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Editorial 5

Dizem que, por mais árduo que seja um desafio, a vida 
nunca nos coloca à frente de um maior do que nós 
sejamos capazes de lidar. E ela faz isso para testar nossa 

capacidade de superação. Chego à metade do meu mandato, 
tendo de superar muita coisa, tanto na esfera pessoal quanto na 
profissional. A capacidade humana de enfrentar obstáculos é 
impressionante!

Mas não sou o único, tenho consciência disso. Vejo nos 
meus colegas que todos os dias militam nos fóruns e tribunais 
e é neles que me inspiro para seguir fazendo com que a OAB 
mude o cotidiano da advocacia para melhor. Nesses momentos 
de crise moral, política e econômica, a Ordem sobressai como 
um exemplo. Aqui se vê uma aba de moralidade, correção e 
perseverança na construção de um caminho mais ético e justo.

Não é à toa que a advocacia é a única atividade profissional 
com caráter constitucional que ultrapassa o mero interesse 
mercantil. Está no artigo 133 da Constituição: “O advogado é 
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 
lei”. O advogado é o primeiro juiz de uma causa e o profissional 
por meio do qual cidadãos podem se defender de possíveis 
abusos da máquina estatal e fazer valer, junto ao Estado, seus 
direitos garantidos por uma Carta Cidadã que inaugurou, entre 
nós, um pleno Estado Democrático de Direito.

Ele vem sendo testado todos os dias nos últimos anos. 
Mas tem superado as dificuldades. Tem sido aos trancos e 
barrancos que o País caminha. A crise aparece mais porque 
existe uma depuração. É dever institucional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, além de defender as prerrogativas de cada 
um dos advogados, pugnar pela normalidade constitucional 
e conscientização cívica dos cidadãos. Mais do que isso: é 
atribuição indissociável da entidade a defesa intransigente da 
legalidade e do regular funcionamento das instituições.

A advocacia brasileira representa, hoje, a mais expressiva 
categoria profissional da América Latina, contando já com mais 
de um milhão de advogados em atividade. Os cursos de Direito 
estão entre os mais acessados nas nossas universidades, o que 
fará com que esse número se torne cada vez mais robusto. Isso 
aumenta nossa responsabilidade.

Mas estamos cientes disso, tanto que no Distrito Federal 
fizemos muito, como se verá em algumas das reportagens desta 
revista que lhes chega às mãos. Apenas a título de exemplo, desde 
o ano passado foram inaugurados ambientes de suporte para o 
advogado, como o plenário do mezanino da OAB/DF, a sala do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), 
as novas salas e o escritório modelo, no Setor de Autarquias. 
Implantamos salas de apoio ao advogado em Águas Claras, no 
Fórum Trabalhista de Taguatinga, na Anvisa, no Recanto das 
Emas e mais. As salas contam com computadores conectados a 
internet, mesas para reunião e impressora. Ao todo, a OAB/DF 
conta com mais de 50 salas de apoio em funcionamento. 

Os advogados são parceiros da Justiça. O Poder Judiciário 
tem como missão principal pacificar as relações sociais. E o 
profissional que serve de instrumento para mediar e harmonizar 
os interesses de cidadãos em conflito é o advogado. A profissão 
tem atribuição essencial para a manutenção da paz social, em 
todas as áreas das relações humanas e empresariais.

É por isso e por muito mais que estou muito feliz e contente 
em ser presidente da Ordem, enfrentando todos os desafios 
que são postos à minha frente. Presidir a entidade me faz bem, 
inclusive pessoalmente. Cada dia da minha vida é dedicado à 
advocacia. Mas ninguém é perfeito. E por mais que sempre 
queiramos acertar, às vezes, não conseguimos atender a 
todos. Por isso, críticas são sempre bem-vindas. Estou à 
disposição de todos. 

Tenho traços de Minas em meu perfil. Aliás, traços e 
características que superam fronteiras. Mais do que em 
qualquer outro momento de nossa história, precisamos assumir 
a brasilidade que faz o povo da Terra de Santa Cruz tão especial 
aos olhos do mundo. 

Darcy Ribeiro – este mineiro com o coração do tamanho do 
País – dizia que a história está a exigir de nós que enfrentemos 
unidos os problemas que se apresentam. O que o Brasil mais 
precisa hoje é de uma juventude iracunda, que se encha de 
indignação contra tantas coisas erradas, e que não abdique de sua 
missão política de cidadãos responsáveis pelo destino da pátria. 
A mensagem vale para todos nós. 

Superar é preciso

JULIANO COSTA COUTO
Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)

Foto: Valter Zica

Portanto, estejam mais presentes, venham à Presidência da OAB/DF 
para um café. Todos são bem-vindos.



Foto: Crédito
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ROBERTO FREITAS

“O advogado mata 
um leão por dia”

Não se acomode, nem fique esperando a estágio obrigatório 
para se familiarizar com o exercício da advocacia. 
Faça estágio assim que puder. Esse é o conselho que 

o desembargador recém-empossado do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT) Roberto Freitas dá aos 
jovens estudantes de Direito que se preparam para enfrentar um 
competitivo mercado na advocacia.
Segundo advogado ao chegar à magistratura para preencher a vaga do 
Quinto Constitucional por consulta pública realizada pela Seccional 
da OAB do Distrito Federal, Roberto Freitas ostenta uma trajetória 
acadêmica no mínimo curiosa: seu primeiro curso foi Educação 
Física, mas pesou a influência da mãe para em pouco tempo mudar 
de ideia e abraçar o Direito.

Começou a trabalhar no 
escritório montado pela então 
esposa, ainda cursando o  oitavo 
semestre da faculdade. Formado 
na Universidade Católica 
de Santos, SP, foi diretor do 
Núcleo de Prática Jurídica 
do UniCeub, razão pela qual 
conhece bem a realidade dos 
estudantes universitários. Hoje, 
bem-sucedido profissional-
mente, o magistrado conta, 
nesta entrevista à REVISTA 
JURÍDICA, quais foram 
os principais desafios que 
enfrentou, defende as prerro-

gativas dos advogados e não 
se cansa de agradecer o apoio 
que recebeu da classe para ser 
indicado. Nada menos do que 
7.209 advogados participaram 
da consulta pública realizada no 
ano passado. Freitas angariou 
1.805 votos. 

D e s e m b a r g a d o r,  o 
senhor poderia nos contar 
um pouco da sua história?

Desembargador Roberto 
Freitas – Nasci em Santos, 
litoral paulista. Antes de cursar 
Direito na Universidade 

Catól ica  de  Santos ,  f iz 
Educação Física na USP, sem 
ter terminado o curso. Na 
época, minha mãe era formada 
em Letras e Pedagogia e passou 
em um concurso da Justiça do 
Trabalho. Eu ainda não tinha 
ideia de cursar Direito. Ela 
entrou na faculdade de Direito 
no mesmo ano em que eu entrei 
em Educação Física. Foi aí que 
tive meu primeiro contato com 
a literatura do Direito e achei 
muito interessante, vi que era 
uma formação na qual eu me 
realizaria. Durante o curso, me 
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casei com uma colega que era 
já formada. Eu estava no quarto 
ano quando ela, já advogada, 
abriu um escritório. Passei a 
trabalhar com ela fazendo tudo 
o que era possível dentro das 
minhas limitações. Além disso, 
estagiei voluntariamente desde 
o primeiro semestre. Sempre 
tive em mente essa questão de 
unir teoria e prática.

Tendo me formado, ato 
contínuo, seguimos juntos em 
nosso escritório. Eu não tinha 
parentes advogados, então 
para montar minha carteira 
de clientes, pedi aos meus 
professores e ex-professores 
que me indicassem as causas 
que não tinham interesse 
e assim comecei. Sobre o 
meu escritório, me deparei 
com uma situação curiosa. 
Montei-o no centro de Santos. 
Meses depois vagou um imóvel 
na rua em frente ao prédio da 
Justiça do Trabalho. Não perdi 
a oportunidade. Advoguei 
com bastante intensidade na 
advocacia Trabalhista e na 
advocacia Civil.

Concomitantemente, fiz 
duas especializações. No 
ano 2000, terminando meu 
mestrado, fui convidado 
a vir para Brasília como 
coordenador-geral de assuntos 
jurídicos do Departamento 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério da 
Justiça. Fiquei no cargo por 
três anos. Na sequência fiz 
doutorado e pós-doutorado nos 
Estados Unidos. Voltando para 
o Brasil, fui convidado para 
trabalhar na Assessoria Jurídica 
do Senado Federal, entre outras 

experiências profissionais. 
A partir de 2009 fui para a 
coordenação de um grande 
curso de Direito do Distrito 
Federal, tendo por função a 
direção do seu escritório de 
prática jurídica. Tudo isso me 
despertou a possibilidade de 
concorrer nessa disputa da 
advocacia para estar aqui.

A o  l o n g o  d e  s u a 
trajetória como advogado, 
quais foram os principais 
desafios?

Desembargador Roberto 
Freitas – O primeiro grande 
desafio foi me viabilizar 
economicamente no início da 
carreira. A advocacia é uma 
atividade na qual, em geral, se 
demanda tempo para ganhar 
a estabilização econômica 
necessária. Essa é a maior 
dificuldade. Sempre foi e 

continua sendo. A realidade 
do advogado é matar um leão 
por dia. Outra dificuldade, 
sobretudo quando se é um 
jovem advogado, é a questão 
relacional, as hierarquias do 
campo, os jogos simbólicos, as 
dificuldades de tratamento, as 
dificuldades de acesso. Eu tive 
algumas experiências negativas 
que me desestimularam pro- 
fundamente. Essa dificul-
dade relacional é uma questão 
muito latente e eu diria que ela 
dificulta para todos, inclusive 
para as autoridades.

Uma terceira dificuldade é o 
ensino do Direito voltado para 
uma formação teórica e pouco 
voltado para uma formação 
prática desde o início. Por 
isso, muitas vezes a gente vê 
dificuldades de colegas, assim 
que se formam, em lidar com 
complexidades de casos práticos.

Entrevista
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Que conselhos o senhor 
daria a um jovem advogado? 

Desembargador Roberto 
Freitas – Estagiar desde o 
primeiro semestre. O jovem 
advogado, assim que perceber 
sua inclinação para um dos 
grandes campos de experiência 
do Direito, deve procurar um 
ou dois bons professores, que 
sejam especialistas na área, 
para já ir se especializando. É 
fundamental ter experiência 
prática desde logo. Minha 
recomendação é que o estudante 
não fique esperando pela 
chegada do estágio obrigatório.

O jovem advogado deve 
procurar o quanto antes obter 
experiências práticas do Direito. 
De quantas mais audiências 
participar, melhor. Lembro-me 
da minha primeira audiência. 
Estava inseguro, acanhado para 
falar. Com a prática, fui me 
soltando. Você passa a perceber 
o cenário, prever como será 
a próxima fala, como será a 
intervenção do colega. A prática 
traz segurança.

Como está sendo para 
o advogado se transformar 
em magistrado? 

Desembargador Roberto 
Freitas – Ainda é recente 
essa minha experiência como 
magistrado. O que tem me 
ajudado no dia a dia são, além da 
longa experiência postulatória, 
j u s t a m e n t e  a l g u m a s 
experiências profissionais 
que tive ao longo da minha 
carreira. No Ministério da 
Justiça, por exemplo, eu era a 
autoridade nacional de defesa 

do consumidor e tinha função 
de decidir pela aplicação 
de sanções administrativas. 
Minhas experiências com 
gestão de grupos, na direção 
do curso de Direito e do 
escritório do NPJ, também 
têm sido importantes, pois 
o gabinete funciona com um 
grupo de pessoas que trabalha 
com o desembargador. Esse 
grupo tem que estar motivado, 
porque o desembargador 
depende dele para o bom 
andamento dos trabalhos. O 
gabinete, portanto, tem essa 
especificidade. Você precisa 
ter capacidade de gestão. Eles 
são muito importantes e você 
precisa confiar nessas pessoas 
técnica, ética e pessoalmente. 

I m p o r t a n t e  d e s t a c a r 
que, para decidir, qualquer 
magistrado passa por algumas 
angústias. Cito como exemplo 
aqueles casos em que os pais 
pleiteiam para seus filhos 
vagas em creches. Se existe 
um número limitado de vagas 
em creches públicas, mesmo 
que você julgue procedente o 
pedido, isso significa que será 
criada uma nova vaga? Não. 
Alguém vai ficar de fora. Por 
outro lado, você tem o direito 
fundamental à educação, direito 
esse que é sonegado pelo Estado. 
Qualquer que seja a decisão 
proferida pelo magistrado, 
essa decisão vai impactar, 
no futuro, nas condições de 
empregabilidade, autonomia, 
capacidade crítica, formação 
psicoafetiva do indivíduo. O 
drama de qualquer juiz é não 
poder resolver as demandas de 
forma absoluta. O magistrado 

tem de fazer o exercício daquilo 
que, em determinados casos, é 
“menos ruim”.

O senhor foi o segundo 
desembargador escolhido 
pelo quinto constitucional 
após a adoção dessa nova 
metodologia pela OAB/DF. 
Como o senhor se sente tendo 
sido escolhido pela classe?

Desembargador Roberto 
Freitas – Como tudo na 
vida, há o lado positivo e o 
lado não tão positivo. O lado 
positivo é que você acaba se 
tornando conhecido. Se você 
recebeu votação massiva, esse 
fato te traz legitimidade. Isso 
significa que os advogados 
confiam em você. Todos os 33 
colegas que participaram do 
processo de escolha tinham 
plenas condições de estar 
aqui exercendo as funções da 
magistratura. Cada um com 
sua característica pessoal, com 
seu modo de ser, de ver o 
mundo. Eu acho que esta é 
uma maneira democrática 
p o s i t i v a ,  m a s  q u e  t e m 
as  suas  caracter ís t icas  e 
peculiaridades, tornando o 
processo mais demorado.

É possível construir 
decisões que garantam e 
reconheçam o trabalho da 
advocacia, em especial, no 
que tange aos honorários 
de  sucumbência  e  as 
prerrogativas?

Desembargador Roberto 
Freitas – Os honorários de 
sucumbência, para mim, é 
ponto pacífico. Está resolvido. 
É aplicar o Artigo 85 do 

“O jovem 
advogado 
deve procurar 
o quanto 
antes obter 
experiências 
práticas do 
Direito. De 
quantas mais 
audiências 
participar, 
melhor.”
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CPC. Dez a 20% e majorar, 
se tiver recurso. É aplicar a 
lei. A gente tem que respeitar 
a regra. Respeitar o que está 
posto em lei. Os limites da 
minha ideologia, da minha 
visão de mundo são o Estado 
Democrático de Direito, a 
Ordem Jurídica e a Constituição 
Federal. Eu posso até ser a favor 
ou contra, mas o ponto é: se há 
uma determinação do Código 
de Processo Civil estabelecendo 
que honorário advocatício tem 
limites mínimo e máximo, isso 
deve ser observado estritamente.

C o m  r e l a ç ã o  à s 
prerrogativas, quando estou 
atendo a um advogado, por 
mais compromissos que eu 
tenha, não posso interromper 

o advogado porque ele está 
no ministério profissional 
dele. Eu tenho que respeitar 
a prerrogativa. Outro dia, 
durante uma sessão da Primeira 
Turma, nós ouvimos 14 
advogados e todos utilizaram 
até além dos 15 minutos 
regimentais. Permitimos uma 
prorrogação desse tempo. E 
nenhum dos membros da 
Turma fez qualquer menção de 
descontentamento. Enquanto 
eu puder interferir, de alguma 
maneira, estiver no meu escopo 
decisório ou de interferência 
manutenção de prerrogativa, 
isso será feito. E, da mesma 
maneira o oposto, o respeito 
para os magistrados pelos 
advogados também será feito.

U m  d o s  g a r g a l o s 
do Poder Judiciário é, 
justamente,  o  grande 
número de processos e a 
demora de se resolver o 
litígio. Como o senhor acha 
que poderia ser mudada 
essa situação?

Desembargador Roberto 
Freitas – Essa questão enseja 
uma pergunta prévia: quais 
são os limites de atuação 
do Poder Judiciário? Em 
primeiro lugar, o Judiciário é 
muito demandado por uma 
cultura de judiciali1zação de 
conflitos. Em segundo lugar, 
por flagrante inobservância da 
Constituição Federal. Quando 
se prioriza a construção de um 
estádio de futebol de quase 
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R$ 2 bilhões em desfavor da 
saúde, da educação, nota-se o 
descompasso entre as escolhas 
locativas. Nessa situação, o 
cidadão se vê obrigado a buscar 
a tutela jurisdicional.

Veja só o momento pelo 
qual o Brasil está passando 
agora. Quando se tem crise 
e c o n ô m i c a ,  s u c e s s i v o s 
escândalos de corrupção, isso 
tudo aumenta a conflituosidade 
social, aumenta o número e a 
quantidade de pequenos delitos 
criminais, de corrupção etc. 
Temos, então, duas situações: 
a dinâmica interna do fluxo 
de processos e a prestação 
jurisdicional, que deveria ser 
mais célere, expedita.

Ao l idar com isso,  o 
Judiciário vem fazendo muita 
coisa interessante, como o 
Processo Judicial Eletrônico, os 
julgamentos virtuais etc. Temos 
também os incentivos aos 
modelos de resolução negociada 
de confl i tos  (mediação, 
conciliação e arbitragem).

O senhor citou essa 
questão das classes sociais 
e da crise econômica e 
política. A gente está no meio 
de um turbilhão envolvendo 
grandes empresários e 
figuras públicas. Por que 
a punição a essas pessoas 
demora tanto?

Desembargador Roberto 
Freitas – Atualmente, é possível 
perceber uma mudança no 
padrão dos julgamentos, com 
a antecipação da aplicação da 
sanção penal, que de alguma 
maneira está sendo vista como 
uma interrupção naquele ciclo 

histórico de impunidade. Isso 
tem um lado ruim, que é uma 
certa visão de que o investigado 
é culpado. Isso é problema 
para  advocacia  cr iminal 
que, a meu ver, tem que ser 
combatido. É importante 
quebrar esse ciclo histórico de 
impunidade. Todavia, não se 
pode desrespeitar o patrimônio 
construído de direitos e 
garantias individuais, ou seja, 
formação de culpa, trânsito em 
julgado, culpabilidade declarada 
por sentença, decretada por 
sentença etc.

Quando essas pessoas 
começam a ser presas, pessoas 
de tradição política, elas 
começam a ficar expostas. Acho 
que isso gera uma sensação 
positiva de quebra desse ciclo 
de impunidade. As pessoas 
começam a perceber que a lei 
de fato pode ser para todos, 
que a lei é para todos. Outra 
questão importante é que os 
menos favorecidos, digamos 
assim, têm menos acesso a 
uma defesa dedicada. Isso 
ocorre, naturalmente, porque o 
advogado bem informado, bem 
estabelecido, especializado, 
custa caro. Por essa ótica, 
podemos dizer que há uma 
assimetria de acesso à qualidade, 
nesse sentido, da dedicação. A 
relação de dedicação, nesses 
casos, está diretamente ligada 
à estrutura que o profissional 
consegue disponibilizar para 
seu cliente.

O  s e n h o r  c i t o u  a 
questão do advogado mais 
preparado, mais dedicado 
à causa do cliente. Ele 
trabalha com prazos , 

recursos, embargos.  A 
l e g i s l a ç ã o  t r a z  e s s a s 
possibilidades, mas muita 
gente costuma dizer que 
decorre da morosidade da 
Justiça. O senhor concorda 
com isso? 

Desembargador Roberto 
Freitas – Não. Primeiro, 
porque não é possível falar em 
justiça apenas. São justiças. Se 
a gente for fazer um recorte 
analítico adequado tem de 
considerar que o Supremo 
Tribunal  Federal  (STF), 
funciona de uma maneira e o 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios funciona 
de outra maneira, por exemplo. 
Eu estou falando do ponto de 
vista de administração dos seus 
fluxos. Repare que em cada 
âmbito desse funcionamento 
do Poder Judiciário você 
tem dificuldades, problemas 
e questões administrativas 
gerenciais específicas.

O que eu posso dizer 
são duas coisas em relação 
a isso: existe um excesso de 
litigiosidade no Brasil, uma 
certa cultura que propende 
à litigiosidade. E, ainda, há 
um dado muito eloquente 
que ajuda a compreender a 
insuficiência institucional 
do Poder Judiciário, que é a 
quantidade de juízes por 100 
mil cidadãos, se comparado a 
outros países. É preciso que se 
compreenda que é necessária 
uma estrutura maior para a 
solução dessas questões. A 
gente precisa de mais juízes. 
Aliás, precisamos de mais tudo: 
mais juiz, mais promotor, mais 

“A gente precisa 
de mais juízes. 
Aliás, precisamos 
de mais tudo: 
mais juiz, mais 
promotor, mais 
polícia na rua, 
mais juizados 
volantes, ou 
seja, mais Estado 
presente.”
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polícia na rua, mais juizados 
volantes, ou seja, mais Estado 
presente. Portanto, acredito 
que a morosidade tem a ver 
com essas coisas.

