e do Adolescente e da Mulher Advogada.
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ESPAÇO DAS LETRAS
FASHION LAW – DIREITO E
MODA NO BRASIL

LEILÕES JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS

Mônica Steffen Guise Rosina
e Maria Fernanda Cury,
Revista dos Tribunais, 268
páginas,
R$ 129,00

Helcio Kronberg, Hemus
Editora, 580 páginas,
R$ 170,00

O livro estuda minuciosamente os seguintes temas: a proteção do design das criações
de moda pela propriedade
intelectual, comércio eletrônico e mercado de lixo, o CDC e o mercado da moda no
brasil: considerações sobre informação, oferta e publicidade, proteção da moda por propriedade intelectual e
inovação, mecanismos de transferência da identidade
criativa da marca em aquisição de participação societária
na indústria da moda, desenho industrial e direito autoral:
a possibilidade de dupla proteção do design de moda no
ordenamento jurídico brasileiro, proteção do conjunto-imagem caracterizado por cores intrínsecas às marcas
de artigos de luxo, a possibilidade de autorregulação do
mercado da moda no brasil, problematizando fashion
laww, estudo do caso victoria's secret vs monange dream fashion tour, a generificação de marcas, o trade dress
como instituto de proteção de propriedade industrial no
mercado da moda e o mercado de luxo diante do e-commerce: estudo do decreto 7.962/2013.

101 DIAS COM AÇÕES
MAIS SUSTENTÁVEIS
PARA MUDAR O MUNDO
Marcus Nakagawa, Editora
Labrador, 240 páginas, R$
39,90 (impresso) e R$ 25,00
(digital)
O prefácio do livro é assinado pela Klabin, uma de suas
patrocinadoras. A orelha do
livro traz, ainda, os depoimentos de Fabiano Rangel, Presidente da ABRAPS
- Associação Brasileira dos Profissionais do Desenvolvimento Sustentável e de Carlo Pereira, Secretário Executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU.
O livro é direcionado a todos que tenham interesse em
começar a realizar algum movimento sustentável pensando no meio ambiente e nas pessoas, seja em casa,
na empresa, ou na escola. Está dividido por ação, cada
capítulo traz uma que pode ser implantada no dia a dia.
Dessa forma, o leitor percebe que é simples praticar
ações sustentáveis, basta mudar seus hábitos e com
algumas mudanças ou adaptações é possível melhorar
o Planeta.
56

Um dos leiloeiros judiciais de maior expressão no Brasil, Helcio
Kronberg lança a segunda edição do livro que
aborda a modalidade
de venda com tópicos
atualizados, como o Novo Código de Processo Civil, lei
de falência, alteração do Código de Trânsito Brasileiro,
entre outros. Em 2003, Kronberg lançou a primeira edição, já esgotada, e se tornou o primeiro doutrinador na
área de leilões do Brasil.
O livro, publicado pela Hemus Edutora, tem 580 páginas e está disponível sob demanda nas principais
livrarias do país. De acordo com o editor-chefe da
Hemus, Maxim Behar, a edição será um sucesso de
vendas. “Nós temos mais de 60 anos de tradição no
mercado de livros técnicos e, por isso, apostamos no
sucesso de vendas desta edição, assim como já tem
acontecido com outros livros desse autor, que tem
experiencia profissional e carreira acadêmica invejável”, diz.

O MUNDO COMO EU VEJO
Leandro Karnal, Editora
Contexto, 272 páginas, R$ 45,00
O historiador e professor Leandro Karnal deixa sua marca
registrada nesta obra ao escrever com ironia fina e sensibilidade explícita sobre os mais
diferentes temas como família, cotidiano e fé. Em tempos
de polarizações, o autor acredita no diálogo inteligente, no debate das ideias e na busca pelo conhecimento constante. “Discordem, concluam, concordem ou
lamentem. Mas sempre leiam e formem sua própria
peça multifacetada da aventura do saber”, destaca.
Karnal também discute aspectos da política brasileira,
atualizando dados e esclarecendo pontos nevrálgicos.
Ele coloca sob um prisma novo fatos da história nacional. Além de enveredar pelos caminhos dos acontecimentos internacionais com atualidade e argúcia.
A obra é o segundo livro de Karnal que reúne textos
do historiador publicados no caderno 2 do O Estado de
S. Paulo. No ano passado, a Editora Contexto lançou
“Diálogos de Cultura”.
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Taxa de ocupação dos presídios
brasileiros é de 175%