Quando um advogado 
pega uma causa de um 
g r a n d e  c o n t r a v e n t o r, 
muitas vezes ele acaba 
sendo tratado como se 
contraventor fosse. Como 
fazer essa dissociação entre 
o advogado e o seu cliente?

Desembargador Roberto 
Freitas – Tem uma palavra 
que pode soar até deselegante, 
mas essa associação é feita por 
ignorância. A ignorância do 

papel fundamental do advogado 
e de qual é a sua função 
no processo e na dinâmica 
social de defesa dos direitos 
e garantias fundamentais, das 
garantias individuais. Esse é 
um problema sério. Também 
entendo que há um certo 
desconhecimento da mídia 
sobre como se pautam essas 
relações, sobre as questões 
éticas. Há muitas falas explícitas 
e implícitas que induzem a 
essa associação equivocada. 
Por exemplo, não há como 
identificar se aquele dinheiro 
que paga os honorários do 
advogado é oriundo do crime ou 
não, nem pode ele ser cobrado 

por isso. Já ouvi algumas vezes 
esse tipo de fala equivocada. 

Outra coisa é que ninguém 
deve ser considerado culpado 
até o trânsito em julgado e 
sentença condenatória. Existe 
uma tendência midiática 
de associar a atuação do 
advogado, que está ali fazendo 
o seu trabalho na defesa do 
seu cliente, com o ato por ele 
cometido. Advogado não é 
amigo do cliente, advogado não 
é parceiro do cliente, advogado 
não é sócio do cl iente. 
Advogado é advogado.

Que mensagem o senhor 
quer deixar aos advogados 
do Distrito Federal? 

Desembargador Roberto 
Freitas – Quero agradecer 
a confiança dos advogados, 
especialmente pela maneira 
humana e respeitosa como 
fui tratado durante o período 
em que estivemos fazendo 
a exposição dos candidatos. 
Meu agradecimento mais 
sincero a todos que me 
receberam, mesmo os que 
não puderam receber, porque 
estavam ali atendendo a um 
cliente porque é prioritário. E 
dizer da manutenção do meu 
compromisso, tanto a ideia de 
um tratamento horizontal, de 
um gabinete acessível, quanto 
ao respeito às prerrogativas, 
q u a n t o  à  q u e s t ã o  d o s 
honorários. Ou seja, reafirmo 
o compromisso que deve ser 
de qualquer um que milita 
na advocacia, o compromisso 
republicano de observar a 
legalidade, a Constituição e o 
Estado de Direito.

“E dizer da 
manutenção do 
meu compromisso, 
tanto a ideia de 
um tratamento 
horizontal, de um 
gabinete acessível, 
quanto ao respeito 
às prerrogativas, 
quanto à questão 
dos honorários”
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Taxa extra na conta de água é suspensa 

A   Seccional da OAB/DF ajuizou Ação Civil Pública para obrigar a Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) a criar um Plano de Gestão Hídrica e Metas de 

Eficiência Hídricas, no prazo máximo de 60 dias. Porém, apesar de ainda não existirem indícios de 
a Adasa ter os planos estabelecidos, a taxa de contingência que vinha sendo cobrada pela agência foi 
anulada. A ação está em andamento e a qualquer momento decisão sobre o mérito pode ser tomada.

Para o presidente da Comissão de Assuntos Regulatórios da OAB/DF, Glauco Santos, o objetivo 
foi cobrar da Adasa um plano de ação, com metas claras sobre como serão os próximos meses de 
racionamento. “A taxa era um subterfúgio para não expor um planejamento estratégico e não precisar explicitar 
para a população o que vai ser feito”, disse.  A Comissão tem acompanhado de perto o trâmite jurídico 
da crise hídrica. “Estamos diuturnamente trabalhando para fiscalizar e acompanhar o andamento, não só da 
ação, como também da crise hídrica em todo o Distrito Federal”, afirmou.   

Gestão Ibaneis Rocha tem contas aprovadas  
Com louvor

No último dia 26 de junho, a Terceira 
Câmara do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou por 
unanimidade as contas da gestão de Ibaneis 
Rocha à frente da Seccional da OAB do Distrito 
Federal. O conselheiro-relator Marcelo Terto 
Silva (GO) votou, com moção de louvor, 
pela aprovação das contas da gestão. Em seu 
voto sobre o exercício do então presidente 
Ibaneis Rocha, atual secretário-geral adjunto 
da OAB nacional, o relator observou que a 
Seccional saiu de um quadro deficitário para 
a situação de superávit. Ainda de acordo com 
o relator, os números da Caixa de Assistência 
dos Advogados (CAA/DF) também indicaram 
resolução de pendências e reorganização 
contábil ainda no primeiro ano daquela gestão.
Ao votar pela aprovação de contas, Marcelo 
Terto afirmou que os documentos 
apresentados, “demonstraram não apenas a 
regularidade das contas, mas a competência com que 
se recuperou a saúde financeira da Seccional”.
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Atendimento prioritário na Receita Federal

Por decisão judicial, a Receita Federal do 
Brasil deverá conceder em suas unidades 

atendimento prioritário aos advogados. Foi 
o que determinou o juiz federal João Carlos 
Meyer Soares, titular da 17ª Seção Judiciária do 
DF, ao reconhecer a advocacia é indispensável à 
administração da Justiça e, portanto, “descabida a 
imposição de restrições ao atendimento do profissional 
da advocacia, seja por meio de ficha de atendimento, 
serviço de agendamento ou hora marcada”. Os 
advogados poderão protocolar documentos 
e petições sem necessidade de agendamento 
prévio e retirada de senha. Tais medidas devem 
ser adotadas pela Receita no prazo de 90 dias, 
sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso 
de descumprimento. A decisão atende pedido 
da OAB/DF em ação civil pública, com pedido 
de liminar.

Juliano Costa Couto, presidente da OAB/
DF, destacou que o pedido atende a advocacia 
enquanto representante dos cidadãos. 

“O exercício da advocacia não deve ser submetido 
a prévios agendamentos eletrônicos. É sabido que 
o advogado está ali enquanto representante de seu 
cliente, exercendo seu múnus público, atuando na 
defesa dos direitos do cidadão”, disse. 

Segundo Manoel Arruda, Procurador 
Tributário da OAB/DF, a ação movida 
pela entidade objetivou não só garantir 
o atendimento do advogado, como 
também o livre e preferencial acesso do 
profissional. “O juiz entendeu que, pela 
elevada missão institucional dos advogados, 
não é apenas plausível, mas é prerrogativa dos 
advogados, pois a exigência de agendamento fere 
a questão da essencialidade da advocacia para a 
administração da Justiça”, disse. A decisão 
foi também aplaudida pelo presidente 
da Comissão de Assuntos e Reforma 
Tributária da Seccional, Erich Endrillo:           
“O advogado é essencial à Justiça porque está 
exercendo um múnus que garante essa prioridade”.

DISTRITO FEDERAL
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Seccional questiona o 
aumento do IPTU

O valor salgado das taxas do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) deste ano levou 

a Seccional da OAB/DF a ajuizar mandado de 
segurança contra o Governo do Distrito Federal 
(GDF) na qual questiona o cálculo de aumento 
e requer a compensação aos contribuintes dos 
valores já recolhidos. 
Os tributaristas da Seccional consideraram que 
o aumento no imposto com base na aferição da 
extensão da área construída ter sido feito por meio 
de aerofotogrametria, cobertura aerofotográfica 
executada para fins de mapeamento e fiscalização, 
que ainda não possui regulamentação legal, 
pode ser considerada arbitrária. Juliano Costa 
Couto, presidente da OAB/DF, registrou que a 
nova forma de cálculo, pela falta de segurança, 
“pode gerar diversas situações injustas, inadmissíveis e 
incompatíveis com o nosso sistema tributário”.
O procurador especial Tributário da OAB/
DF, Manoel Arruda Junior, entende que o 
método usado pelo GDF ofende o princípio 
da legalidade e o princípio da anterioridade, 
uma vez que o procedimento não tem previsão 
legal. Além disso, destacou, não houve 
qualquer informação nem notificação para o 
contribuinte, que simplesmente recebeu sua via 
de pagamento com os referidos ajustes. “A gente 
entende que para esse procedimento não apenas não 
existe previsão legal, como também deveria existir uma 
lei prevendo”, disse. “Além do mais, pelo fato de ele ter 
sido alterado agora, em maio de 2017, só deveria entrar 
em vigência no próximo exercício. Ou seja, não se pode 
cobrar qualquer tipo de diferença agora, só em 2018”. 
Nessa linha, Erich Endrillo, presidente da 
Comissão de Assuntos e Reforma Tributária, 
disse que uma vez que o governo constata pela 
foto que a área é maior do que está no cadastro, o 
certo seria realizar diligência, fiscalizar e mandar 
um auditor para certificar se o registro está certo 
ou não. Porém, ao invés disso, o GDF mandou 
o boleto direto para o contribuinte. “Na verdade, 
os três pilares do mandado são a inconsistência no 

procedimento de notificação, a cobrança imediata e, 
além disso, uma questão colateral a esse problema, que é 
o direito da intimidade. Ou seja, é uma foto tirada por 
satélite, pegando área da residência, adentrando, muitas 
vezes, na imagem do interior da casa e utilizando isso 
para fins de cobrança de tributo”, afirmou. 

O que fazer com o legado 
do Mané Garrincha

Ao tomar como base estudo da Comissão 
de Direito Desportivo da Seccional, o 

presidente da OAB/DF, Juliano Costa Couto, 
enviou ofício à Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) no qual repudia a proibição 
de “venda” de mando de campo por clubes 
detentores dessa prerrogativa. A Comissão 
sustenta, no estudo, que a venda de mando de 
campo não compromete o resultado desportivo 
da partida. Além de que, a proibição acaba se 
tornando altamente prejudicial ao Distrito 
Federal, ao Brasil e aos torcedores regionais em 
geral, comprometendo não só a manutenção do 
estádio Nacional Mané Garrincha, como demais 
estádios, legados da Copa de 2014.

“Se eventualmente o clube visitante tiver maior 
número de torcedores do que o clube mandante, tal 
fato decorrerá de sua maior estima e popularidade em 
âmbito nacional, fato este que deveria ser estimulado e 
não objeto de proibição, bastando que o torcedor seja 
avisado com antecedência em observância ao que dispõe 
o Estatuto do Torcedor”, afirmou Juliano, no ofício.

Maurício Corrêa da Veiga, presidente da 
Comissão, observou que são elementos com alto 
grau de subjetividade, razão pela qual a venda 
do mando de campo não pode ser proibida. “Se 
determinado clube que chega ao final do campeonato 
sem qualquer pretensão de título ou descenso, e faz 
partida decisiva com agremiação que esteja disputando 
o título ou a fuga do rebaixamento, o fato do primeiro 
vender o mando de campo não comprometerá o 
resultado da partida, fato este que poderá ocorrer se ele 
estiver jogando “em sua casa”, disse.



É notícia de ordem 19

Desde a sua inauguração, em 2013, o Mané 
Garrincha sediou pouco mais de uma centena 
de jogos, sendo que o seu custo foi de 
aproximadamente R$ 2 bilhões. No ofício, 
a Ordem alegou que se trata de uma arena 
desportiva que continua alvo de críticas em 
relação ao seu custo de manutenção, avaliado 
em mais de R$ 1 milhão por mês. “Logo, ao 
receber jogos do Campeonato Brasileiro, o estádio 
passa a cumprir com a sua finalidade, na medida em 
que atrai milhares de torcedores em razão da Capital 
Federal ser reconhecidamente formada por torcedores 
de equipes de outros Estados da Federação”, 

3ª Turma Criminal muda regra de sustentação

A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) 

atendeu pedido da OAB/DF e aprovou, por 
unanimidade, mudança na regra que limitava 
apenas três sustentações por sessão. Ao permitir 
abertura de exceção para advogados de réus 
presos, casos de urgência e profissionais vindos 
de outras cidades, a turma admitiu que além 
das três sustentações regulares, os casos que se 
enquadrarem nesse caso poderão sustentar.
A OAB questionava, justamente, a regra 
limitadora. O presidente da OAB/DF, Juliano 
Costa Couto, foi à tribuna para dizer que o 
direito à sustentação é inafastável, tanto para o 
advogado quanto para as partes. “Compreendemos 
indispensável a dialética adotada na sustentação 

oral, mais ainda na área penal que é onde pousam 
as maiores agonias das partes e das famílias. Nós 
sabemos as pressões que sofrem os causídicos na 
busca da Justiça ansiada pela família”, disse. 
“Entendemos que o voto médio, agora adotado, 
atende parcialmente o pleito da Ordem e avaliaremos 
nos momentos futuros se haverá a necessidade de 
ampliação do pleito”. 

O presidente da 3ª Turma, desembargador João 
Batista, afirmou que estará sempre aberto ao diálogo 
com a Ordem. Votaram para atender parcialmente o 
pedido, o presidente da turma e os titulares Nilsoni 
de Freitas Custódio, Demétrius Gomes Cavalcanti 
e Jesuino Rissato. O desembargador Waldir 
Leôncio Júnior foi o único a votar pela “eliminação 
total da limitação de sustentações orais”.

sustentou a OAB no ofício à CBF.
“Desta forma, impõe-se a imediata reconsideração 
da proibição da venda de mando de campo que é 
fundamental para a oxigenação do espetáculo que há 
muito deixou de ser apenas uma “paixão popular” 
para se transformar em verdadeira manifestação da 
cultura do Brasil”, finalizou Costa Couto. O 
presidente da OAB/DF vai articular ações com 
as Seccionais do Rio Grande do Norte, do Mato 
Grosso e do Amazonas e demais interessadas 
que já expressaram preocupação quanto à 
subutilização dos estádios.
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Tem sido executado com grande sucesso 
o projeto Seccional Itinerante, idealizado 

pelo presidente Juliano Costa Couto e que leva 
a Diretoria e conselheiros a realizar reuniões e 
despachar com diretamente com advogados em 
fóruns e nas Subseções. “Essa sempre foi uma das 
nossas metas de gestão: ouvir diretamente os advogados 
nos locais de trabalho”, explicou o presidente. “Levar 
os serviços da Seccional ao advogado é mostrar a ele o 
quanto nos importamos com o seu bem-estar”, disse 
Juliano Costa Couto, Presidente da OAB. 
 
Nesses deslocamentos, a caravana da OAB/DF 
disponibiliza serviços de protocolo, tesouraria, 
comissão de Seleção, prerrogativas, certificado 
digital e escritório modelo para que os advogados 
não tenham que se deslocar até o Plano Piloto 
para resolver questões administrativas. A 
primeira edição do projeto ocorreu ainda no 
primeiro semestre da gestão, em 2016, seguida 
por uma edição especial que foi até os fóruns 

das Regiões Administrativas do DF, o “Seccional 
Itinerante-Etapa Fóruns”. No segundo semestre 
de 2016, ocorreu a terceira etapa, e no primeiro 
semestre deste ano ocorreu a quarta.
 
O sucesso do projeto se dá pela praticidade 
que o advogado encontra em resolver questões 
que normalmente só seriam sanadas na sede da 
Seccional. Ao levar os serviços para as Subseções 
periodicamente, a OAB/DF dá celeridade nos 
procedimentos executados pelo advogado.

Sempre parceira da Seccional, a Caixa de Assistência 
dos Advogados também percorre os quatro cantos 
do DF oferecendo serviços aos juristas. Manicure, 
engraxate, vacinação, aferição de glicose e pressão 
arterial, muitos são os serviços que os advogados 
têm acesso quando participam do projeto. A equipe 
da Caixa também comparece aos eventos para 
sanar as dúvidas recorrentes sobre os convênios, os 
projetos em andamento e para acolher as sugestões. 

 

Seccional Itinerante: 
a Ordem se diz presente



É notícia de ordem 21

Thais Machado, advogada, ainda não 
conhecia o Seccional Itinerante, mas disse achar 
interessante o advogado poupar tempo e não pegar 
trânsito, uma vez que em Brasília as distâncias são 
muito longas. “É muito difícil, por exemplo, para 
mim, que moro no Park Way, me deslocar até a Asa 
Norte para resolver minhas coisas. Quanto mais essas 
iniciativas de trazer as coisas para perto do advogado 
existirem, melhor”.

O advogado Nivaldo Neis da Silva, que já 
participou de outras edições do projeto, destacou 
que todos os advogados sempre se beneficiam 
dos serviços oferecidos. “É um projeto bem 
pertinente. O atendimento é muito bom”, afirmou.

Silvia de Fatima Mendes, advogada, 
destacou que o projeto dá celeridade ao dia a 
dia do advogado. “Eu acho o Seccional Itinerante 
muito bom. A sede fica um pouco distante, o fato 
da Ordem vir até o advogado facilita e auxilia na 
interação com a diretoria”, disse.

Francisco Wellington, advogado de 
militante em Taguatinga, elogiou os serviços 
oferecidos pelo projeto e afirma utilizá-los 
sempre. “É um projeto inovador, traz muitos 
benefícios. A iniciativa tende muito a agregar, 
não só para advogados jovens como para os mais 
experientes”, disse.
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Em defesa das prerrogativas dos advogados, 
a OAB/DF realizou sessão pública de 

desagravo contra a diretora-presidente da Agência 
de Fiscalização (Agefis), Bruna Pinheiro, no dia 
31 de julho, na sede da autarquia. O presidente 
da Seccional, Juliano Costa Couto, leu nota de 
manifesto na qual a Ordem repudia declarações 
agressivas da presidente contra advogados que 
atuam para moradores de áreas irregulares. 
Foram desagravados os advogados Og Pereira de 
Souza, Cláudio da Silva Lindsay, Sérgio Lindoso 
Braumann das Neves Pietroluongo, Vera Guedes 
Lúcia de Paiva Guedes e Lucilene Bispo da Paz, 
assim como todos os advogados que atuam nas 
questões fundiárias junto aos condomínios.
O presidente Costa Couto enfatizou que a 
Ordem não aceitará qualquer tipo de desrespeito 
à advocacia. “Nós não vamos admitir qualquer tipo 

de violência contra a advocacia. A advocacia deve ser 
exercida de forma plena, altiva e completa por cada 
advogado do Distrito Federal”.

Representando a presidência da OAB nacional, 
o diretor e conselheiro federal Ibaneis Rocha 
destacou que a defesa das prerrogativas 
profissionais e o respeito à advocacia são a 
expressão máxima e o que dá sentido ao exercício 
de representante da categoria. “Desse modo, 
desagravar os colegas e desagravar toda a advocacia 
do Distrito Federal me deixa sempre orgulhoso. Que 
as autoridades constituídas tenham sempre respeito 
pelo exercício da advocacia e, saibam que sempre que 
um colega advogado for ofendido, terá da Ordem dos 
Advogados a resposta à altura da ofensa. Parabéns a 
Ordem dos Advogados Seccional do DF por mais esse 
ato de bravura, destemor e respeito”, enfatizou Ibaneis.

Advocacia reunida em desagravo 
contra presidente da Agefis

Gestora Bruna Pinheiro disse que advogados de 
moradores de condomínios irregulares são de 
“porta de cadeia” e que aplicam o “conto do vigário”
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Cleber Lopes, secretário-geral adjunto da OAB/
DF e presidente da Comissão de Prerrogativas, 
disse que a atitude da presidente da Agefis é 
um desrespeito a ordem normativa de que “as 
autoridades, os servidores públicos e os serventuários 
da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício 
da profissão, tratamento compatível com a dignidade 
da advocacia e condições adequadas a seu desempenho” 
(artigo 6º, parágrafo único, Lei nº 8.906/1994). 
“É preciso que as pessoas, sobretudo aquelas que 
ocupam cargos ou funções relevantes na estrutura do 
Estado, entendam que o advogado é indispensável não 
só à administração da Justiça mas também à própria 
administração pública de um modo geral, e nesta 
condição deve ser tratado com dignidade. A Comissão 
de Prerrogativas da OAB/DF estará sempre atenta para 
repelir toda e qualquer ação que atente contra o livre 
exercício da advocacia”, destacou Lopes.

Fernando Assis, vice-presidente da Comissão de 
Prerrogativas e conselheiro Seccional foi o relator 
do processo no Conselho Pleno. Ele conta que, 
ao tomar conhecimento do fato, a OAB/DF ainda 
se acautelou em pedir esclarecimentos quanto 
às declarações por meio de uma interpelação 
judicial. “Em resposta, a presidente da Agefis não negou 
as declarações ou apresentou qualquer indicação específica 
que motivasse suas declarações, o que ressalta a intenção 
de generalizar e hostilizar a atuação dos advogados. Não 
há dúvida quanto a ofensa não só aos advogados, como 
à própria advocacia. Não se pode permitir ataque dessa 
natureza”, explanou Assis.

Entenda o caso
A presidente da Agefis ofendeu a honra, a moral 
e a dignidade daqueles que atuam na defesa 
dos interesses dos moradores de condomínios 
irregulares, ao dizer que são advogados de “porta 
de cadeia” e que aplicam o “conto do vigário”. O 
desagravo foi aprovado à unanimidade durante 
sessão do Conselho Pleno da Seccional.

As declarações de Bruna Pinheiro foram feitas 
em entrevista ao programa SOS Brasília, com 
ampla divulgação pela TV Brasília e pela Rede 
TV, quando disse que “existem muitos advogados 
de plantão nas portas dos condomínios, assim como 
existem nas portas das cadeias, querendo pegar pessoas 
que estão ali totalmente sem nenhuma informação”. 
Em outro momento da entrevista a presidente 
da Agefis ainda enfatiza que “Nesse caso não, são 
famílias de alta renda, muito esclarecidas, que caíram 
no conto do vigário de alguns advogados e agora, pela 
sentença movida às vezes, pelos próprios advogados, 
agora estão colhendo o fruto das sentença estarem sendo 
todas negadas”.

O desagravo ainda contou com a presença da 
vice-presidente da OAB/DF, Daniela Teixeira; do 
secretário-geral da OAB/DF, Jacques Veloso; do 
diretor-tesoureiro da OAB/DF, Antonio Alves; 
do conselheiro federal Marcelo Lavocat; do 
presidente da Subseção de Taguatinga, Lairson 
Bueno, de diversos conselheiros Seccionais, além 
de vários advogados e da população em geral.
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Conquistas da gestão 

A atual gestão da OAB/DF chega à metade 
de seu mandato colecionando histórias de 

sucesso em prol da valorização da advocacia. 
Nesse período, foram inaugurados espaços 
e ambientes de suporte, como o plenário do 
mezanino da entidade, a sala do advogado no 
TJDFT, as reformas nas piscinas do Clube dos 
Advogados, as novas salas e o escritório modelo, 
no Setor de Autarquias, dentre outros, que 
espelham a preocupação com o bem-estar de 
toda a classe.

As salas de apoio também fazem parte dessa 
conquista. Os advogados militantes em Águas 
Claras e região ganharam mais um ponto de apoio. 
A sala dos advogados é localizada dentro do Fórum 
Desembargador Helládio Toledo Monteiro, na 
quadra 202 Sul, na praça Irerê. Situada no segundo 
andar, a sala tem quatro computadores novos, 
impressora e mesa de reuniões.

Foram inauguradas ainda uma sala de apoio ao 
advogado no Fórum Trabalhista de Taguatinga, 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e no Fórum José Antonio Gonçalves 
de Carvalho, no Recanto das Emas. As salas 
contam com computadores conectados a 
Internet, mesas para reunião e impressora. Ao 
todo a OAB/DF conta com mais de 50 salas de 
apoio em funcionamento.  

O novo plenário, por exemplo, além de abrigar 
as reuniões ordinárias, serve de espaço para 
eventos, seminários e palestras. Também foram 
inauguradas três piscinas do Clube, sendo uma 
exclusiva para crianças. A revitalização foi feita 
para atrair a família do advogado a fazer parte da 
rotina do clube. 

Melhorias para os advogados do DF

Estão em vias de execução as obras de um 
escritório modelo e a ampliação da sala da 

OAB/DF no TJDFT para atender as demandas 
da jovem advocacia. A ampliação da sala de 
apoio proporcionará condições de trabalho que 
possibilitam conforto e comodidade para que o 
advogado exerça sua profissão. O escritório possui 

computadores novos com acesso à internet, 
impressoras multifuncionais e salas de reuniões.
Semelhante ao que já existe na sede da Seccional, 
a sala será no Setor de Autarquias Sul (Edifício 
Ok). Além disso, um advogado experiente 
prestará orientação jurídica para escolha da 
ação adequada ao caso concreto, elaboração 
de contratos e cobrança de honorários. Outro 
projeto em vias de execução é a ampliação da sala 
de apoio ao advogado localizada no TJDFT. Está 
prevista a compra de 10 novos computadores, 
que darão celeridade aos trabalhos. A obra será 
finalizada no segundo semestre deste ano e visa 
dobrar a capacidade de atendimento da sala, que 
hoje é de 300 advogados por dia.
As obras serão realizadas em parceria com a 
Caixa de Assistência dos Advogados e com o 
Conselho Federal da OAB e estão previstas para 
serem entregues até o fim deste ano.
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Acesso a inquéritos 
no TRF1 

A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), a pedido da Seccional 

da OAB/DF, anulou os artigos da Orientação 
Normativa nº 36/2010, da Corregedoria da Polícia 
Federal, que limitavam o acesso dos advogados a 
inquéritos, processos e cartas precatórias. Para 
defender o pleito, o ex-presidente da OAB/DF e 
atual secretário-geral adjunto da OAB nacional, 
Ibaneis Rocha, fez sustentação oral na qual apela 
para “o respeito ao Estatuto da OAB e às garantias do 
advogado na defesa de seu constituinte”.

Para Juliano Costa Couto, presidente da OAB/
DF, em momentos agitados da vida pública, 
como os atuais, precisamos respeitar, mais do 
nunca, as garantias e prerrogativas do advogado 
e, portanto, do direito à ampla defesa. “O risco, 
ao descuidarmos disso, é trocarmos a realização plena 
da Justiça por um arremedo de justiciamento”, disse.
 
Com a decisão, foram impugnados os seguintes 
dispositivos:

Art. 5º –  Os investigados e seus advogados 
somente terão acesso aos autos e 
documentos já incorporados aos 
autos, relativos a si, ou no segundo 
caso, a seus clientes.

Art. 6º –  Não será concedido aos investigados, 
ou a seus advogados, acesso à 
diligências em curso nem à informação 
que digam respeito exclusivamente a 
terceiros, investigados ou não.

Como avaliar os Tribunais 
do DF

A Seccional da OAB/DF firmou parceria com 
o aplicativo AvaliaJus que permite avaliar os 

Tribunais, anúncios de vagas emprego e estágio, 
OfficeADV e um canal direto de comunicação 
com a Comissão de Prerrogativas. Previsto 
para entrar em vigor em agosto deste ano, o 
sistema possui plataformas em IOS e Android. 
Para utilizá-lo basta efetuar cadastro e login. “A 
Seccional ficará ainda mais próxima do advogado, 
podendo assim receber mais rapidamente suas demandas 
e observações sobre o andamento do sistema de justiça 
do DF”, disse o presidente da entidade, Juliano 
Costa Couto.
No aplicativo, é possível selecionar o local que 
se deseja avaliar através de um filtro de busca. 
Depois, é necessário preencher um formulário 
onde será possível expor as dificuldades 
enfrentadas no exercício da advocacia. A partir 
de uma pesquisa de múltipla escolha será gerado 
um banco de dados que mostra as condições de 
atendimento dos tribunais. 

Segundo Costa Couto, por meio dos formulários 
serão mais efetivas as resoluções dos pleitos da 
advocacia. “Iremos aos tribunais com pleitos pontuais, 
guiados pelos advogados que frequentam todos os dias 
aqueles ambientes. Assim, será mais fácil resolver os 
problemas detectados. Além disso, os feedbacks positivos 
reforçarão as boas atitudes que estão sendo realizadas”, 
disse.

O aplicativo também oferece informações sobre 
vagas na área jurídica em todo o Distrito Federal, 
tanto de empregos como de estágios. Além disso, 
o AvaliaJus estabelece um canal de comunicação 
direto com a Comissão de Defesa das Prerrogativas 
da OAB/DF, com registro de protocolo, hora, 
data e notificações no e-mail cadastrado sempre 
que houver uma nova movimentação. Por fim, 
o OfficeADV, também disponível no aplicativo, 
oferece um espaço para a consulta de Leis, códigos 
e súmulas para os advogados.
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A tradicional festa junina promovida pela OAB/DF 
reuniu este ano 1,4 mil pessoas no Clube dos 
Advogados, dia 10 de junho. O evento recebeu um 

público eclético, além, de advogados, desembargadores 
e personalidades da Justiça brasileira e suas famílias. 
A animação ficou por conta das duplas Rick & Rangel, 
Danilo & Daniel e do DJ Flavio Fatboy. E a comida 
assinada pelo restaurante Universal Diner, que trouxe 
releituras de comidas típicas assinadas pela chef Mara 

Alcamim, além dos tradicionais quitutes. 

Festa Junina da Seccional 
reúne 1,4 mil pessoas
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Prestigiaram o evento toda a diretoria da 
OAB/DF, o presidente, Juliano Costa Couto; a 
vice-presidente, Daniela Teixeira; o secretário-
geral, Jacques Veloso de Melo; o secretário-geral 
adjunto, Cleber Lopes e o diretor tesoureiro, 
Antonio Alves; os conselheiros federais, Severino 
Cajazeiras, Carolina Petrarca e Ibaneis Rocha; a 
diretoria da CAA/DF, o vice-presidente Pedro 
Anísio Mendes; o secretário-geral, Maximiliam 
Patriota; a secretária-geral adjunta, Clarisse Dinelly; 
o diretor tesoureiro, Marcelo Lucas e a diretora, 
Daniela Caetano; o presidente e o vice-presidente 
do Clube, Marcelo Martins da Cunha e Silvestre 
Rodrigues da Silva, respectivamente, além de 
conselheiros seccionais e outras autoridades. 

Para Renato Rainha, conselheiro do TCDF, 
“foi muito bom rever os amigos. Está uma festa cada ano 
mais linda. Ano passado eu vim e achei linda, mas esse ano 
está demais. A OAB/DF consegue se superar. Eu que sou 
de Barretos, quando chego aqui e vejo essas modas de viola,  
gosto demais, me sinto em casa. A OAB/DF, o Juliano e 
toda a sua diretoria estão de parabéns”.

 Rodrigo Corrêa, vice-presidente da 
Subseção do Núcleo Bandeirante, veio com 
a esposa e as duas filhas e disse ter se sentido 
em casa pelo fato da festa ter um ambiente 
bem familiar. “Encontrei muitos amigos das outras 
Subseções e confraternizei bastante”, disse. Dentre 
as comidas contou ter gostado muito do 
hamburguer e da pizza. 

Para Larissa Ribeiro Magalhães Mendes, 
advogada militante em Planaltina, o evento 
foi lindo. “A organização está excelente, a comida é uma 
delícia, e a música muito boa. De zero a 10 eu dou 11!”.

 Dalton Ribeiro, presidente da Subseção 
de Planaltina, contou que ouviu muitos elogios 
de colegas advogados que militam na região. O 
presidente caracterizou o evento como magnífico 
e sensacional. “Eu, como advogado e presidente da 
Subseção de Planaltina, me sinto lisonjeado e prestigiado 
por estar na festa da Ordem. Esses eventos demonstram 
que nós pertencemos a um mesmo sistema e servem para 
unir a advocacia”.  

Lairson Bueno, presidente da Subseção 
de Taguatinga, disse estar impressionado com a 
quantidade de pessoas que prestigiaram o evento. “A 
decoração está mais linda que o ano passado. A gente pode 
perceber que a cada ano que passa a festa se aprimora mais”.
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 Manoel Paulo de Andrade Neto (TCDF) 
- Manuelzinho do TCU é do Rio Grande do 
Norte, e diz que ama festa Junina por fazê-lo 
lembrar de sua terra. “Achei ótima. Nós que somos do 
interior adoramos festa Junina. Estava tudo lindo, me sinto 
em casa quando venho para essas festas”.

  Para Edmilson Menezes, presidente da 
Subseção de Ceilândia, a festa é excelente.        
“Eu gostei de tudo, da decoração, da comida dos artistas. 
Encontrei muitos colegas advogados. É uma excelente 
confraternização. Parabéns para a diretoria. Como sempre 
tudo está uma maravilha.”  

Marcelo Lavocat - “A festa a cada ano tem se 
mostrado melhor, verifico que foi ampliada, a frequência 
deve aumentar. Um momento formidável para que os 
advogados possam se reunir em um evento informal, fora 
da formalidade do dia a dia dos advogados, que é o Fórum 
e as dependências da OAB/DF, e aqui é um momento de 
união, momento de congraçamento. Isso que é bom”.

Hélio Cabeceira - “Muito boa, tenho prestigiado 
nos últimos três anos e este ano foi exemplar. Acho que a 
união das instituições é fundamental. Nós temos que nos 
unir, lutar contra tudo de ruim que está acontecendo, e a 
OAB/DF tem o papel fundamental na defesa do cidadão, 
na defesa da sociedade.”

Luiz Carlos - “A festa está muito boa, inclusive bem 
melhor que a do ano passado que eu estive aqui e merece 
sempre o prestígio de todos os advogados de Brasília, porque 
a organização é das melhores possíveis”.

Jerônimo Agenor Suzano Leite - “Excelente, 
momento de confraternização entre os amigos, comida 
típica muito boa, com algumas novidades, coisas atuais. 
Acho que a classe da advocacia está muito feliz com este 
evento”.

Henrique Paulo de Abreu Santos - “Excelente! 
Bem organizada, bem servido, ambiente bem agradável, bem 
familiar. Estou gostando demais.”

Deia Lira - “Maravilhosa. Criativo, decorado, 
comida boa, gente muito bonita. Perfeita”!

Alexandre Henrique de Paula - “A festa 
está maravilhosa, muito organizada, com um glamour 
excelente. O Comitê que está organizando esta festa está 
de parabéns. Tudo bem equilibrado, comida e bebida com 
fartura, bom atendimento, está de parabéns a Gestão da 
OAB/DF e principalmente o presidente do Clube dos 
Advogados”. 
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Festa Na Praia contou com animação da Banda 
Primeiro Beijo, Banda Eva e Circo Vintage. 
O Dia dos Advogados e das Advogadas foi 

comemorado com muita diversão numa grande festa 
no ambiente “Na Praia”. Mais de cinco mil pessoas, 
entre advogados e acompanhantes, participaram da 
maior festa da advocacia do Distrito Federal.

OAB/DF reúne 5 mil pessoas na 
maior festa de todos os tempos
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Juliano Costa Couto, presidente da OAB/DF, 
destacou a satisfação de poder reunir a advocacia. 
“É uma alegria estar com vocês, trocando essa energia. Que 
a união seja sempre o nosso norte. Parabéns advogados e 
advogadas que lutam pelos direitos de seus clientes, pelos 
direitos dos cidadãos e por uma Brasília melhor”.

Logo na entrada já dava para perceber a 
grandiosidade do evento. O Circo Vintage esperava 
os advogados com apresentações interativas, 
fazendo com que os convidados imergissem em um 
ambiente fantástico. Bailarinas, palhaços, homens 
sombra, gêmeas siamesas e vários personagens do 
universo imaginário recebiam os convidados no 
primeiro lounge da festa.

A animação ficou por conta da Banda Primeiro 
Beijo, que trouxe o pagode, o axé e as músicas que 
marcaram época para colocar todo mundo para 
dançar. No palco principal entrou a Banda Eva, 
liderada por Felipe Pezzoni, que cantou canções 
da história do grupo, como “Eva”, “Me abraça” e 
“Não precisa mudar” e levou o público ao delírio.

O evento foi uma parceria com a R2 produções 
e contou com o apoio da Comissão de Apoio ao 
Advogado Iniciante e do Conselho OAB Jovem. 
Tiago Santana, presidente da Comissão de Apoio 
ao Advogado Iniciante (CAAI), conta que o que 
a vontade de reunir a jovem advocacia do DF em 
um evento que proporcionasse satisfação total dos 
advogados foi a força motriz para fazer o evento. 
“Nós queríamos que o advogado se sentisse 
prestigiado no dia dele, e onde melhor do que Na 
Praia para que isso acontecesse? O resultado está ai! 
Essa festa linda que temos aqui hoje”.

Camilo Noleto, presidente do Conselho Jovem 
da OAB/DF, lembrou do sucesso que a festa fez do 
ano passado e observou que este ano ela foi ainda 
maior. “Já tivemos uma festa aqui na praia e para mim 
é uma grande alegria saber que os advogados gostaram 
tanto que voltaram para nos prestigiar de novo esse ano. 
A advocacia do DF merece mesmo usufruir de momentos 
de diversão e entretenimento em um ambiente totalmente 
badalado em nossa cidade”.
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O Conselho Federal da OAB (CFOAB) e a 
diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados 
(CAA/DF) estiveram presentes e também 
curtiram a festa. Carolina Petrarca, conselheira 
federal, considerou a festa “alegre, divertida e com 
uma energia boa. Ver mais de 5 mil advogados e advogadas 
comemorando o dia da advocacia faz com seja uma noite 
ainda mais especial”, disse.

Severino Cajazeiras, conselheiro federal, 
contou que o dia do advogado não poderia ter sido 
melhor. “É muito bom ver a advocacia reunida para 
comemorar o nosso dia, espero que essa alegria se repita por 
muitos anos”.

Para Ricardo Peres, presidente da CAA/DF, foi a 
festa da advocacia mais bonita que ele já presenciou. 
“Sensacional! Você via os advogados felizes e comemorando 
seu dia. Todos os elementos lá presente vinham de encontro 
ao que a profissão merece. Ver tantos advogados felizes e 
reunidos mostra que estamos no caminho certo, que é o 
caminho da união”, afirma.

Alexandre Spezia, advogado, ficou animado 
com o dia do advogado ter sido comemorado na 
praia. “Eu achei uma grande iniciativa, assim a gente 
consegue congregar, em uma festa que é famosa aqui 
em Brasília, a parte de networking, que é importante 
na nossa profissão, e a parte de lazer, que é o que todo 
mundo deseja para o fim de semana”. Fabiana Castro 
Paranhos, advogada, elogiou a estrutura do evento, 
o ambiente e ressaltou que “a música da banda Eva 
tornou tudo ainda ainda mais animado”.

Talvez um dos motivos da festa da advocacia na 
praia ter sido um grande sucesso foi porque ela não 
agradou apenas a advogados. Marília Souza disse que 
se sentiu muito bem recebida e que valeu muito 
a pena ter vindo confraternizar com seus amigos 
advogados no dia deles. “Desde que eu cheguei me senti 
deslumbrada. Estou muito feliz por estar aqui com os meus 
amigos curtindo o dia deles”, disse.

A festa, que reuniu mais de 5 mil advogados, 
ocorreu em sua segunda edição, e foi realizada para 
comemorar não só o dia da advocacia, mas também 
a harmonia da classe que luta pela justiça e pelo 
bem da sociedade.
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Novo Código ao alcance de todos

Corregedoria nacional da OAB debate em todo país 
importância do novo Código para o exercício 
da profissão e defende sua inclusão nas grades 

curriculares das faculdades de Direito

Além da defesa das liberdades e garantias 
individuais, que se confunde com a luta pelo 
respeito às prerrogativas dos advogados, a 
Ordem dos Advogados do Brasil deve promover 
uma ampla discussão em todo o território 
nacional sobre o Código de Ética profissional 
para que este tenha o seu trabalho não só 

reconhecido como necessário, mas acima de 
tudo respeitado. Essa é a opinião do Corregedor 
nacional da OAB, Ibaneis Rocha, secretário-
geral adjunto do Conselho Federal e presidente 
da Segunda Câmara da entidade, responsável 
por julgar os processos ético-disciplinares em 
grau de recurso. 
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Há um ano e meio no cargo, Ibaneis lidera 
uma verdadeira maratona em todo o País para 
divulgar as mudanças do novo Código de Ética 
e Disciplina e suas implicações juntos aos 
TEDs estaduais. Com isso, amplia também o 
debate em torno das prerrogativas, tema sempre 
recorrente e que anda lado a lado da questão ética 
profissional. Na visão do Corregedor, o Estatuto 
da Advocacia, bem como o Código, precisam 
ser incorporados como disciplinas obrigatórias 
nas faculdades de Direito. “A conduta individual 
do advogado sempre se reflete na imagem coletiva. Ou 
seja, o que o advogado vier a representar, como conceito e 
identidade, acaba se espalhando na sociedade”, diz ele.

Como está o trabalho da Corregedoria 
nacional da OAB? 

Ibaneis Rocha – A edição do novo Código 
de Ética e Disciplina levou a Corregedoria da 
OAB nacional a adotar uma postura que eu 
chamaria de catequizadora, levando a todos 
os Estados uma discussão mais profunda em 
torno das mudanças introduzidas a partir de 
2015 neste documento legal, que é vital para o 
exercício da advocacia. Essa foi uma tarefa que 
a Corregedoria do Conselho Federal abraçou 
com entusiasmo, considerando que até então 
não tínhamos um arcabouço que unificasse o 
entendimento dos processos ético-disciplinares 
no âmbito das Seccionais. 

Em um país de dimensão continental, 
como fazer isso? 

Ibaneis Rocha – Foi criada a “Corregedoria 
Itinerante”, que, como o próprio nome diz, 
significa estar presente fisicamente nos Estados. 
Montamos um calendário de visitas e palestras 
em que os corregedores adjuntos desempenham 
papéis da maior importância, esclarecendo, 
debatendo e desse modo ajudando a divulgar 
o novo Código. É de se destacar que já foram 
realizados dois encontros nacionais com 
presidentes de TEDs e corregedores para 
discutir o tema. 

Nesses encontros debate-se também a 
questão das prerrogativas profissionais?

Ibaneis Rocha – Ética e prerrogativas são temas 
que caminham juntos. Para se fazer respeitado 
junto aos poderes constituídos, o advogado 
precisa manter uma postura ética. Nunca é 
demais lembrar aquele velho axioma: a conduta 
individual do advogado sempre se reflete na 
imagem coletiva. Ou seja, o que o advogado vier 
a representar, como conceito e identidade, acaba 
se espalhando na sociedade. Daí decorre o elo 
de solidariedade ética que deve nos unir como 
classe profissional. 