A

O projeto foi lançado no edifício-sede do CNMP, em Brasília,
durante a abertura do Seminário
Internacional de Execução Penal, promovido pela Comissão
do Sistema Prisional, Controle
Externo da Atividade Policial e
Segurança Pública do Conselho
(CSP/CNMP).
Os números estão disponíveis no
site do CNMP por meio de uma
ferramenta que permitirá aos cidadãos fazer o cruzamento de dados produzidos pelos membros
do Ministério Público em relação
ao sistema prisional e controle externo da atividade policial,
proporcionando melhor análise e
compartilhamento das informações. O cidadão pode escolher se
quer ver os dados relativos aos
anos de 2018, 2017 ou 2016.
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Foto: Divulgação

Mais dados relevantes
Um número que chama atenção é o de estabelecimentos em
que houve mortes, tendo como
período de referência março de
2017 a fevereiro de 2018. Do total de 1.456 unidades, morreram
presidiários em 455 delas. O sistema mostra, ainda, que em 81
estabelecimentos houve registro
interno de maus-tratos a presos
praticados por servidores e em
436 presídios foi registrada lesão
corporal a preso praticada por
funcionários.
O levantamento também traz
informações sobre os serviços
prestados aos presos. Na região
Nordeste, por exemplo, mais da
metade (58,75%) dos estabelecimentos não dispõe de assistência
médica. Por sua vez, em relação
à assistência educacional, 44,64%
das unidades brasileiras não a
oferecem aos internos. Segundo
a Lei de Execução Penal (LEP), a
assistência à saúde e educacional,

além da jurídica, social e religiosa,
é direito dos presidiários e dever
do Estado.
Outras informações que podem
ser colhidas no sistema são as
referentes à mulher no cárcere.
São, por exemplo, 399 presas
gestantes no país, o que representa 1,18% do total. Por sua
vez, o percentual de mulheres
realizando trabalho interno é de
26,10%, sendo possível ver também os percentuais relativos aos
trabalhos externos, voluntário e
remunerado. De acordo com a
LEP, estão obrigados ao trabalho, na medida de suas aptidões
e capacidade, os condenados à
pena privativa de liberdade.
Por meio do sistema, o cidadão
tem acesso ainda a outros dados como os relativos a perfil da
população carcerária, disciplina
e garantia de visita aos presos.
É possível ver também números
divididos por região, estado e
município.
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SISTEMA PRISIONAL EM NÚMEROS

taxa de ocupação dos
presídios brasileiros é de
175,82%, considerado o
total de 1.456 estabelecimentos
penais no País. Na região Norte, por exemplo, os presídios
recebem quase três vezes mais
do que podem suportar. Os dados, de 2018, fazem parte do
projeto “Sistema Prisional em
Números”, que, de forma interativa e dinâmica, disponibiliza
as informações compiladas pelo
Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) a partir de visitas realizadas a unidades carcerárias pelos membros do MP,
em atenção à Resolução CNMP
nº 56/2010.