Havia muitas reclamações quanto à demora 
dos Tribunais de Ética e Disciplina em 
julgar processos. Esse quadro se mantém? 

Ibaneis Rocha – Temos trabalhado de forma 
a dar agilidade a todos os procedimentos, 
acompanhando julgamentos nos TEDs e 
recebendo as reclamações das partes que 
recorrem ao Conselho Federal. A Corregedoria 
disponibilizou todos os recursos on-line para 
receber representações dar respostas de forma 
imediata. Na Segunda Câmara do Conselho 
Federal, que presido e julga os processos ético-
disciplinares, tivemos a oportunidade de zerar 
a pauta. Estamos hoje julgando processos que 
chegaram no mês anterior. Isto é importante 
como referência não só para as Seccionais, como 
também para aqueles advogados que desejam uma 
pronta reparação quando se sentem injustiçados. 

Como está sendo o ritmo de representações 
contra advogados? A curva é ascendente 
ou decrescente?

Ibaneis Rocha – Verificamos uma elevação 
sensível no número de representações, 
principalmente em Estados mais populosos, 
caso de São Paulo, Rio e Minas. Mas se 
buscarmos as razões veremos que muitas vezes 
esses processos decorrem de situações em que 
o advogado se viu envolvido numa infração por 
puro desconhecimento do seu código de ética. 
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É uma triste realidade, mas não se ensina ética 
profissional na faculdade.

Mas devia, não?

Ibaneis Rocha – Sim, é necessário. Queremos 
levar também esse assunto para dentro das 
faculdades de Direito. Já que se fala em 
mudança curricular no ensino jurídico, passou 
da hora de tratar dessa questão. Ética, por si, já 
é uma disciplina que permeia todas as outras 
no campo do Direito. Mas estamos falando, 
especificamente, do Estatuto e do Código de 
Ética da OAB. Quem pretende ser advogado 
precisa conhecer bem esses documentos, pois 
o que se nota é que muitas infrações éticas 
cometidas decorrem muito mais do despreparo 
do profissional, da falta de conhecimento, do 
que da má-fé. Estamos trabalhando junto ao 
Ministério da Educação para tratar disso.

O advogado, hoje, se sente intimidado 
pelo carisma que o Ministério Público e 
os juízes conquistaram junto à opinião 
pública após a Lava Jato?

Ibaneis Rocha – O advogado não pode se 
deixar intimidar por poder nenhum, essa é 

a premissa básica. O que verificamos, nos dias 
atuais, em que o ativismo judicial anda em alta 
e muitas vezes atropela direitos fundamentais, é 
mais uma tentativa de criar dificuldades à defesa e 
incutir na sociedade conceitos falsos. O mais grave 
é querer confundir o advogado com o cliente.

Mais uma vez, a questão das prerrogativas 
vem à tona...

Ibaneis Rocha – Sim, é um assunto recorrente, 
infelizmente, dando margem a muita polêmica 
nos tribunais. Quando o advogado é visto ao lado 
de alguém acusado de corrupção, é logo taxado 
de alguma coisa. Ora, é preciso entender que até 
para se punir alguém é preciso que se dê a esse 
alguém o direito de se defender, caso contrário 
teremos não um Estado soberano, mas tirano. 
O processo só existe por causa do réu, e para 
garantir qualquer punição, ela deve ser obtida 
com o respeito às garantias constitucionais. 
O advogado tem este dignificante papel, de 
garantir o limite entre a função do Estado e as 
garantias individuais. Somos nós que temos a 
missão constitucional de assegurar a cidadania, 
traçando esta rota em que o processo assegure 
que o Estado deva garantir acima de tudo a 
liberdade e a igualdade do cidadão.
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A CORREGEDORIA ITINERANTE
Cronograma de visitas aos Estados

    Rio Grande do Sul  Dia 30 de maio/2017

     Paraná Dia 23 de junho/2017

     Rio de Janeiro  Dia 26 de julho/2017

     Minas Gerais  Dia 17 de agosto/2017

     Espírito Santo Dia 18 de agosto/2017

     Santa Catarina  Dia 25 de agosto/2017

     Goiás e DF Dia 28 de setembro/2017

     São Paulo  Dia 29 de setembro/2017

     Pernambuco  Dia 25 de outubro/2017

     Paraíba  Dia 26 de outubro/2017

     Rio Grande do Norte  Dia 27 de outubro/2017

LIÇÕES DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA

Art. 1º  O exercício da advocacia exige conduta compatível 
com os preceitos deste Código, do Estatuto, do 
Regulamento Geral, dos Provimentos e com os 
princípios da moral individual, social e profissional.

Art. 2º  O advogado, indispensável à administração 
da Justiça, é defensor do Estado Democrático 
de Direito, dos direitos humanos e garantias 
fundamentais, da cidadania, da moralidade, da 
Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o 
seu ministério em consonância com a sua elevada 
função pública e com os valores que lhe são 
inerentes.

Erik Franklin Bezerra 

Corregedor-Adjunto da 

OAB Nacional
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Art. 4º  O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação 
empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como 
integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica, público 
ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência.

              Parágrafo único. É legítima a recusa, pelo advogado, do patrocínio de causa 
e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito 
que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado 
anteriormente.

Art. 7º  É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou 
indiretamente, angariar ou captar clientela.

Art. 10.  As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. 
Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe 
ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova, 
em seguida, o substabelecimento do mandato ou a ele renuncie.

Art. 23.  É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua 
própria opinião sobre a culpa do acusado.

             Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo 
ao advogado agir, como defensor, no sentido de que a todos seja concedido 
tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das 
garantias constitucionais.

Art. 27.  O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes 
políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de 
urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em 
que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de 
todos com quem se relacione.

Art. 35.  O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento 
no exercício da profissão. 

               Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado 
tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Ética e disciplina36



37

No DF, combate à  
captação ilícita de 
clientes 

Uma cena, infelizmente, comum no Distrito 
Federal entre os advogados recém ingressos na 
carreira: diante de um mercado competitivo 
e na ânsia de ocupar espaço, parte-se para 
a captação de clientes por meio de todos os 
artifícios, inclusive propaganda e “vendedores” 
de soluções para problemas jurídicos até nas 
portas de fóruns e outros órgãos públicos.Com 
isso, infringe-se o Código de Ética e Disciplina 
e já se tornou uma das causas mais recorrentes 
junto ao Tribunal de Ética Disciplinar (TED) da 
OAB do Distrito Federal.
O advogado tem múnus público e a advocacia é 
um serviço essencial à Justiça, conforme preceitos 
preconizados não apenas no Estatuto (que é lei 
federal), como também na Constituição. Por estas 
e outras, ainda que a remuneração seja necessária à 
sobrevivência do advogado, o exercício profissional 

não tem característica mercantilista como ocorre 
em outras profissões.
Para o presidente da TED, Luis Gustavo 
Muglia, buscar cliente, em si, não constitui uma 
ilegalidade. Passa a ser no momento em que o 
profissional da advocacia usa de procedimentos 
propagandísticos que desvirtuam o serviço 
oferecido. O artigo 39 do Código de Ética e 
Disciplina veda expressamente a veiculação 
de publicidade por meio de rádio, cinema e 
televisão, o uso de outdoors, painéis luminosos, 
as inscrições em muros, paredes, veículos, 
elevadores ou qualquer espaço público. A norma 
também proíbe a veiculação de serviços de 
advocacia em conjunto com outras atividades. 
“A publicidade deve ser feita de forma comedida, 
com caráter informativo e obedecendo às regras da 
discrição e sobriedade”, disse.

“Diferentemente de uma relação comercial, em 
que o cliente entra, pega, paga pelo produto e vai 
embora, a relação do advogado com o cliente só está 
iniciando após o primeiro contato”, explicou. “O 
advogado pode, por exemplo, divulgar um cartão 
comercial, desde que cumpra alguns requisitos, tais 
como colocar o nome completo, número da OAB, 
endereço, telefone”.

Luis Gustavo Muglia destacou também o papel 
das redes sociais, que devem ser tratadas com 
muito cuidado pelos profissionais do Direito. 
“O uso das mídias sociais não deve induzir o leitor 
a litigar nem promover captação de clientela. Eu 
posso divulgar nas redes sociais que ganhei uma 
determinada causa? Sim, é possível. Mas o cliente 
concordou com essa divulgação já que o contrato entre 
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advogado e cliente é baseado no sigilo? Tudo tem que 
ser muito bem ponderado”. 

Conduta ética – O advogado deve sempre se 
comportar de modo ético com clientes e colegas 
de trabalho. Por essa razão, o profissional não 
pode debater o processo de outro na imprensa.  
“O advogado não pode, em hipótese alguma, 
questionar as condutas adotadas por outro profissional 
em  processos. Isso é falta de ética”, destacou Muglia.

Outra conduta à qual o advogado deve ficar 
atento é com relação à divulgação de clientes 
em sites na internet. “É permitida a divulgação 
de clientes, mas a demanda desses clientes não. O 
objetivo dessa divulgação é transmitir capacidade 
profissional, não aliciar cliente”, esclareceu o 

presidente do TED.

O Código de Ética e Disciplina também proíbe 
que um advogado assine petição de outro.  
“Se o profissional não colaborou com a tese ou com 
a escrita daquela peça, é uma falta ética assinar 
esse documento. Não se pode fazer isso de maneira 
alguma”, recomendou Muglia.

Como fazer - O presidente da TED citou 
algumas condutas que podem ser adotadas 
pelos profissionais para captar clientes de forma 
lícita: “Estude, assista audiências, converse com 
outros colegas, faça contatos, participe das comissões 
da OAB. Não basta abrir um escritório, colocar 
advogado na porta e contar que o cliente vá aparecer. 
É preciso se movimentar, correr atrás”. 

Números do TED 2016-2017

Principais ocorrências de infrações:
Conduta incompatível 

(art. 34, XXV - EAOAB)
Locupletamento ilícito 
(art. 34, XX - EAOAB)

Abandono de causa (art. 34, XI - EAOAB)
Retenção abusiva de autos 

(art. 34, XXII - EAOAB)
Captação de clientela 
(art. 34, III - EAOAB)

Recusa injustificada de prestação de contas 
(art. 34, XXI - EAOAB)

Quantidade de condenações executadas desde o início da gestão:
Multa: 188 anuidades executadas

Advertência: 53 execuções
Censura: 47 execuções

Suspensão: 82 execuções
Exclusão: 1 execução

Quantidade de processos instaurados:
579 processos instaurados em 2016
268 processos instaurados em 2017
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ESA/DF oferece diversos 
cursos de especialização 
para advogados
Instituição conta com preços acessíveis, ótima infraestrutura e professores capacitados

Preocupada em oferecer ensino de qualidade 
aos profissionais do Direito, a Escola Superior 
da Advocacia (ESA) do Distrito Federal surge 
como possibilidade de capacitação continuada 
para muitos profissionais do ramo. A instituição 
oferece inúmeros cursos presenciais e on-line 
sobre temas atuais que capacitam e atualizam o 
profissional. Diferente das outras instituições, o 
foco da ESA é na prática profissional.

O diretor da ESA, Rodrigo Becker, esclarece que 
uma das novidades implantadas pela instituição 
em 2017 foram os cursos on-line. “Nossa ideia foi 
proporcionar conforto e agilidade aos advogados. Nós 
sabemos que a atividade da advocacia exige dedicação. 
Os novos cursos não requerem deslocamento para as 
dependências da escola, permitindo que as aulas sejam 
assistidas dentro de seus escritórios ou em suas casas”.

cursos on-line

 1. Curso de Formação para Novos Advogados

 2. O novo CPC e seu impacto nos processos empresariais

 3. A litigância de má-fé na Justiça do Trabalho no novo CPC

 4. Aspectos societários e tributários da incorporação e fusão de empresas



Cursos de pós-graduação
  1. Direito e Processo do Trabalho

  2. Direito Previdenciário

  3. Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil

  4. Direito Ambiental

  5. Direito Educacional

  6. Direito Penal Militar e Processo Penal Militar

  7. Direito Notarial e Registral

  8. Direito Eleitoral
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Ele acrescenta que todos os cursos on-line 
são produzidos pela própria ESA. “Os mesmos 
cursos temáticos oferecidos na unidade da ESA 
são oferecidos de modo on-line. Diferentemente 
das pós-graduações, esses cursos são produzidos 
exclusivamente pela ESA, por professores da 
Escola. Apenas o estúdio onde são gravadas as 
aulas e o sistema de gerenciamento da compra são 
terceirizados”, diz.

A ESA também oferece dezenas de cursos 
presenciais com duração de poucos dias. 
Somente nos meses de julho e agosto e serão 
realizados mais de 30 sobre vários temas: 
Teoria do Crime, Inclusão do Advogado ao 
Mundo Digital, Técnicas de Elaboração de 
Recursos Especiais, Prática em Audiência 
Trabalhista, Curso Avançado de Licitações e 
Contratos Públicos, Tratados e o Controle da 
Constitucionalidade, entre outros. 

A pós-graduação também é uma possibilidade 
de aperfeiçoamento para advogados iniciantes 
e também para os mais experientes. Não à toa 
estão entre os cursos mais procurados pelos 
profissionais do Direito. No momento, a ESA 
oferece oito cursos em vários ramos do Direito 
Os cursos possuem aulas presenciais e virtuais. 
“Uma das vantagens é que, em sua grande maioria, 
os cursos de pós-graduação oferecidos pela ESA duram 
em média três semestres”, destaca Becker.

Parcerias – Desde sua criação, a Escola 
Superior de Advocacia do Distrito Federal 
firmou algumas parcerias de sucesso com 
renomadas instituições de ensino: Instituto 
Infoc, IDP, Unyleyer e Associação dos 
Advogados de São Paulo (AASP). A partir de 
agora, a Atame também faz parte deste grupo de 

parceiros para oferecer o curso de pós-graduação 
em Processo Civil. “Nós temos parcerias com 
várias instituições conceituadas para oferecer os 
melhores cursos de pós-graduação aos advogados 
inscritos na OAB/DF. Estamos em tratativas 
para ampliar essas ofertas, especialmente nas 
regiões administrativas”, ressalta Becker.



O diretor cita quais as principais vantagens 
dessas parcerias. “A primeira grande vantagem 
é o preço. Nós negociamos com nossas parceiras 
descontos que variam entre 20% e 50%. Outra 
vantagem é que se tratam de instituições de ensino 
conceituadas no mercado. Por fim, nós temos 
autonomia junto a essas instituições para definir 
qual será o corpo docente e quais matérias devem 
fazer parte do conteúdo dos cursos”.

Não à toa os cursos de pós-graduação 
oferecidos pela ESA são tão procurados. “Todos 
os cursos de pós-graduação oferecidos por nossas 
parceiras têm lotação máxima. Isso demonstra que 
o advogado está preocupado em se capacitar, em se 
manter atualizado, em se especializar. O mercado de 
Direito de hoje exige especializações. No momento 
em que a OAB/DF oferece essa possibilidade de 
especialização, o advogado se gabarita para atuar 
nesse mercado extremamente competitivo”, explana 
o diretor da ESA. 

Infraestrutura – Um diferencial da Escola 
Superior de Advocacia do Distrito Federal 
é a infraestrutura oferecida aos alunos. 
Suas dependências possuem amplas salas 
de aula, espaços para estudo individual em 
salas climatizadas e lanchonete. “Recentemente 
realizamos melhorias em nossa biblioteca. Também 
estamos investindo no aumento do número de 

palestras de variados temas com célebres palestrantes”, 
enumera o diretor Rodrigo Becker.
“Todos os cursos da ESA/DF são ministrados por 
profissionais do mais alto nível, o que garante uma 
maior qualidade para nossos alunos. A escola prima 
pela teoria aliada à prática”, destacou a diretora e 
conselheira Federal Carolina Petrarca, que ainda 
ressaltou o compromisso da escola com a atualização 
dos advogados.

Jovem professor – A OAB Jovem e a ESA 
iniciaram, neste ano, o projeto piloto do “Curso 
de Capacitação de Novos Professores”, que 
visa capacitar e desenvolver habilidades dos 
advogados do Distrito Federal para que possam 
atuar como professores da ESA. “O resultado 
da primeira turma nos deu certeza do sucesso 
dessa proposta. Nossa meta é que os participantes 
conquistem melhores espaços no mercado de trabalho. 
Teremos reedições de novos cursos para que possamos 
dar acesso a todos os interessados”, antecipa o 
presidente do Conselho Jovem da OAB/DF, 
Camilo Noleto.

Outras iniciativas voltadas para a capacitação 
dos jovens advogados estão sendo elaborados 
pelo Conselho Jovem. “Os cursos práticos sobre a 
atuação dos advogados na realização de audiências, 
sustentações orais e elaboração de peças tem servido 
de reflexão quanto a criação de oficinas processuais na 
Ordem. Esse será um próximo projeto a ser discutido 
no âmbito do Conselho Jovem, em parcerias com 
a Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante e a 
ESA”, antecipa Noleto. 



FAJ oferece atendimento 
jurídico gratuito 
à população carente
Serviços são prestados nos seis núcleos jurídicos espalhados pelo DF

A Fundação de Assistência Judiciária da 
OAB/DF é uma ótima oportunidade para 
aqueles que precisam de atendimento 
jurídico de qualidade, mas não contam com 
recursos financeiros. O trabalho realizado 
pela FAJ, como é conhecida, consiste 
em oferecer atendimento 
jurídico gratuito à população 
carente que mora no DF. 

A presidente da FAJ, 
Fernanda Gonzalez Pereira, 
explica que os atendimentos 
são realizados nos Núcleos 
Jurídicos, de segunda a 
quinta-feira, nas áreas de 
Direito Civil, Família, 
Previdenciário e Criminal. “Atualmente 
temos cinco núcleos jurídicos situados no 
Fórum do Núcleo Bandeirante, no Fórum de 
Santa Maria, no edifício-sede da Subseção de 
Sobradinho e nas sedes do TJDFT e da OAB/
DF. O atendimento é feito por advogados 
contratados pela FAJ e também por profissionais 
voluntários e estagiários de Direito”.

Fernanda destaca que a FAJ também 
funciona como ferramenta para tirar 
dúvidas da população. “Muitas vezes as 
demandas recebidas pela FAJ não são casos de 
propositura de ação judicial. Nesses casos, a gente 
atua como fonte de informação e esclarecimentos, 
bem como de conciliação de conflitos”, esclarece.

Exercício do direito – A presidente da 
FAJ explica que podem ser atendidas pela 
FAJ pessoas que, cumulativamente, estejam 
desempregadas ou percebam remuneração 
mensal não superior a 2,5 salários mínimos; 
não disponham de meios de subsistência 
digna; não sejam proprietárias de bens 

alienáveis em valor suficiente para custeio 
da ação que pretenda propor; e tenham 
ação a propor ou interesse a zelar em valor 
não superior a 20 salários mínimos.

“A FAJ propicia à população 
carente muito mais que o exercício 
do direito elementar de acesso 
à justiça. Proporciona àqueles 
hipossuficientes a conquista 
da cidadania e a efetivação da 
dignidade da pessoa humana, ao 
lhe garantir o acesso ao Judiciário, 
sobretudo, porque o direito de 
acesso à justiça é um direito 
garantidor de outros direitos e uma 

maneira de assegurar os direitos de cidadania”, 
explana Fernanda.

Como participar? Participar da 
Fundação de Assistência Jurídica da 
OAB/DF é bem simples. As inscrições 
ficam abertas durante todo o ano e os 
interessados devem comparecer à sede 
da FAJ, localizada no edifício da OAB/
DF, na 516 Norte. “Importante destacar 
que a prestação do serviço é voluntária e não 
remunerada, uma vez por semana”, alerta 
Fernanda Gonzalez.

1. Declaração de matrícula no 7º semestre 
do curso de Direito ou diploma de Bacharel 
em Direito
2. Cópia do histórico escolar
3. Cópias do RG, CPF e título de eleitor
4. Cópia do Certificado de Reservista ou 
Dispensa do Serviço Militar (homens)
5. Duas fotos 3x4 (homens – paletó e gravata)

Ao longo de 33 anos 
a FAJ atendeu mais 
de 350 mil pessoas. 

Em 2017, até o 
presente momento, 

foram realizados 
2.133 atendimentos.
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Clube dos Advogados investe em estrutura para 
melhor atender os associados

Oferta de novos serviços, investimento em tecnologia e 
reformas de alguns espaços estão entre as melhorias 

O Clube dos Advogados da OAB do Distrito 
Federal continua investindo na melhoria das 
instalações e no oferecimento de serviços 
em prol dos associados. A partir de agora 
os associados podem realizar treinamento 
funcional, fruto de uma parceria com a empresa 
Soccer Fit, dos preparadores físicos Anderson 
Vieira Peres e Marcus Vinícius Galletti Lóss.

O projeto visa realizar treinamento funcional 
especializado com bases do futebol, resultando 
em melhorias no condicionamento físico, 
performance técnica e emagrecimento. Os 
exercícios são destinados para homens e 
mulheres, a partir dos 16 anos, que desejam 
realizar atividades físicas diferentes daquelas 
tradicionalmente oferecidas por academias de 
ginástica. As matrículas estão abertas e podem 
ser feitas na recepção do clube, das 9h às 17h.

“Nós criamos um espaço nas instalações do clube 
adequado para oferecer aos nossos sócios esse tipo 
de serviço. Tenho certeza de que nossos associados 
ficarão bem satisfeitos com mais essa estrutura”, 
afirma o presidente do Clube dos Advogados, 
Marcelo Cunha. Outra novidade é a reforma 
do parque das crianças e da sauna. “Vamos trocar 
todos os brinquedos e deixar a estrutura totalmente 
revitalizada. Em breve também vamos reativar a 
sauna”, adianta.
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Desde novembro do ano passado, os advogados 
podem desfrutar de três piscinas totalmente 
revitalizadas, sendo uma exclusiva para crianças. 
“Antigamente tínhamos duas piscinas que, com a 
reforma, foram transformadas em três”, salienta Cunha. 

Outras instalações do clube também passaram 
por revitalização. É o caso das churrasqueiras 
e do campo de futebol. “Desde que assumimos o 
clube estamos investindo em melhorias. Reformamos 
todas as churrasqueiras e criamos o espaço gourmet, 
que é um verdadeiro sucesso. O campo de futebol 
também foi reestruturado com a instalação da 
iluminação, demanda antiga dos advogados”, 
destaca Cunha.

Próximos passos – O presidente do Clube 
dos Advogados, Marcelo Cunha, antecipa que 
a próxima meta é construir um salão de festas. 
“Nós achamos interessante criar um espaço dentro das 
instalações do clube para que o associado possa realizar 
casamentos, aniversários, oferecer jantares. Precisamos 
desse espaço fechado que permita a realização desses 
tipos de eventos, o que ainda não temos”.

Associe-se – Para o advogado que ainda não 
é sócio, a mensalidade é muito em conta e o 
Clube oferece um ambiente familiar. “Todos 
os investimentos que fizemos nos últimos anos, 
especialmente em segurança e estrutura, deixaram 
nosso clube muito melhor. Antes voltado para a prática 
do futebol, hoje o clube oferece as melhores condições 
para os advogados e seus familiares. Nós estamos 
trabalhando diuturnamente para sempre melhorar 
nossas instalações. Fica meu convite para que os 
advogados venham, conheçam e se associem”, finaliza 
Marcelo Cunha.

Endereço: Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Lote 32  /  Telefone: (61) 3226-1469

o que já foi feito

1. Reestruturação da parte administrativa
2. Investimento no sistema de catracas
3. Instalação de circuito interno de câmeras de segurança
4. Investimento e segurança e limpeza
5. Revitalização das churrasqueiras e do campo de futebol
6. Reforma das piscinas
7. Inauguração do espaço fitness

Serviço
Quem pode se associar: advogados e estagiários 

regulamente inscritos na OAB/DF
 Mensalidade advogado:  R$ 60
 Mensalidade estagiário:  R$ 30
 Convite avulso:   R$ 15
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Endereço: Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Lote 32  /  Telefone: (61) 3226-1469

TUDO ISSO 
VOCÊ 
ENCONTRA 
AQUI NA 
CLUB22.
Venha ter uma 
experiência conosco.
Estamos te esperando.
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QUALIDADE NO SONO
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Ceilândia

Advogados podem estacionar próximo ao Fórum 
José Manoel Coelho

Os advogados que frequentam o Fórum José Manoel 
Coelho, em Ceilândia, contam com mais uma comodidade. 
Isso porque a OAB/DF firmou parceria com a Defensoria 
Pública de Ceilândia para a instalação de um estacionamento 
em área próxima ao Fórum. O espaço conta com cerca de 
200 vagas e já está liberada para uso. Para oferecer mais 
segurança aos usuários, uma guarita está sendo construída 
na entrada do local.

De acordo com o presidente da Subseção, Edmilson Francisco de Menezes, a parceria foi possível graças 
ao empenho da Subseção e da diretoria da Ordem. “Essa é mais uma demanda antiga dos advogados que estamos 
conseguindo atender”, disse. Menezes esclarece ainda que haverá um caminho que liga o estacionamento ao Fórum. 
Assim, os advogados não precisarão contornar o terreno e chegarão ao Fórum com mais rapidez e segurança.

Juliano Costa Couto, presidente da OAB/DF, se disse muito satisfeito por saber que as demandas da Subseção 
estão sendo alcançadas. “Quando o advogado vier ao Fórum, não precisará mais se preocupar onde deixar seu carro.  
O estacionamento que tínhamos aqui já não comportava mais a demanda. Parabenizo a todos pelo trabalho”, disse.

Gama

Justiça do Trabalho ganha novas instalações

A Justiça do Trabalho passou a ocupar o antigo prédio do 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-
DF) do Gama. A mudança foi uma sugestão da OAB/
DF, capitaneada pela Subseção do Gama, em virtude das 
condições precárias oferecidas pelas atuais instalações da 
Justiça Trabalhista.

Presente à solenidade de cessão do prédio, o secretário-geral da OAB/DF, Jacques Veloso, destacou que, a 
partir de agora, a Justiça do Trabalho passa a ter instalações mais adequadas, mais acessíveis. “Vai melhorar para 
a advocacia, para os servidores e, principalmente, para a população”, comemorou.
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O presidente da Subseção do Gama, Amaury Andrade, também prestigiou a solenidade, ocasião em que 
definiu a assinatura do Termo de Cessão como um grande benefício para a advocacia do Gama e 
de Santa Maria. “A advocacia local ganhou muito com essa parceria e ganhou também o TRT ao sair do prédio 
alugado que tinha condições precárias. Estamos muito satisfeitos por ter nosso pleito atendido”.

Sala da Vara do Trabalho – Os advogados que atuam na Vara do Trabalho do Gama agora contam 
com um local exclusivo nas instalações da Subseção do Gama. No último dia 4 de maio, foi inaugurada 
uma sala com três computadores com acesso à internet, que os advogados podem utilizar gratuitamente. 
A estrutura também conta com scanner e uma mesa de reunião, onde os advogados poderão realizar 
reuniões e acordos antes das audiências.

Durante a inauguração do espaço, o presidente da OAB/DF, Juliano Costa Couto, destacou que o local 
oferece mais conforto e comodidade aos advogados que atuam na Vara do Trabalho do Gama. Ele ainda 
adiantou que novidades estão por vir.

Núcleo Bandeirante

Advocacia tem mais vagas no Fórum 
Desembargador Hugo Auler

Uma boa notícia para os advogados que atuam no 
Fórum Desembargador Hugo Auler, no Núcleo 
Bandeirante. A partir de agora, eles contam com dez 
novas vagas de estacionamento disponibilizadas na 
área da Administração do Park Way.

Sebastião Duque, presidente da Subseção, esclarece 
que a procura por estacionamento no Fórum é muito 
grande, e que buscou parceria com a administração a 
fim de ajudar na celeridade na rotina dos advogados. 

“Nós pleiteamos, junto à administração do Park Way, as vagas para ajudar quando os advogados virem ao Fórum”, 
disse. Segundo Duque, as vagas serão previamente identificadas com a placa da OAB/DF e logo estarão 
à disposição dos advogados militantes na região.

O novo local para estacionamento só foi possível graças à atuação firme da diretoria Subseção do Núcleo 
Bandeirante. “Meus cumprimentos à diretoria Subseção pela conquista. Esta é mais uma prova de que a política de 
bom atendimento ao advogado está sendo seguida à risca nesta gestão”, afirmou o presidente da OAB/DF, Juliano 
Costa Couto.
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Paranoá

Subseção terá sede ao lado do Fórum

Advogados militantes no Paranoá e região agora terão uma sede para a 
Subseção. Uma parceria com o Centro Social João Paulo II, localizado 
ao lado do Fórum da cidade, permitirá o uso do estacionamento, do 
espaço físico da propriedade e ainda a oferta de assistência jurídica 
gratuita para a população. A iniciativa é fruto de parceria entre a OAB/
DF, a Subseção do Paranoá e o centro. As obras devem começar em 
breve, mas os advogados já podem utilizar o estacionamento provisório 
até que o novo seja entregue.

O presidente da Subseção do Paranoá, Humberto Pires, comemorou 
o resultado da parceria. “Com a assinatura deste convênio nós finalmente 
vamos ter o espaço necessário, não só para o advogado estacionar, mas também 
para promover eventos ligados à nossa área e para prestar atendimento jurídico 
aos moradores”, disse.

O conselheiro Seccional Kildare Meira disse que a parceria é de grande 
importância e vai proporcionar melhores condições aos advogados, 
servidores e, principalmente, para a população.  “A nossa responsabilidade 
agora é usar o espaço a favor da sociedade”, ponderou.

Planaltina 

Focada na função social da Ordem

A Subseção de Planaltina realiza um trabalho voltado para 
a função social da OAB, seja contra a captação ilegal de 
clientes, em ações sociais ou em parcerias para melhorar 
a segurança pública da cidade, a saúde, o esporte e a 
educação. Sobre a campanha contra a captação ilegal, o 
presidente da Subseção Dalton Ribeiro disse que “é 
importante que a sociedade saiba que advogados que fazem 
esses tipos de práticas estão na irregularidade e não merecem confiança 
por parte da comunidade. Fiquem atentos a este tipo de prática ilegal. 

Muitas vezes pessoas não habilitadas prestam serviços jurídicos e isso é crime”.

Uma das várias ações da Subseção foi a parceria firmada com a Empresa Laboratório Clínico Exato (Avenida 
Independência, Quadra 01, Bloco A, sala 1-A, Planaltina-DF tel.: 3389-6404), que consiste em exames laboratoriais 
de análises clínicas, patológicas e citopatológicas com descontos de 20% para advogados. 
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Em 10 de junho, a Subseção, representando a OAB/DF, marcou presença no evento social Mutirão da Cidadania, 
que ocorreu na Escola 02 do Arapoangas. Ao longo do dia, os representantes prestaram orientação jurídica à 
população carente. Estiveram presentes o presidente da Subseção, Dalton Ribeiro Neves; a vice-presidente, 
Shaila Alarcão; a diretora Naique Rabelo; o presidente da Comissão de Direitos Sociais da Subseção, Rodrigo 
Otávio; o presidente da Comissão de prerrogativas, Herivelton Hadel, entre outros.

“Este ano conseguimos manter nosso ritmo de trabalho social e institucional, aprimorando o atendimento ao advogado e 
à sociedade. Tivemos um aumento considerável de denúncias contra advogados que estavam realizando captação ilegal de 
clientes e de exercício ilegal de profissão, mas com muito esforço e com o apoio da OAB/DF, logramos em identificar os 
infratores e encaminhar os procedimentos à OAB/DF para as providências pertinentes, após estes trabalhos, as denúncias 
caíram substancialmente. Tais trabalhos demonstraram a força da Instituição em dar uma rápida resposta aos advogados e à 
sociedade”, destacou Dalton Ribeiro.

Para o segundo semestre, a Subseção pretende fazer um grande evento social na cidade, lançar mais campanhas 
de conscientização para a sociedade, fazer algumas palestras para advogados e estagiários e organizar uma festa de 
encerramento bem diferente e atrativa.

Samambaia

Advogados contam de apoio em Cartório do  
7º Ofício de Notas

Desde o dia 19 de maio, os advogados contam com 
uma sala de apoio no Cartório do 7º Ofício de Notas 
de Samambaia. O local conta com um computador 
com acesso à internet, uma mesa para reuniões e 
uma máquina impressora e fotocopiadora.

O secretário-geral da OAB/DF, Jacques Veloso, 
esteve presente à solenidade de inauguração e 

destacou que o espaço foi pensado para auxiliar jovens advogados a desempenhar suas funções diárias e atender 
seus clientes com mais conforto.

O presidente da Subseção de Samambaia, José Antônio de Carvalho, ressaltou que a preocupação da Subseção 
sempre foi com o bem estar dos advogados. Ponto de vista compartilhado pela secretária-geral da Subseção de 
Samambaia, Joana D’arc dos Santos. Ela foi a mentora do projeto. “Eu desejava que os advogados tivessem esses benefícios, 
e agora têm. Hoje Samambaia tem Cartório e tem sala do advogado dentro do Cartório, isso é muito gratificante”, disse.

O secretário-geral da CAA/DF, Maxmiliam Patriota, também prestigiou a solenidade de inauguração do local. Ele 
agradeceu pela cessão do espaço que, sem dúvida, “vai facilitar o dia a dia dos advogados do Distrito Federal”.
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Taguatinga

Novo estacionamento trará benefícios aos 
advogados que frequentam o Fórum

Desde o final do ano passado, a Subseção de Taguatinga 
conta com um toldo que liga o estacionamento ao Fórum. 
A medida, que visa facilitar o traslado de advogados, 
servidores e jurisdicionados, é fruto de parceria firmada 
entre a OAB/DF e o Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT).

O presidente da Subseção de Taguatinga, Lairson Bueno, celebrou a instalação do toldo. “Vivemos em uma 
região que tem ou muito calor ou muita chuva, como nos últimos dias, e os advogados estão satisfeitíssimos”, disse.

Outra boa notícia para os usuários do local será a ampliação 
do estacionamento. Para tanto, será utilizada uma área verde 
ao do Fórum, propiciando a criação de 50 novas vagas. Ao 
visitar o local, o presidente da OAB/DF, Juliano Costa 
Couto, destacou que a ampliação do estacionamento vai 
trazer benefícios aos advogados que frequentam a Fórum.

Brazlândia

Inaugurada Sala de Apoio ao Advogado em 
Brazlândia

A Subseção de Brazlândia conta com uma nova sala desde 
o fim de 2016. Localizada no Fórum Desembargador 
Márcio Ribeiro, a obra contou com a parceria da Caixa 
de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAA/
DF). As instalações têm o objetivo de dar maior apoio 
aos advogados que militam na cidade. O espaço conta 
com computadores, xerox, impressora, rede wi-fi, além 
de uma sala de reuniões para atendimento aos clientes.

Segundo o presidente da Subseção de Brazlândia, José Severino Dias, a melhoria das instalações é de extrema 
importância por possibilitar maior comodidade dos advogados que precisam de apoio, seja na utilização dos 
equipamentos como na obtenção de instruções para melhor atender seus clientes. “O nosso objetivo é sempre 
propiciar um ambiente mais confortável para todos os membros da advocacia”, afirmou. Na ocasião, José Dias 
entregou ao presidente da Seccional um plano de metas a serem concretizadas no próximo ano, com um 
cronograma de ação para 2017.



subseções 51

Sobradinho

Subseção vai contar com turma julgadora do TED

A construção do auditório e do Conselho Pleno da Subseção 
de Sobradinho está prestes a sair do papel. A diretoria aguarda 
a apresentação do projeto de engenharia e arquitetura para 
dar início às obras. As novidades, no entanto, não param por 
aí. De acordo com o presidente da Subseção de Sobradinho, 
Marcio de Souza Oliveira, em breve a unidade vai 
contar com uma Turma Julgadora do Tribunal de Ética e 
Disciplina (TED).

“A instalação dessa turma julgadora do TED em Sobradinho dá continuidade ao processo de descentralização da OAB/DF. 
Nosso objetivo com a medida é fa’zer com que todos os processos éticos das Subseções de Sobradinho, Planaltina e Paranoá 
sejam julgados nesta turma julgadora. Muitos advogados atuam nessas regiões administrativas. Uma turma do TED aqui 
vai facilitar muito a vida desses profissionais”, destaca Oliveira.

Conselho Subseccional – O presidente da Subseção de Sobradinho também faliu sobre a reunião do Conselho 
Subseccional. “Os integrantes das 20 Comissões da Subseção de Sobradinho participaram da reunião do Conselho, que 
tem como objetivo participar ativamente do debate dos temas locais da cidade”, afirmou.

Festa junina – No dia 24 de junho, foi realizada a segunda edição do Arraiá da Subseção de Sobradinho. 
O evento foi realizado no Setor de Expansão. A festa contou com muitas cores e animação, tudo que uma festa 
tem direito.
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A crise nossa 
de cada dia
Uma das mais agudas e persistentes crises da história põe em teste as instituições 
políticas, representativas da sociedade civil e a própria democracia
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A crise brasileira é política, econômica, 
ética ou social? Pode-se escolher 
qualquer uma dessas opções e até 
acrescentar algumas outras categorias 
de crise, como, por exemplo, de 
representatividade e de inteligência. O 
fato é que os brasileiros, de uma hora 
para outra, viram o País despencar da 
promissora posição de 8ª economia 
para o atual posto de 15º lugar dentre 
os países candidatos a emergentes.
Nem a Copa do Mundo de 2014 e 
tampouco as Olimpíadas de 2016 
deram alento de brilho a uma imagem 
cada vez mais depauperada do Brasil 
aos olhos do mundo. Pior: na esteira 
desses megaeventos, sucederam 
escândalos cabeludos e negociatas 
que ainda darão pano para as mangas, 
expondo a incúria dos administradores 
no trato com o dinheiro público, o que 
em parte explica o agravamento da crise 
social, filha enjeitada de um sistema 
que ao longo dos anos aprendeu a se 
retroalimentar da impunidade.

Pouco depois da reeleição de Dilma 
Rousseff, em 2014, foram revelados os 
primeiros resultados da operação Lava 
Jato, a maior investigação de corrupção 
e lavagem de dinheiro já realizada no 
Brasil. A operação expôs uma rede 
criminosa formada por políticos, 
servidores públicos, empresários 
e doleiros que desviou bilhões de 
reais dos cofres da Petrobras. Nesse 
esquema, que funcionou por mais de 
15 anos, grandes empreiteiras pagavam 
propina para altos executivos da estatal 
e outros agentes públicos em troca de 
contratos bilionários superfaturados. 
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O processo de impeachment da 
presidente foi entremeado de 
sucessivas manifestações de rua que 
levaram um clima de torcida para 
as ruas. Esse clima persiste até hoje, 
especialmente nas redes sociais, 
com discussões atingindo as raias da 
intolerância. Até então, ninguém podia 
prever que os escândalos acabariam 
se tornando um fator não só de risco 
político, mas também contribuindo de 
forma significativa para embaralhar a 
economia. 

Miséria aumenta – Os fatos 
seguintes não deram trégua. Estudo 
inédito do Banco Mundial divulgado 
recentemente mostrou que o número 
de pessoas vivendo na pobreza no 
Brasil deverá aumentar entre 2,5 
milhões e 3,6 milhões até o fim de 
2017. Por óbvio, a crise econômica 
é a mais séria ameaça aos avanços na 
redução da pobreza e da desigualdade, 
e a rede de proteção social – como o 
Bolsa Família, por exemplo – ainda 
tem um papel fundamental para evitar 
que mais brasileiros entrem na linha 
da miséria.

Embalados por um programa que na 
verdade começou a ser concebido ainda 
nos anos de 1990, os governos Lula e 
Dilma ocuparam fóruns internacionais 
para falar de uma nova classe média 
emergindo no Brasil. Agora, de acordo 
com o Banco Mundial, o que se vê 
é o aumento do número de “novos 
pobres”, principalmente em áreas 
urbanas, e menos em áreas rurais – 
onde essas taxas já são mais elevadas. 
O documento diz ainda que as pessoas 
que cairão abaixo da linha de pobreza, 

como consequência da crise, 
provavelmente são adultos jovens, 
de áreas urbanas, principalmente 
do Sudeste, brancos, qualificados 
e que trabalhavam anteriormente 
no setor de serviços. Para evitar 
o aumento da pobreza extrema, 
o governo federal teria que 
aumentar o orçamento do Bolsa 
Família neste ano para R$ 30,4 
bilhões, segundo prognóstico do 
Banco Mundial.

O certo é que a corrosão da renda 
do trabalho, formal e informal, 
ajudou a jogar tanta gente na 
pobreza. O aumento da pobreza 
desde 2015 foi reflexo da queda 
da atividade da economia, em 
um cenário de inflação ainda não 
domada. A inflação por si só já 
corrói o valor real dos salários. Ao 

provocar desemprego por causa 
da retração de investimentos e 
consumo, a recessão, instalada 
em meio a incertezas de 
empresas e consumidores sobre 
consequências econômicas do 
complicado quadro político, só 
piorou as coisas. Com a redução 
dos empregos, muita gente 
passou a aceitar remuneração 
menor ou a ficar sem salário. 

Quase ao mesmo tempo, a 
divulgação do Atlas da Violência, 
preparado pelo Instituto de 
Pesquisas Aplicadas (Ipea) 
mostrou que no reverso da moeda 
das desigualdades e pobreza está a 
violência. A taxa de homicídios 
no Brasil cresceu mais de 10% em 
um período de dez anos, quando 
comparados os dados colhidos no 
ano de 2005 com os de 2015. Um 
dado sem dúvida assustador, pois 
mostra que enquanto avançamos 
para um mundo melhor quando 
olhamos o combate à corrupção, 
estamos retrocedendo ao 
negligenciar políticas públicas 
efetivas de segurança.