GUIE-SE
ADMINISTRATIVO E ELEITORAL
Pessuti Advogados
Av. Candido de Abreu, 470 sala 2407, Ed. Neo
Business, Curitiba - PR - Telefone: (41) 3353-1566
ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, CÍVEL E
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Kanayama Sociedade de Advogados
R. Mal. Deodoro, 344, 6º andar, Centro, Curitiba PR, CEP 80010-909
Telefone: (41) 3322-6094 www.kanayama.adv.br
CÍVEL, ADMINISTRATIVO E PENAL
Arns de Oliveira & Andreazza Advogados
Associados
Av. Cândido de Abreu, 427 cj. 706, Centro, Curitiba -PR
Telefone/fax (41) 3254.1814
Cal Garcia Advogados Associados
Rua Visconde do rio Branco, 1630 , sala 110. Centro,
Curitiba, Paraná - Telefone: (41) 3322-1485
Dotti & Advogados Associados
Rua Marechal Deodoro, 497, 13º andar, Centro,
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3306-8000 - Fax (41) 3306-8006
CÍVEL E COMERCIAL
Assis Gonçalves – Kloss Neto Advogados
Associados
Rua Henrique Itiberê da Cunha, 811, Bom Retiro,
Curitiba - PR, CEP 80520-120
Telefone: (41) 3029-0515 - www.agkn.com.br
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Fernando Rocha Maranhão & Advogados
Associados
Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1210, São Francisco,
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3233-9573
Manoel Caetano Advocacia
Rua Colombo, 780, Ahú, Curitiba-PR
Telefone: (41) 3353-5253
Arruda Alvim, Aragão, Lins, Sato & Vasconcelos –
Advocacia e Consultoria Jurídica
Rua Hildebrando Cordeiro, 30 - Ecoville, Curitiba PR, 80740-350
Telefone:(41) 3336-1323 e 3301-3800
www.aalvim.com.br
CIVIL E CONSUMIDOR
Advocacia Correa de Castro & Associados
Rua Marechal Deodoro, 500 - 3º e 4º andares Centro - Curitiba - PR - Brasil - 80010-010
Telefone: (41) 3224-6931 - Fax: (41) 3225-1555 / 3233-3691
Rua Rodrigo Silva, 18 - sobreloja - Centro - Rio de
Janeiro - RJ - Brasil - 20011-040
Telefone: (21) 3529-7217 - Fax: (21) 3549-7218
CÍVEL E IMOBILIÁRIO
Grupo Jurídico L.F. Queiroz & Advogados
Associados
Rua Marechal Deodoro, 235 – 12º andar, Centro,
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3224-2709
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GUIE-SE
CRIMINALISTA

EMPRESARIAL

Bretas Advogados
Rua Emiliano Perneta 424 Sl 13
Fone (41) 3022-5867
www.bretasadvocacia.com

Caputo Bastos & Fruet Advogados
SHIS QL Conjunto 11 Casa 11 Lago Sul, 71630-315,
Brasília - DF
Telefone: (61) 2105-7000
* Atuação em Tribunais Superiores

Sánchez Rios Advocacia Criminal
R. Deputado Emílio Carlos, 87, AhúCEP 80540-080 |
Curitiba – PR
Telefone: (41) 3250-2500
www.sanchezrios.com.br
DIREITO ELEITORAL
Carla Kapstein Advocacia
Rua Silveira Peixoto, 380 - Água Verde,
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3532-7500

Casillo Advogados
Rua Lourenço Pinto, 500 – Centro, Curitiba - PR
Telefone: (41) 3310-6800
Hapner Kroetz Advogados
Rua Lysímaco Ferreira da Costa, 80, Centro Cívico,
Curitiba - PR
Telefone: (41) 2106-7900

DIREITO PROCESSUAL - ADVOCACIA LITIGIOSA

Oliveira Pinto & Advogados Associados
Rua Marechal Deodoro, 500 – 16º andar, Centro,
Curitiba - PR - Telefone: (41) 3232-8060

Marinoni Advocacia
Rua General Carneiro, 679,
Centro - Curitiba – PR
CEP 80060-150
www.marinoni.adv.br -telefone: 41.3363-8090

Vernalha Guimarães & Pereira Advogados
Curitiba - PR: R. Mateus Leme 575 - CEP 80510-192 Tel.: +55 41 3233-0530
Brasília - DF: Complexo Brasil 21 - SHS Quadra 06,
Conjunto C, Bloco E sala-1201 - Asa Sul - CEP 70316-000

Filiais:
Rua Tobias da Silva, 120/1101, 90040-000,

PRIVADO, CIVIL E ARBITRAGEM

Porto Alegre - RS
SHN Quadra 1, Área Especial A, Bloco A, Le
Quartier, 1017/1018, 70701-010, Brasília -DF

Fachin Advogados Associados
Rua Casimiro José Marques de Abreu, 172, Ahú Curitiba/PR - CEP 82200-130
(41) 3254-1603 - www.fachinadvogados.com.br

Venha provar essas delícias de

Burgers

Coisa que não é comum em uma padaria
ter sanduíches no nível que fazemos aqui.

Faça o seu pedido
pelo IFOOD,
SPOONROCKET
ou pelo nosso site!
www.pado.com.br

Encomendas:

41 9131-0370 | 41 3092-9433
Rua Professora Doracy Cezzarino 119. Portão.

H o r á r i o d e Fu n c i o n a m e n t o : Padó Padaria das 07h às 22h
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Sanduíche CATARINENSE,
hambúrguer é de línguiça Blumenau,
com queijo asiago.
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