No dito popular, estamos 
cobrindo um santo, mas despindo 
outro. No Distrito Federal, por 
exemplo, houve queda no índice 
de homicídios em relação aos 
últimos dez anos. Mas o dado não 
pode ser comemorado. Apesar 
da queda, o número absoluto 
ainda assusta. A taxa na capital da 
República é de 25,5 homicídios a 
cada 100 mil habitantes. É muita 
coisa, e a população de homens 
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jovens e negros ainda é a mais 
atingida graças ao absurdo abismo 
social em que vivemos.
As causas da crise, segundo todos 
os analistas e observadores da 
cena brasileira, guardam origem 
na política, com foco no governo 
central. Neste ponto, merece 
destaque total falta de investimentos 
em infraestrutura, que tem levado 
o país a perder competitividade 
tanto no ambiente interno quanto 
externo. Outra razão para entender 
por que chegamos aonde estamos 
é a falta de planejamento a longo 
prazo para a economia. Sendo 
assim, ser pobre no Brasil parece 
ser menos uma condição social e 
mais uma punição.

Some-se a isso, no campo político, a 
desestruturação da máquina pública 
que vem prejudicando todos 
os setores da sociedade, como a 
educação, saúde pública, segurança 
e obviamente a economia. Mais 
grave, falta credibilidade. Com 
escândalos se acumulando e a 
impunidade gracejando, mesmo 
que estivesse bem intencionado 
o governo não teria credibilidade 
suficiente para contar com apoio 
dos diversos setores da economia 
nacional. 

Reformas a toque de caixa 
– Ainda assim, e ostentando 
um dos mais baixos índices de 
popularidades da história, o governo 
do presidente Michel Temer insiste 
em reformas. No caso, reformas 
profundas de áreas sensíveis em 
um momento sensível: previdência 

social, em que se mexe exatamente 
nas aposentadorias e expectativa 
de uma velhice com um mínimo 
de amparo estatal, e trabalhista, 
onde se discutem direitos com os 
quais os trabalhadores, por longas 
décadas, convivem como sendo 
verdadeiras conquistas em sua 
tumultuada relação com o capital.

Difícil imaginar uma instituição 
representativa da sociedade civil 
fora dessa discussão. Ao analisar as 
propostas no campo da previdência, 
a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) posicionou-se ao lado 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e o 
Conselho Federal de Economia, 
em um documento no qual são 
apontados retrocessos na proposta 
governamental e cobram uma 
maior participação da sociedade no 
debate.

Além de uma auditoria na 
Previdência com vistas a se 
compreender melhor os números, 
as entidades cobraram que uma 
eventual reforma garanta a proteção 
aos vulneráveis, idosos, titulares do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), enfermos, acidentados e 
outros vulneráveis, além de atenção 
especial às mulheres. As entidades 
criticaram ainda a justificativa da 
reforma ao comparar a situação 
do Brasil com a de países ricos, 
“pois existem diferenças profundas em 
termos de expectativa de vida, níveis de 
formalização do mercado de trabalho, de 
escolaridade e de salários”. “No Brasil, 
2/3 dos aposentados e pensionistas 
recebem o benefício mínimo e 52% 
não conseguem completar 25 anos de 
contribuição”. 

Dentre outros pontos, a nota 
conjunta assinala:

“Nenhuma reforma que afete direitos 
básicos da população pode ser formulada, 
sem a devida discussão com o conjunto 
da sociedade e suas organizações. A 
Reforma da Previdência não pode ser 
aprovada apressadamente, nem pode 
colocar os interesses do mercado financeiro 
e as razões de ordem econômica acima 
das necessidades da população. Os 
valores ético-sociais e solidários são 
imprescindíveis na busca de solução para 
a Previdência”. E finaliza:

“É necessário que a sociedade brasileira 
esteja atenta às ameaças de retrocesso. 
A ampla mobilização contra a retirada 
de direitos, arduamente conquistados, 
perceptível nas últimas manifestações, 
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tem forçado o governo a adotar 
mudanças. Possíveis ajustes necessitam 
de debate com a sociedade para eliminar 
o caráter reducionista de direitos”. 
Mesma postura adotou a OAB tão 
logo o Congresso Nacional passou 
a examinar a proposta de reforma 
trabalhista. Numa concisa análise, 
o diretor-tesoureiro da OAB/DF, 
Antonio Alves, disse que apenas 
num aspecto a proposta avança, 
quando trata da regulamentação 
processual. “No resto, ao tratar de 
direitos sociais, ao tentar desregulamentar 
a atuação dos sindicatos e enfraquecer a 
Justiça do Trabalho, acaba por se tornar 
pernóstica, maldosa, de modo que não 
pode ser admitida”, afirmou.

Para ele, tal como está sendo 
colocada, a proposta de reforma 
nem de longe representa aquilo 
de que a sociedade necessita. “Ela 
praticamente acaba com a atuação 
das entidades sindicais em favor dos 
empregados; ela também visa acabar 
com a Justiça do Trabalho como parte 
integrante do Poder Judiciário para 
transformá-la em justiça administrativa, 
como ocorria em 1934”, apontou.

E completou: “A reforma que está 
sendo proposta não pode ser admitida 
porque retira direito dos trabalhadores 
mediante a criação da fantasia de que 
existe igualdade na negociação entre 
empregador e empregado. Isso é falácia. 
Além disso, destrói direitos sociais 
conquistados, enfraquece a Justiça do 
Trabalho e os sindicatos e fortalece 
excessivamente, mais do que deveria, o 
empregador”.

Para Juliano Costa Couto, 
presidente da OAB/DF, a discussão 
de reformas tão importantes não 
podem ficar restritas às Comissões 
do Congresso Nacional. “A reforma 
trabalhista, que modifica direitos 
conquistados pelos trabalhadores, foi 
aprovada e sancionada com inúmeras 
falhas. Não à toa medidas provisórias 
serão enviadas à Câmara dos 
Deputados com ajustes. Isso deixa claro 
que não houve discussão suficiente com 
a sociedade”.

O presidente acrescenta que o 
mesmo não pode ocorrer com a 
Reforma da Previdência. “A Ordem 
dos Advogados precisa se unir à sociedade 
para enfrentar essa dura crise pela qual 
o país está passando. O verdadeiro 
advogado não pode se calar perante os 
desafios. O verdadeiro advogado tem 
a alma forjada para o enfrentamento”, 
enfatizou Costa Couto.

Inconstitucionalidades – 
Enquanto a reforma avança, em 
26 de abril, o Conselho Federal 
da Ordem, reuniu-se com outras 
20 entidades da sociedade civil em 
protesto contra a tramitação de 
urgência apresentada pelo governo 
federal. As entidades debateram 
o texto e elaboraram carta e 
seguiram para a entrega formal 
dessa ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, pleiteando a supressão 
do regime de urgência, como 
forma de garantir maior debate 
com a sociedade civil.

Além disso, a OAB identificou 

nada menos do que 18 
inconstitucionalidades no 
projeto, dentre elas o princípio da 
intervenção mínima na autonomia 
da vontade coletiva, a compensação 
de jornada sem negociação coletiva, 
a prorrogação habitual da jornada 
de trabalho mediante acordo, a 
admissão de trabalho da empregada 
gestante e da lactante em ambiente 
insalubre, a prevalência de acordo 
individual sobre o negociado, 
a ausência de contrapartidas na 
negociação coletiva de trabalho etc.

Durante o fechamento desta 
edição da Revista Jurídica, a crise 
nem de longe dá sinais de alívio. 
Delatado pelo bilionário dono de 
um dos maiores frigoríficos do 
mundo como sendo beneficiário de 
um esquema de propinas, Michel 
Temer entrava na História como 
o primeiro presidente denunciado 
por corrupção ao Supremo Tribunal 
Federal pela Procuradoria-Geral 
da República. Enquanto isso, 
a Câmara dos Deputados nada 
decidia quanto aos 15 pedidos de 
impeachment (dentre os quais, 
um da Ordem dos Advogados do 
Brasil) que se acumulam sobre 
a mesa do presidente da Casa. 
E segundo as últimas pesquisas 
de opinião de credibilidade, as 
intenções de voto para a disputa 
presidencial de 2018 apontavam 
que o ex-presidente Lula (PT) está 
na liderança, com 29% a 30% das 
intenções de voto, seguido pelo 
deputado Jair Bolsonaro (PSC) e a 
ex-senadora Marina Silva (Rede).
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Milhares de novos advogados ingressam no mercado de trabalho todos os anos. Para se manter competitivo e 
atrair cada vez mais clientes, se capacitar não surge como opção, e sim como necessidade.

seja um advogado unipessoal 
ou pluripessoal

Todos os semestres milhares de novos advogados chegam ao mercado de trabalho para 
disputar espaço com os mais experientes. Mas, ao sair da faculdade e conseguir tirar a tão 
sonhada carteira da Ordem, o que fazer? Abrir o próprio escritório? Se a resposta for positiva, 
sozinho ou em sociedade? Alguns questionamentos precisam ser feitos, não é mesmo? Pois 
saiba que existem algumas possibilidades.

Uma opção seria advogar sozinho, de forma autônoma, como pessoa física. Constituir uma 
sociedade unipessoal de advocacia também surge como opção. Esta seria a solução para o 
advogado que não quer formar sociedade com outro profissional. Outra possibilidade é 
a sociedade pluripessoal. Como o próprio nome já diz, essa figura jurídica constitui uma 
sociedade com um ou mais profissionais.

De acordo com o presidente da Comissão de Direito 
Empresarial da OAB/DF, Cristiano Fernandes, 
independentemente de atuar de forma autônoma ou 
constituindo sociedade unipessoal ou pluripessoal, a 
primeira pergunta que o advogado deve se fazer é “Eu 
amo a advocacia?”. Após responder a essa pergunta, outras 
também devem ser respondidas: Eu quero advogar 
sozinho ou acompanhado? Eu preciso ter uma pessoa 
jurídica constituída ou não? Qual é o tipo de cliente que 
quero na minha profissão? “A resposta a esses questionamentos 
ajuda muito o advogado a definir objetivos para sua carreira”, diz 
Fernandes.
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Ele também salienta que o advogado, especialmente aquele que constituir uma sociedade 
pluripessoal, deve ter em mente que o sócio deve complementar suas competências, sejam 
elas intelectuais, pessoais ou ambas. “Se seu sócio tiver as mesmas competências que você, ele não vai 
agregar valor ao seu trabalho, nem você ao trabalho dele”, sustenta.

Fernandes ainda faz um alerta, em especial aos jovens advogados que estão chegando agora ao 
mercado de trabalho. “Se você quer segurança financeira, mas, em contrapartida, encontrar limitações 
na sua atuação, a advocacia pública pode ser a solução. No entanto, se seu objetivo for não ter limitações 
para o exercício profissional, se segurança financeira não for o seu foco, a advocacia privada é para você”.

Tributação – Antes de definir se sua atuação se dará de forma autônoma ou mediante a 
constituição de sociedade unipessoal ou pluripessoal, é importante que o advogado tenha 
em mente qual tributação será mais vantajosa para ele. No caso da advocacia autônoma, 
o Decreto 25.508/2005 prevê que o imposto anualmente devido sobre a prestação de 
serviços profissionais corresponde a R$ 2.250,98. Esses profissionais também estão sujeitos à 
incidência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e à contribuição previdenciária 
obrigatória. 

Base de cálculo mensal em R$ Alíquota %
Até 1903,98 -
De 1903,98 até 2.826,65 7,5
De 2.826,66 até 3.751,05 15
De 3751,06 até 4.664,68 22,5
Acima de 4.464,67 27,5

Nas sociedades de advogados, unipessoais ou pluripessoais, a tributação é diferente. Neste 
caso, o imposto anualmente devido sobre a prestação de serviços das sociedades corresponde 
a R$ 3.376,47 por profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em 
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei. “Outros 
impostos também incidem sobre esse tipo de sociedade, tais como a Contribuição Social sobre Lucro Líquido 
(CSSL), PIS/Cofins e Imposto de Renda Pessoa Jurídica”, alerta o secretário-geral da OAB/
DF, Jacques Veloso 

Os advogados também podem optar pelo 
Simples Nacional, o que significa pagar 
os impostos de forma simplificada com a 
redução em até 75% da carga tributária a que 
estão sujeitos os autônomos, por exemplo. 
Além dos benefícios fiscais, as sociedades 
também têm acesso a diversas vantagens 
conferidas às microempresas e empresas de 
pequeno porte como, por exemplo, linhas 
de crédito que antes não eram acessíveis. “As 
alíquotas do Simples Nacional serão reajustadas 
a partir de 2018. É importante que os advogados 
que aderiram a esse sistema de tributação fiquem 
atentos se vai valer a pena ou não permanecerem”, 
ressalva Veloso.

DISTRITO FEDERAL

advogado 2.0 61

DISTRITO FEDERAL



TABELA EM VIGÊNCIA

Receita Bruta em                     
12 meses (em R$)

Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/   
Pasep

ISS

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%

De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%

De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%

De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)

Receita Bruta em                      
12 meses (em R$)

Alíquota* Valor a deduzir 
(em R$) 

Até 180.000,00   6,00% -

De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% R$ 9.3600,00

De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% R$ 17.640,00

De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% R$ 35.640,00

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% R$ 125.640,00

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% R$ 648.000,00

*As alíquotas acima incluem a contribuição patronal.
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O presidente da Comissão de Direito 
Tributário da OAB/DF, Erich Endrillo 
sugere aos novos advogados que estão 
chegando agora ao mercado de trabalho e 
também àqueles que ainda atuam de forma 
autônoma que constituam personalidade 
jurídica. “A possibilidade de aderir ao Simples 
Nacional representa a reforma tributária do 
advogado. É vantajoso ao advogado, no aspecto 
tributário, constituir personalidade jurídica. 
Além disso, o advogado passa a ser uma marca”, 
afirma.

A presidente da 
Comissão de Sociedade da OAB/DF, Mariana Prado, assinala que 
constituir uma pessoa jurídica traz algumas vantagens interessantes ao 
advogado. “Como pessoa jurídica o escritório de advocacia pode participar 
de licitações. Ademais, muitas empresas preferem contratos com pessoas 
jurídicas para, assim, evitarem a configuração da relação de trabalho. Outra 
vantagem é a possibilidade da contratação de planos de saúde com preços 
mais acessíveis”.

Mariana alerta, no entanto, que a constituição de pessoa jurídica 
enseja alguns custos, dentre os quais despesas com contador. “As 
despesas com contador passam a ser fixas. Um dos motivos é a exigência, 
por parte da Receita Federal, da assinatura de contador na declaração das 
pessoas jurídicas”. 

Eireli e MEI – Existem outras duas figuras jurídicas que, no entanto, não podem ser usadas 
por escritórios de advocacia. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) 
é uma categoria empresarial que permite a constituição de uma empresa com apenas um 
sócio, no caso, o próprio proprietário. “A sociedade constituída na advocacia, seja unipessoal ou 
pluripessoal, não é uma sociedade empresária, razão pela qual não pode ser enquadrada como Eireli”, 
explica Cristiano Fernandes.

O Microempreendedor Individual (MEI), por sua vez, é a pessoa que trabalha por conta 
própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um MEI, é necessário faturar 
no máximo R$ 60 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. 
“O microempreendedor individual não se aplica à advocacia. Ele só se aplica ao empreendedor que 
se volta para o mercado de forma massificada visando lucro. Essa não é função do advogado”, 
esclarece Fernandes.
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Tenha um diferencial

Para sobreviver nesse acirrado mercado 
de trabalho o advogado precisa ter um 
diferencial. Um não, vários. Nesse sentido, 
ter uma rede de relacionamentos, o famoso 
networking, surge como uma necessidade. 
“O advogado precisa se relacionar com outros 
profissionais da área trazendo parceiros, 
ampliando suas conexões de forma a atingir 
o resultado que seu cliente busca. Por isso, ele 
deve buscar se relacionar com os profissionais 
que estão à sua volta e que apresentam a melhor 
qualificação para a solução do desafio daquele 
que o contratou. Não basta estar qualificado”, 
pondera o conselheiro da OAB/DF, 
Jackson Domenico. 

O conselheiro federal Severino 
Cajazeiras defende que o networking é uma 
grande oportunidade que os advogados têm 
de manter as boas amizades. “Isso abre portas 
para o presente e para o futuro. Não adianta ser 
importante sozinho. As pessoas têm que te achar 
importante. Para isso, é preciso fazer e manter 
amizades”, diz.

Cazajeiras alerta que os jovens de hoje 
precisam estar antenados na realidade dos 
fatos. “Ao se isolar, você perde a oportunidade 
de um bom emprego, de uma boa colocação no 
mercado de trabalho, de uma indicação para uma 
boa causa por algum colega. Isso ocorre, justamente, 

pela falta de contatos, pela não manutenção de relacionamentos. No Direito é sempre importante ser 
bem relacionado”, afirma. 
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A postura profissional sempre ética também 
é um requisito importante para que o 
profissional do Direito se sobressaia na 
carreira. Para a vice-presidente da OAB/
DF, Daniela Teixeira, o advogado deve 
sempre se portar honrando a advocacia. O 
profissional do Direito também precisa 
ter postura sempre franca com seu cliente. 
“Antes de se reunir com o cliente, estude a causa 
dele. Inteire-se do processo, das jurisprudências 
sobre o caso, das últimas decisões. Familiarize-
se com a questão. Caso não seja especialista na 
matéria, não aceite a causa. Seja franco com seu 
cliente”, afirma.

Daniela explica que, nos tribunais, o 
advogado precisa ter postura firme e verdadeira. “Nunca minta para um magistrado. É sua 
reputação que está em jogo. Basta uma falha e todos os anos de trabalho e dedicação podem cair por 
terra”, pondera a vice-presidente da OAB/DF.

De acordo com o presidente da Comissão 
de Prerrogativas da OAB/DF, Cleber 
Lopes, a advocacia não é uma atividade como 
outra qualquer. “O advogado lida com valores 
que são muito importantes para as pessoas, razão 
pela qual ele precisa ser comprometido com sua 
atividade profissional”, diz. Lopes acrescenta 
que o advogado não pode ser desleixado, 
deve sempre estar atualizado, prestar contas 
ao cliente, ser diligente com os processos, ter 
lealdade com as provas dos autos e com as 
autoridades. “O advogado deve ser um sujeito 
de conduta correta”, finaliza.

Não bastasse todas as questões levantadas até aqui, o advogado ainda precisa adaptar as 
ferramentas disponíveis de marketing digital para sua atividade profissional. Essa adaptação 
requer alguns cuidados, uma vez que o Estatuto da Ordem proíbe a captação irregular 
de clientes. Atualmente, as redes sociais são poderosas ferramentas no que diz respeito a 
divulgação de conteúdo, atingindo desde pessoas mais simples até grandes empresas.
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“Hoje, vivemos a era da reputação. É preciso que os profissionais do Direito tenham em mente que 
a advocacia é uma profissão importante, valiosa. O marketing digital precisa ser feito de modo que 
o advogado tenha a percepção de que as redes sociais são um pleno instrumento de valorização da 
sua profissão. O uso das redes não deve ser feito somente como forma de atrair credibilidade para o 
mercado. É fundamental projetar uma imagem séria, demonstrar que a advocacia é feita por guerreiros 
de caráter, perseverança, lutadores bem-intencionados, cumpridores dos seus deveres”, sugere o 
advogado e blogueiro Fabrício Mota.

Por isso, muito cuidado no uso das redes sociais. “Aqueles que acessam suas redes sociais não 
vão separar sua vida social da profissional. Espera-se de um advogado uma postura compatível com a 
profissão. Portanto, use melhor sua rede e promova seu lado profissional”, orienta a vice-presidente 
da OAB/DF, Daniela Teixeira.

O gestor administrativo Sílvio Barreto explica que o marketing envolve relacionamento com 
clientes. “A preocupação e as ações do relacionamento com o mercado são voltadas para o cliente. Isso 
vai definir como será sua marca, seu slogan, seu layout, seu cartão de visitas, sua equipe de trabalho. 
Antes de começar a desenvolver seu marketing pessoal, analise seu mercado. Você precisa estar no lugar 
certo, no tempo certo e da maneira correta. Lembre-se que o foco é o cliente”.

Serviço público ou advocacia privada

Você passou cinco anos na faculdade se dedicando exclusivamente ao curso de Direito, se 
preparou meses para o Exame de Ordem e, finalmente, conseguiu sua tão sonhada Carteira 
da OAB. E agora? Que caminho seguir?

Existem algumas possibilidades. Uma delas é o serviço público e vários cargos estão à 
disposição daqueles que cursaram Direito: magistratura, promotoria, delegado, analista 
judiciário. Há também a advocacia privada. Aí, o leque de opções é ainda maior: Direito 
Trabalhista, Previdenciário, Digital, Tributário, Civil, Penal, dentre outros ramos.

O conselheiro da OAB/DF Wesley Bento passou por isso e hoje conhece as duas 
realidades. Ele conta que desde que saiu da universidade sempre teve a ambição de ser 
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procurador do Distrito Federal. No entanto, 
a vida lhe encaminhou para outros caminhos 
antes de alcançar o tão sonhado objetivo. 
“Logo que me formei prestei o primeiro concurso 
para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 
Não fui aprovado. Eu, então, abandonei essa ideia 
de concurso público e resolvi seguir na advocacia 
privada. A conclusão que cheguei é que advogar não 
é fácil”.

Ele ressalta que o primeiro grande desafio 
do advogado, especialmente daquele que 
está em começo de carreira, é conseguir o 
cliente. O segundo é fazer um bom trabalho. 
“Essas duas pontas precisam andar juntas. Um 
trabalho mal feito afasta os clientes e te conceitua 
no mercado como um advogado ruim. Um 
trabalho bem feito, por sua vez, abre portas”.

O sonho do concurso público bateu novamente à porta de Wesley Bento quando ele foi 
nomeado para ocupar um cargo na assessoria jurídica do Corpo de Bombeiros Militar do 
DF. “Desde então exerço cumulativamente a advocacia pública e a privada”, diz. “Sempre digo que 
a advocacia pública é uma defesa silenciosa da sociedade porque você está defendendo o patrimônio 
público e essa defesa é pouco divulgada, pouco reconhecida”, analisa.

O presidente da Comissão da Advocacia 
Pública dos Estados e do Distrito 
Federal, Renato Leal também é procurador 
do Distrito Federal e conhece bem as duas 
realidades. Ele conta que o serviço público 
sempre fez parte da sua vida. “Sou filho de 
servidor público. Meu pai foi juiz, minha mãe 
era servidora pública, sou neto de servidor público. 
Minha criação se baseou naquela ideia de ter uma 
renda mensal fixa e a tão almejada estabilidade 
financeira. Em 1998 essa oportunidade bateu em 
minha porta. Foi quando fiz e passei no concurso 
para procurador do DF”.

Mesmo com a carreira no serviço público, Leal não abandonou a advocacia privada. “Ambas 
as carreiras têm suas vantagens e desvantagens. No meu caso, por atuar nas duas frentes, consigo aliar 
ao meu trabalho a visão dos dois lados do tabuleiro”, diz. “Para o advogado que está ingressando no 
mercado de trabalho, minha dica é que ele identifique o tipo de advocacia que lhe traz felicidade, pois 
o início da carreira marca o momento de definição do seu rumo”, recomenda.
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O exercício da advocacia não é tarefa fácil. Exige muita dedicação e comprometimento. 
O advogado Eduardo Ferrão conhece bem todos os desafios que devem ser enfrentados 
para o sucesso na carreira. Hoje, ele é dono de um bem-sucedido escritório, mas nem 
sempre foi assim. “A advocacia é um 
verdadeiro sacerdócio. É praticamente impossível 
compartilhar a advocacia com o exercício de 
alguma outra profissão. Eu, por exemplo, deixei 
de lado toda e qualquer outra atividade para me 
dedicar exclusivamente à advocacia”, conta.

Ferrão destaca a importância da constante 
atualização e capacitação para que o advogado 
consiga se sobressair. “A advocacia exige, em 
primeiro lugar, aprimoramento permanente em 
função da evolução dos fenômenos sociais, políticos, 
tecnológicos. Os hábitos da sociedade passam por 
uma transformação muito grande e isso exige do 
advogado uma compreensão razoável de todo esse 
fenômeno”.

Procurar novos nichos

Com o acirramento cada vez maior do mercado de trabalho, focar em áreas de atuação é 
uma boa alternativa para o advogado, iniciante ou não. Ser especialista em determinados 
ramos do Direito transmite confiança e credibilidade, ajuda a captar clientes em busca de 
serviços jurídicos e reforça o papel do profissional como referência no mercado. Nesse 
contexto, especializar-se na solução negociada de conflitos surge como ótima alternativa. “A 
resolução negociada de litígios pode ser feita através da mediação ou da conciliação, formas amigáveis 
de resolução de conflitos em que se procura alcançar um acordo entre as partes através de um mediador 
ou conciliador. Já a arbitragem constitui uma forma de resolução de litígio através de um terceiro 
neutro e imparcial escolhido pelas partes”, explica o presidente da Comissão de Mediação e 
Arbitragem da OAB/DF, Asdrubal Junior 
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Segundo ele, atualmente vivemos uma nova 
realidade de acesso à justiça. “A questão-chave 
para a resolução de conflitos está no empoderamento 
das pessoas. Isso significa que os litigantes devem 
se voltar para si e encontrar dentro de si mesmo os 
recursos criativos para resolver o problema. Esse 
empoderamento exige do profissional do Direito 
uma nova forma de percepção dos problemas, ou 
seja, é imprescindível que se deixe de lado aquela 
visão tradicional de que todo e qualquer litígio seja 
encaminhado para um terceiro resolver, no caso, o 
Poder Judiciário”, pontua.

Asdrubal Junior acrescenta “ser inviável que 
os advogados de hoje cheguem ao mercado de 

trabalho sem conhecer essas novas opções de caminho para a solução de conflitos. Com essa perspectiva, 
o advogado deixa de ser um mero despachante, um encaminhador de problemas, para se transformar 
em verdadeiro solucionador de litígios”.

A presidente da Comissão de Mediação da 
OAB/DF, Elisabeth Ribeiro, recomenda aos 
profissionais do Direito que invistam 
nessas formas modernas de solução de 
conflitos. “A mediação envolve diretamente 
dois nichos de mercado. Nós temos aquele 
advogado que encaminha seus clientes para a 
mediação e temos aquele profissional que, de fato, 
atua como mediador”.

Ela observa que o momento atual é de 
mudança. “Nós temos enraizada aquela cultura 
de que todo problema sem solução deve ser 
encaminhado ao Poder Judiciário. Isso precisa 
mudar. É preciso enxergar que existem outras 
formas de resolver conflitos. A mediação é uma 
dessas possibilidades. O advogado precisa assumir a mediação como parte do processo de solução do 
litígio antes da judicialização. Está claro para todos que, cada vez mais, a grande quantidade de processos 
está limitando a atuação do Poder Judiciário. Neste cenário, o papel do mediador é tentar restabelecer o 
diálogo entre as partes para que se chegue à solução do problema”.

Elisabeth Ribeiro adianta que até o final deste ano a OAB/DF vai ofertar para a sociedade 
uma Câmara de Mediação. “Vamos oferecer uma lista de mediadores formada pela ESA. A taxa de 
mediação terá um valor diferenciado para os advogados. Pretendemos com a medida auxiliar aquele 
advogado que enxerga na mediação uma ferramenta eficiente para a solução de litígios”.
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Já pensou em dedicar-se ao Direito 
Imobiliário? De acordo com a 
presidente da Comissão de Direito 
Imobiliário e Urbanístico da OAB/
DF, Janine Massuda, as possibilidades 
dos profissionais nesta área são grandes, 
na medida em que se incursiona em 
vários aspectos das relações privadas como 
questões relacionadas à compra e venda, 
condomínios, locações, financiamentos, 
direito de construir e de vizinhança, formas 
de aquisição e perda de propriedade, 
posse, podendo contemplar também os 
registros imobiliários, entre outros.

“É um nicho que certamente deve ser explorado. Para focar nesta área, é necessário que o advogado 
tenha conhecimento técnico e esteja sempre atualizado. É fundamental também ter domínio sobre a 
legislação e jurisprudência do ramo. O Direito Imobiliário oferece muitas possibilidades de atuação, 
mas que demanda conhecimento técnico de vários institutos para que se avalie o sistema como um 
todo”, sustenta Janine Massuda.

Outro nicho bastante interessante 
é o Direito Internacional. Segundo 
a presidente da Comissão de 
Relações Internacionais da OAB/
DF, Clarita Maia, muitas são as 
oportunidades dentro desse ramo do 
Direito. “Diversas áreas do Direito, nos 
dias de hoje, têm interface internacional, 
como o Direito Penal e o Direito 
Empresarial. Nas áreas propriamente do 
Direito Internacional Público e Privado, 
há nichos de atuação junto a Estados, 
empresas e indivíduos. Os contenciosos 
econômicos internacionais, envolvendo 
de investimentos a comércio e arbitragem 
internacional são os exemplos mais 
notórios”, relata.
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“Junto a empresas é comum a atuação consultiva para aferição de risco jurídico e político. Junto a 
indivíduos incluem-se desde ações de obtenção de visto, nacionalidade, status de refugiado e asilado 
e questões relativas aos direitos humanos, até a internacionalização dos pequenos investimentos, 
homologação de sentenças estrangeiras, alimentos internacionais, entre outros”, complementa.

Clarita Maia destaca alguns requisitos que os advogados interessados em atuar nesta área 
devem ter. “O ambiente internacional é mais competitivo que a média e as contrapartes e interlocutores 
internacionais costumam ter formação muito sólida. É fundamental ter postura séria e profissional, 
dominar o inglês e ter formação internacional”, indica.

Parcerias –  Desenvolver parcerias com outros profissionais pode servir de trampolim para o 
sucesso profissional. Essa é a avaliação do advogado Maurício Gieseler, criador 
do Blog Exame de Ordem. Segundo ele, a formação adquirida na universidade 
é muito limitada ao universo dogmático. “O atuar no mercado exige do profissional 
o domínio de várias competências, tais como gestão empresarial, gestão de pessoas, 
marketing digital. Investir somente na atuação técnico-profissional significa estar em 
desvantagem competitiva”, alerta.

Ele orienta que o primeiro passo que o advogado deve dar para estabelecer parcerias é oferecer 
um conhecimento técnico determinado. “A grande maioria dos jovens advogados incorrem no 
erro de serem generalistas. É extremamente necessário que o profissional reflita sobre qual ramo do 
conhecimento ele vai abraçar. Atualmente, temos alguns ramos novos como Direito da Moda, Direito 
LGBT, Direito Digital. Minha recomendação é que o advogado seja reconhecido como especialista 
para que os colegas enxerguem nele a viabilidade técnica para a constituição de parcerias”.

PJe –  Dominar o uso do Processo Judiciário Eletrônico é requisito obrigatório para o advogado 
que pretende ser bem-sucedido na carreira. O PJe é um sistema desenvolvido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) capaz de permitir a prática de atos processuais, 
assim como o acompanhamento desse processo judicial, independentemente de o 
processo tramitar na Justiça Federal, na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos 
Estados e na Justiça do Trabalho.

“O PJe hoje não é apenas um sistema. Ele é uma ferramenta de acesso à justiça. Sem o domínio 
dessa ferramenta o advogado não consegue exercer de forma plena seu papel. Atualmente, mesmo nos 
processos que ainda são físicos, novos peticionamentos somente são aceitos via PJe. Portanto, não há 
como o advogado prescindir da utilização do Processo Judicial Eletrônico”, afirma o presidente da 
Comissão de Tecnologia da Informação da OAB/DF, Edilberto Petry.
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A vice-presidente da Comissão Especial 
de Direito da Tecnologia e Informação 
do Conselho Federal da OAB, Hellen 
Falcão, relata que a OAB/DF já realizou a 
capacitação de mais de sete mil advogados. 
“A OAB/DF é exemplo na capacitação de 
profissionais voltada à utilização do PJe. Na sede 
da instituição, nós temos uma sala à disposição 
dos interessados onde auxiliamos na instalação 
e configuração do sistema nos computadores dos 
usuários. Também oferecemos ao advogado a 
possibilidade de comprar certificado digital por 
um preço mais acessível. Por fim, temos uma 
comissão sempre disposta a esclarecer dúvidas”.

Investir no profissionalismo

A busca pela excelência é fator de motivação para o exercício de qualquer profissão. Na carreira 
do advogado não é diferente. E o aumento da competitividade no setor jurídico revelou 
a necessidade de profissionalização da gestão de escritório de advocacia. A modernização 
do Poder Judiciário, a partir da implantação dos 
processos digitais, tem feito os advogados gestores 
compreenderem a importância de adequar 
a estrutura organizacional e administrativa 
de forma semelhante à de uma organização 
empresarial.

Dessa forma, o desafio da gestão de escritório 
de advocacia se torna ainda maior para os 
profissionais do Direito, que devem ir além da 
performance técnica para garantir a qualidade 
dos serviços prestados. Eles precisam dedicar 
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tempo e atenção para estruturar o modelo de gestão ideal para seu escritório. “Primeiramente, 
o profissional precisa fazer um alinhamento entre o tipo de receita e o tipo de gasto que ele vai ter. Esse 
alinhamento é fundamental para que se tenha saúde financeira”, analisa o gestor administrativo 
Sílvio Barreto. 

Segundo o coaching Fernando Santiago, a primeira preocupação, em especial dos jovens 
advogados, não deveria ser com a montagem do escritório, mas, sim, com a captação de 
novos clientes. “A primeira questão a ser levada em consideração é ter conteúdo, saber entregá-lo e 
depois ir atrás dos primeiros clientes. Por isso, minha primeira dica é que todo dia o advogado iniciante 
tente pegar alguma ação porque daqui a alguns meses é possível que todos os dias você esteja recebendo 
dinheiro com essas ações”. Outra questão importante a ser ponderada antes de montar o próprio 
escritório é saber quanto você custa por mês. 

DESPESAS PESSOAIS DESPESAS DE ESCRITÓRIO

Aluguel, energia elétrica, água,  condomínio, 
TV a cabo, lazer, alimentação, saúde, prestações 
diversas, etc. 

Aluguel, energia elétrica, condomínio, 
papelaria,  funcionários, investimentos, 
tributos, etc.

Ponto de vista compartilhado pela advogada, especialista em Gestão de Escritórios de 
Advocacia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Master Coach pela SBC de São Paulo, 
Erika Siqueira. Para ela, a definição de objetivos é ferramenta importante para o sucesso na 
cerreira. “Ao definir os objetivos, as dificuldades são eliminadas. Para tanto, é fundamental mapear 
os locais de trabalho, realizar planos de marketing, networking, cursos de gestão e aperfeiçoamento, 
empreendedorismo, para que seja possível traçar as metas”.

Ela também destaca a postura que o 
profissional do Direito precisa ter para ser 
bem-sucedido na carreira. “Autoconfiança, 
preparação, postura pessoal, disponibilidade e 
apresentação são diferenciais que um profissional 
precisa ter. A especialização também entra como 
fator preponderante para o sucesso profissional”.

A especialista vai além quando o assunto é 
abrir o próprio escritório. “Com a acirrada 
competição no mercado de trabalho, a gente 
tem pouco tempo para errar. No caso de uma 
sociedade pluripessoal, o advogado tem que 
encontrar o perfil adequado de sócio. Para tanto, 
é preciso deixar de lado o ilusionismo de família 
e amigos na hora de abrir o próprio negócio”, 
finaliza.
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Empreendendo –  As dificuldades da carreira não param por aí. Se você montou um 
escritório de advocacia ou atua como advogado autônomo, você é 
um empreendedor e deve se preocupar com a gestão do seu negócio. 
“Antigamente, o ambiente de negócios era menos volátil. Hoje, muitas nuances 
podem alterar o funcionamento do mercado. Por isso, não há mais espaço para aquela 
gestão artesanal. O grande desafio para o empreendedor, especialmente o advogado, 
é conseguir conciliar a gestão do escritório com a atividade profissional”, ressalta 
o gestor administrativo Sílvio Barreto. O advogado empreendedor 
também deve se preocupar em liderar seu próprio negócio. “O advogado 
de hoje exerce funções de liderança. Ele lidera equipes técnico-jurídicas e 
também aquela equipe que dá o suporte administrativo. É preciso saber manter 
a motivação de todos”, avalia o gestor administrativo.

Os 10 mandamentos do sucesso

  1. Tenha iniciativa e curiosidade
  2. Seja persistente nas metas e flexível nas estratégias
  3. Calcule os riscos
  4. Persiga a máxima eficiência
  5. Comprometa-se com seus projetos
  6. Estude o mercado
  7. Estabeleça metas – de curto, médio e longo prazos
  8. Faça um plano de negócios
  9. Desenvolva seus espírito de liderança
  10. Acredite em você.

Conciliar a rotina jurídica com as atividades 
do negócio requer curiosidade constante, 
uma boa porção de coragem e disposição 
e capacidade para correr riscos. E foi 
justamente por esse caminho que as jovens 
advogadas Ana Beatriz Saraiva e Rosana 
Mello resolveram empreender. Elas criaram 
um canal no YouTube com dicas jurídicas 
sobre os mais variados temas para os leigos. 
Hoje, o canal é um sucesso.
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“Nós percebemos que sites jurídicos sempre tinham o mesmo formato, sempre voltado para 
quem já sabe Direito. Nosso intuito sempre foi levar conteúdo e dicas sobre leis, julgados 
e direitos sobre o que vivenciamos no cotidiano diário e que a maioria da população 
desconhece. Conteúdo sem termos rebuscados, no linguajar popular e sem uso de jargão 
jurídico. Importante destacar que nosso marketing jurídico está em plena consonância com 
o Código de Ética e Disciplina da OAB, o que nos permite a utilização dessas ferramentas 
sem preocupação alguma”, conta Rosana Mello.

Ela lembra que os caminhos percorridos foram tortuosos, mas que com perseverança e 
determinação é possível alcançar o sucesso. “Inicialmente, levávamos cerca de uma hora para 
gravar um vídeo com duração de pouco mais de um minuto. Isso porque é preciso ter muito cuidado com 
o texto, com a postura frente a câmera, o áudio e outros detalhes técnicos. Hoje, o Dicas Jurídicas faz 
cinco postagens por semana. O lado bom é que nos mantemos atualizadas e em constante aprendizado”, 
pontua.

Gostou da iniciativa? Rosana Mello traz algumas dicas para você que pretende seguir 
caminho semelhante. “Inicialmente, é preciso organizar a agenda e reservar um tempo para fazer 
artigos, posts e vídeos jurídicos. Ultrapassada a primeira dica, mantenha-se atualizado, acredite no seu 
trabalho, no seu potencial e nunca desista de seus sonhos. Em terceiro lugar, desenvolva qualquer trabalho 
com amor e não espere nada em troca. Por fim, não perca tempo. Comece já e não tenha receios do que 
os outros irão pensar sobre o seu trabalho”.

Postura profissional – O advogado 
empreendedor é aquele profissional 
visionário, motivado pelo desejo de ser 
independente. Mas isso requer alguns 
cuidados como, por exemplo, a adequação 
da sua postura profissional com a realidade 
do mercado. “Hoje, é importante que o advogado 
saiba distinguir a combatividade da litigiosidade. 
É possível defender seu cliente fazendo um 
excelente acordo. Ou seja, a postura atual deve 
ser conciliatória”, adverte o vice-presidente 
da Comissão de Prerrogativas da OAB/DF, 
Fernando Assis.

Ainda de acordo com Assis, o novo Código Civil prevê a conciliação como ferramenta de 
trabalho do profissional do Direito. “A mudança de postura mais importante é a adoção de uma 
visão da advocacia conciliatória. O acordo encurta os caminhos, reduz o tempo de duração da demanda 
judicial e ajuda a resolver logo o problema, que é o verdadeiro objetivo do cliente”.
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Contato com o cliente – A postura ética e correta com o cliente deve ser adotada desde 
o primeiro contato. É neste momento que a relação de confiança entre as partes começa. 
Na primeira reunião, momento em que é apresentada a situação fática do caso, não se 
deve oferecer nenhuma proposta de honorários. O intervalo entre a primeira e a segunda 
reuniões deve ser utilizado pelo advogado para uma preparação categórica. “O sucesso em 
qualquer negociação depende de uma boa preparação para enfrentá-la”, afirma o presidente da 
OAB/DF, Juliano Costa Couto.

Devidamente preparado, o advogado está pronto para a reunião de fechamento, ocasião 
em que explicará ao cliente quais serão as linhas de atuação e os trâmites do processo, 
destacando as vantagens do contrato antes de apresentar o preço. “É importante pautar a 
negociação dos honorários não como uma negociação puramente financeira, mas sim como uma 
prestação de serviço que agregará valor ao negócio ou a solução do problema do potencial cliente”, 
pondera o secretário-geral Jacques Veloso.

Honorários – A delicada questão de como proceder com a cobrança dos clientes e a 
estipulação de honorários são temas que costumam trazer dor de cabeça aos advogados, 
especialmente àqueles que estão chegando ao mercado de trabalho. Para auxiliá-lo nesse 
processo, o Estatuto da Advocacia e da OAB traz algumas recomendações bastante úteis. 
A primeira delas apresenta ao advogado a importância de definir os honorários na medida 
exata do valor e qualidade dos serviços prestados.

“Os honorários devem ser fixados 
moderadamente, levando em consideração 
fatores como a relevância e complexidade 
da ação, o tempo de trabalho que o caso 
demandará, a quarentena, o valor da causa, 
a condição econômica do cliente, o caráter de 
intervenção, o local onde será prestado o serviço, 
a competência e o renome do profissional e a 
praxe do foro sobre trabalhos equivalentes”, 
enumera o presidente da Comissão 
de Honorários da OAB/DF, Pierre 
Tramontini.

Especialmente para os advogados 
iniciantes, sem muita prática nessa arte, 
Tramontini alerta que a tabela da respectiva seccional da OAB deve servir de base para 
estabelecer o valor cobrado pelo serviço. “Os valores da prestação do serviço não devem ser 
exorbitantes nem irrisórios, aquém do fixado pela tabela de honorários, salvo exceções justificáveis”, 
recomenda.
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O presidente da Comissão de Honorários da OAB/DF também destaca que os honorários 
advocatícios devem remunerar integralmente os serviços prestados. “O advogado não pode 
correr o risco de firmar um contrato que não irá remunerar o seu trabalho e que, eventualmente, poderá 
gerar prejuízos. Ao adotar um método de fixação, é imprescindível planejá-lo para tornar a cobrança 
dos honorários mais adequada à realidade”.

Contrato – Outro tópico não menos importante é a formalização do contrato de prestação de 
serviços entre o advogado e o cliente. De acordo com Pierre Tramontini, para que o advogado 
seja visto com profissionalismo é fundamental a contratação por escrito. “O contrato deve 
prever, entre outras cláusulas, o objeto de atuação, a obrigação de meio, o valor, a forma de pagamento 
e eventuais reajustes e correções dos honorários. Deve prever também os deveres do advogado quanto 
à periodicidade das prestações de contas e relatórios, assim como os deveres do cliente referentes às 
custas do processo”, salienta. “É indispensável que o cliente seja cientificado de todas as possibilidades, 
inclusive da necessidade do pagamento de novos 
honorários”, complementa.

Prerrogativas – Para atuar de forma plena na 
defesa dos direitos de seus clientes, o advogado 
detém algumas prerrogativas baseadas no 
texto constitucional e regulamentadas pela 
Lei 8.906/94. Esses regramentos devem ser 
de pleno conhecimento dos profissionais do 
Direito, conforme dispõe o presidente da 
Comissão de Prerrogativas da OAB/DF, 
Cleber Lopes. “As prerrogativas, em verdade, 
não são do advogado, mas, sim, do cliente, do 
cidadão que constitui um advogado. Quando 
falamos em ampla defesa e nos elementos que 
compõem a normativa do devido processo legal, 
todos eles visam, em última análise, proteger o 
réu, não o advogado”, diz.

Ele destaca que prerrogativas não podem ser confundidas com privilégios, principalmente 
pelos próprios advogados. “Até por culpa da própria advocacia, as vezes os advogados querem mais 
do que a lei estabelece. Prerrogativas não podem ser confundidas com privilégios, nem podem ter a 
extensão que muitos querem que elas tenham, sob pena da configuração de abuso. Portanto, o advogado 
deve ter sempre em mente que precisa haver um equilíbrio para o bom exercício da profissão”.

O vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/DF, Fernando Assis, vai mais 
além. “Todos os direitos inerentes ao advogado estão diretamente relacionados na defesa de direitos 
de terceiros. Quando você passa a entender que essas prerrogativas não são suas, mas do cliente, fica 
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evidente que não se trata de privilégios”. 

Cleber Lopes elenca algumas prerrogativas que devem ser amplamente conhecidas pelos 
advogados. “O acesso às repartições, às delegacias, aos cartórios por onde tramitam os processos. 
O acesso às autoridades que cuidam desses processos, como os delegados, os promotores de justiça, 
os magistrados. O advogado é um porta-voz do sofrimento do cliente, e muitas vezes só é possível 
transmitir esse sentimento quando há o contato com a autoridade”.

Violação às prerrogativas 

O respeito às prerrogativas é condição fundamental para o exercício da advocacia. 
Muitas vezes, no entanto, o advogado tem seu direito à defesa dos interesses 
do cliente limitado. Recentemente, um magistrado determinou a realização 
de diligência para apurar quantas vezes determinado advogado transitou nas 
dependências de um tribunal. De imediato, a Ordem interveio alegando violação 
às prerrogativas. O magistrado aceitou o pedido e reconsiderou parcialmente 
sua decisão no sentido de assegurar ao advogado o direito de comparecer ao 
tribunal quantas vezes forem necessárias.

O advogado Eduardo Ferrão defende que casos como o exposto exigem do 
profissional do Direito estudo, pesquisa, dedicação, combatividade e presença 
dentro dos tribunais. “Se o advogado for apenas um burocrata e permitir que os 
processos tramitem ao talante da máquina judiciária, dificilmente ele vai conseguir 
atingir o resultado”, orienta.

As mulheres, em especial as gestantes, são vítimas constantes de violação de 
prerrogativas. Para corrigir esse cenário, recentemente, foi sancionada a Lei 
13.363/2016, uma importante vitória na defesa das prerrogativas das mulheres 
advogadas. A norma determina que são direitos da advogada gestante a entrada 
em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X e 
a reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Estabelece também que 
a advogada gestante, adotante ou que der 
a luz tem direito a creche, onde houver, 
ou a local adequado ao atendimento das 
necessidades do bebê.

Outra conquista importante prevista 
na norma é a preferência na ordem das 
sustentações orais e das audiências a 
serem realizadas a cada dia, mediante 
comprovação de sua condição, à 
gestante, lactante, adotante ou que der a 
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luz. A lei ainda estabelece a suspensão dos prazos processuais quando a gestante 
for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente.
“Essa lei veio para corrigir algumas distorções. Até fila para uso de caixa eletrônico prevê 
prioridade para as gestantes. Apenas o Poder Judiciário não previa essas preferências. 
Pode parecer pouco, mas para a mulher grávida isso faz toda a diferença”, explana  
a vice-presidente da OAB/DF, Daniela Teixeira.

Procurador-geral de prerrogativas e 
conselheiro Seccional: 
Dr. Wendel Lemes – (61) 98570-6042
#Alô-Prerrogativas:  
Dr. Ricardo Mussi - (61) 98570-6040  
Dra. Ana Ruas - (61) 98424-7070 

Dr. Mauro Lustosa - (61) 99166-9555 
Dr. João Paulo - (61) 98570-5666

Reciclagem – Estar antenado pode não ser 
suficiente para se manter nesse mercado 
de trabalho tão competitivo. Quem faz 
essa afirmação é o advogado Victorino 
Ribeiro. Com 92 anos de idade e 60 de 
profissão, ele aconselha os mais jovens para 
que sejam perseverantes. “O advogado, assim 
como profissionais de outras áreas, vive de vitórias 
e derrotas. Se assim não fosse, a vida deixaria de 
ter graça. Por isso, persevere. Nunca desista dos 
seus sonhos”.

Outra dica é manter-se sempre atualizado, 
dedicado aos estudos. “Até hoje escrevo minhas 
peças à mão. E sempre recorro aos livros. Isso 
me mantém atualizado na medida em que, ao 
mesmo tempo que estou tratando de um assunto, 
aparecem matérias que sugerem para outros temas pendentes. Prefiro ler folha por folha, página por 
página. Esse é meu processo de reciclagem”.
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Como conciliar carreira e filhos

Exercer a advocacia não é tarefa fácil. Dedicação e 
comprometimento são pressupostos fundamentais para 
o exercício profissional. Imagine, então, como deve ser 
complicado conciliar carreira e filhos. Esse é o caso de 
milhares de advogados país afora. O casal de advogados 
Fernando Martins e Fabiana Martins conhece bem 
essa realidade. Eles são pais do pequeno Eduardo, de 
oito meses. Para dar conta de tudo, se desdobram. “Além 
de advogar, também lecionamos. Nós temos uma pessoa que 
nos ajuda a cuidar do Dudu enquanto estamos fora. No geral, 
a gente tenta intercalar nossos horários para que um de nós 
esteja sempre com ele”, narra o conselheiro da OAB/DF, 
Fernando Martins.

“Nosso maior desafio foi se organizar para conseguir chegar em casa dentro de um horário que atendesse 
à demanda da babá e a nossa. Desde que o Eduardo nasceu, preciso otimizar meu tempo de modo que 
consiga sair do escritório por volta das 17h”, expõe Fabiana. “Quanto mais você se planejar para esse 
momento, mais fácil será sua adaptação”, aconselha.

O casal de advogadas Juliana Serpa Alves e Rosi 
Alves Serpa, mães do Rafael, de 14 anos, também vivem 
essa experiência de conciliar carreira, família e filhos. 
“O Rafael sempre foi um desejo nosso. Quando ele nasceu, eu 
não trabalhava e ficava o dia em função dele. Hoje, nós duas 
trabalhamos em tempo integral e, mesmo adolescente, para nós 
é como se ele ainda fosse um bebê. Qualquer episódio fora da 
normalidade é um Deus nos acuda”, revela Juliana Alves.

“A união é o que fortalece a estrutura familiar. Por 
isso é importante que o casal ande sempre na mesma 
direção. Compreensão, paciência, serenidade, altruísmo, 

companheirismo, dedicação, tolerância são comportamentos que devem compor a relação. Não tenha 
medo de deixar sua zona de conforto”, recomenda Rosi Serpa.
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E a OAB com isso?

O advogado, seja ele novo no mercado de trabalho ou mais experiente, deve buscar se capacitar 
constantemente. O Direito é dinâmico e muda conforme a realidade. A OAB/DF, atenta a essa 
situação, oferece aos advogados diversos serviços. A Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante 
(CAAI), por exemplo, é uma importante ferramenta para aqueles que estão ingressando no 
concorrido mercado de trabalho. Seu objetivo é promover a integração e participação dos 
jovens nos destinos da OAB.

“O foco é fazer com que o jovem conheça a 
OAB, se sinta estimulado e veja a importância 
da vida associativa, pois a troca de experiências 
entre advogados é vital para o desenvolvimento da 
profissão”, enaltece o presidente da CAAI, 
Tiago Lacerda. Para isso, a Comissão 
tem realizado palestras e seminários 
constantemente. Recentemente, inclusive, 
foram constituídos, em parceria com a Escola 
Superior de Advocacia (ESA), grupos de 
estudos com foco em Direito Civil, Direito 
do Trabalho, Direito de Família e Sucessões e 
Responsabilidade Civil e Contratos. “Esse foi 
só o começo. Nosso objetivo é ampliar os grupos 
de estudo e as matérias estudadas já no segundo 
semestre”, antecipa Lacerda.

Outro serviço disponibilizado pela CAAI é o Dia de Formação do Jovem Advogado, cujo 
objetivo é demonstrar a estrutura e funcionamento da OAB e da Caixa de Assistência, assim 
como questões relacionadas ao início da profissão. Durante o dia são tratados temas como 
honorários advocatícios, ética na relação advogado-cliente, como se preparar para defender 
suas prerrogativas, tributação do escritório de advocacia, formação de uma sociedade de 
advogados, cursos oferecidos pela ESA, escritório modelo, dentre outros.

“Este ano, pela primeira vez, descentralizamos o Dia de Formação do Jovem Advogado, que foi levado 
a algumas subseções da OAB, como Sobradinho e Gama. Em Planaltina e Taguatinga, fizemos 
palestras sobre cobrança de honorários advocatícios. Ou seja, levamos aos jovens advogados das subseções 
o que antes somente era oferecido na sede da seccional”, comemora Lacerda.
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A CAAI também desenvolve o projeto Comitivas, que consiste na apresentação da profissão 
de advogado e seus desafios aos estudantes do curso de Direito em instituições de ensino 
superior de Brasília. Tem ainda o Happy Hour Jurídico, que tem o intuito de fazer networking 
entre os colegas de forma mais informal, proporcionando troca de ideias e experiências. 
“Trata-se de uma interação importante para quem está começando, até porque nossa profissão gira em 
torno de relacionamentos”, avalia o presidente da Comissão.

Escritório Modelo – Criado para suprir 
uma das maiores dificuldades enfrentadas 
tanto por advogados em início de carreira 
como por muitos profissionais com anos 
de estrada, o Escritório Modelo é mais um 
serviço oferecido pela OAB/DF. Lá, você vai 
encontrar a reprodução de um verdadeiro 
escritório de advocacia. Muitos procuram 
para tirar dúvidas ou simplesmente para 
encontrar amigos e falar das dificuldades do 
cotidiano de trabalho. “O Escritório Modelo 
surgiu da percepção da OAB/DF da necessidade 
que muitos jovens advogados têm de ampliar seus 
horizontes”, ressalta o atual coordenador 
do local, Hamilton Amoras.

Muitos serviços são oferecidos pelo Escritório Modelo. Um deles é disponibilizar um 
advogado experiente para que os colegas mais jovens possam tirar dúvidas sobre técnicas 
jurídicas. Outro é o programa OAB Estágio, que funciona como uma espécie de consultório 
no qual são oferecidas orientações sobre os primeiros passos da carreira. 

Com o advento do Processo Judicial Eletrônico (PJE), o Escritório conta com um especialista 
nessa área. Assessoria contábil é outro importante serviço disponibilizado pelo Escritório. 
“Como ainda há muitas dúvidas sobre tipo de sociedade e benefícios decorrentes de mudanças na 
legislação tributária, a figura do contador é indispensável, seja para redigir o contrato social como para 
solicitar seu registro junto aos órgãos do governo e à própria OAB/DF”, explica Amoras.

Serviços oferecidos pelo Escritório Modelo

   Onde: Sede da OAB/DF. 516 Norte
   Atendimento: 10h às 19h
   Agendamento: escritoriomodelo@oabdf.com
   Telefone: (61) 3035-7229
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Cases de sucesso – Nunca houve tantos advogados no Brasil como agora. A cada ano 
são milhares de bacharéis se formando e fazendo exame da Ordem. Uma regra básica 
da economia é que quanto maior a oferta, menor o preço do produto ou serviço. Com 
esse cenário, o advogado fica cada vez mais desvalorizado no mercado. No entanto, com 
ousadia, perseverança e boas parcerias é possível conquistar o sucesso.

Esse é o caso do advogado Renato Lôbo Guimarães. Sócio de um bem-sucedido escritório 
de advocacia de Brasília, ele conta que o começo da carreira foi difícil. “A primeira sede do 
nosso escritório foi a casa da minha mãe. Para não receber nossos clientes lá, fizemos um contrato 
com uma empresa que nos disponibilizava uma secretária e algumas salas. Foi assim durante alguns 
anos. Somente em 2011 compramos o imóvel onde estamos instalados atualmente”.

Hoje, a especialidade do escritório está na atuação em tribunais superiores. “Atuamos em cerca 
de sete mil causas, a grande maioria delas ligadas à previdência complementar”, destaca. Por causa dessa 
especialização, o escritório acabou atuando ativamente na formulação de jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (STF), quando da análise do RE 586453, e na revisão da Súmula 
288 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). “Em virtude dessa atuação, nosso escritório se 
tornou nacionalmente reconhecido quando o assunto é previdência complementar. Isso foi possível 
graças a nossa especialização. Nós, por exemplo, focamos em atender pessoas jurídicas. Essa é uma 
dica valiosa que repasso aos jovens advogados. Especialize-se”, complementa Renato Lôbo.

Ele acrescenta que para conseguir tocar um escritório é imprescindível um bom trabalho 
de gestão. “Há alguns anos, nós fizemos o planejamento estratégico do escritório. Isso não é comum 
no ambiente do advogado. Nós traçamos objetivos de curto, médio e longo prazos. Com trabalho 
duro e dedicação, conseguimos conquistar todos. Hoje, precisamos rever essas metas”, finaliza.

O advogado Ivan Morais Ribeiro pode ser visto como exemplo a ser seguido. Com apenas 
26 anos, dos quais três de carreira, acumula atuações relevantes: foi ele o responsável por 
suspender a Operação Métis, da Polícia Federal, que resultou na prisão temporária de 
policiais legislativos do Senado Federal. Ele também teve atuação decisiva para impedir que 
um servidor do Distrito Federal tivesse seu salário parcelado pelo Governo. Além disso, 
representa clientes investigados pela Operação Zelotes.

“O mais importante de tudo é ter foco. É preciso saber onde se quer chegar. No mercado competitivo 
de hoje, o advogado precisa ser excelente tecnicamente e melhor ainda como gestor”, pondera 
Morais. “Soma-se a isso a necessidade de saber qual público se quer alcançar. Eu, por exemplo, não 
me encaixo na advocacia de massa”, acrescenta.

Ivan Morais é um apaixonado pela profissão. “O que aprendi em três anos de advocacia 
nenhuma outra profissão iria me proporcionar. O Direito também é capaz de lhe proporcionar o 
doce sabor da vitória e o gosto da vitória é para pouquíssimas profissões”, destaca. “Eu pulei de 
cabeça sem paraquedas. Faça o mesmo. Acredite!”, sugere aos jovens advogados.

DISTRITO FEDERAL
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A carreira pública também pode ser muito 
bem-sucedida para aqueles que se dedicam 
e acreditam no seu próprio potencial. O ex-
ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Sepúlveda Pertence, é prova disso. 
Sua carreira na advocacia pública começou 
em 1963, quando tomou posse no cargo de 
promotor de Justiça no Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). 
De 1965 a 1967, ficou cedido ao STF, 
retornando ao órgão de origem em 1969. Na 
ditadura militar, acabou sendo aposentado, 
razão pela qual retornou à advocacia privada.

Em 1985, uma enorme surpresa: “Por um capricho do destino, fui convidado pelo presidente eleito 
Tancredo Neves para o cargo de procurador-geral da República. Naquela época, esse cargo ainda era 
preenchido por indicação do presidente. Infelizmente, Tancredo faleceu. O José Sarney assumiu a 
presidência e manteve o convite. Permaneci por quatro anos no cargo, quando, então, fui nomeado 
ministro do STF, cargo que ocupei por 18 anos”, conta.

Atualmente, o ministro Pertence está atuando na iniciativa privada. Entretanto, sua trajetória 
de sucesso na advocacia pública é de dar inveja. “A carreira pública é uma opção. Trata-se de uma 
escolha difícil. Depende da personalidade e da vocação de cada um. O universo jurídico é fascinante. 
Eu tive essa oportunidade de viver a advocacia pública intensamente”, revela.

Pertence ainda conta que participou ativamente da elaboração do novo perfil dado ao 
Ministério Público da União (MPU) pela Constituição Federal de 1988. “Fui alçado à 
Procuradoria-Geral da República em tempos fascinantes, pois foi o período em que se discutiu o 
perfil a ser dado ao MPU na constituinte que se convocava e que realmente acabou resultando neste 
Ministério Público que temos nos dias de hoje”, diz.
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Advogado 2.0 
Estratégias de marketing indispensáveis 

para o seu escritório

Por Cássio Bergamasco 
(Especialista em inteligência de negócios e diretor de negócios 

na Smart7 Comunicação & Marketing) – cassio@smart7.com.br

Analisar o comportamento mercadológico 
da advocacia, apesar de não ser advogado, 
mas como estudioso da comunicação, me 
fez refletir como as estratégias globais do 
marketing se aplicam inteiramente na rotina 
dos escritórios de advocacia, ainda mais na era 
do marketing digital.

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que 
esse artigo não tem nenhuma intenção de 
burlar o Estatuto da Ordem, já que não é uma 
profissão que deve ser mercantilizada. Porém 
é essencial ao advogado estar preparado para 
receber a demanda do mercado, e aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem.

A pergunta é deveras simples: porque as pessoas devem procurar, especificamente, o seu 
escritório? A resposta, nem tão simples. Devemos considerar quais fatores influenciam 
alguém na decisão de compra. Isso mesmo, apesar de nesse caso estarmos falando da prestação 
de um serviço por um advogado, os fatores emocionais na decisão da compra de um produto 
– por exemplo – continuam presentes.

Para que alguém escolha ser seu cliente, é preciso antes alinhar 5 fatores: necessidade, desejo, 
disponibilidade financeira, confiança e pressa. Neste artigo iremos tratar apenas dos fatores 
‘desejo’ e ‘confiança’, pois os outros três (necessidade, disponibilidade financeira e pressa) 
independem das ações que você pode fazer, sendo uma atribuição inata do potencial cliente.

O desejo se difere da necessidade por um aspecto simples. Digamos que a necessidade de 
ter um corpo saudável não seja o suficiente para te convencer a frequentar a academia, mas 
o desejo de ter um corpo esteticamente bonito; aceitação social e autoestima, podem ser 
convincentes a te manter em uma rotina de atividades físicas. O mesmo ocorre na advocacia. 
O cliente necessita de um advogado, mas o que faz ele desejar que seja o seu escritório, 
dentre tantos outros existentes?
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É agora que desejo e confiança se encontram. O desejo de ser cliente pode estar atrelado ao 
grau de confiança que ele sente sobre você como profissional, equipe ou escritório como 
um todo.

Partindo desse ponto de vista, separei algumas estratégias que você pode estar deixando de 
lado na condução do marketing do seu escritório – dentre elas, o Branding e o Marketing 
de Conteúdo.

Branding

Vamos começar pelo branding. Por definição, este é o processo de gestão da marca e exposição 
das suas características e valores. Branding é mais do que um nome e um símbolo: 
é a mensagem que deve influenciar as pessoas a decidirem se confiam ou não em você. 

Em quais circunstâncias seus potenciais clientes estão em contato com a sua marca? Seu site 
está com o conteúdo objetivo e atualizado? Se alguém digitar o nome do seu escritório no 
Google, o que irá encontrar? O design do seu cartão de visitas está alinhado com o design da 
sua página no Facebook? Essas são algumas perguntas que te levarão a aperfeiçoar a relação 
que as pessoas têm com sua marca.

Para te ajudar no entendimento do branding, separei abaixo um gráfico que mostra a relação 
entre os valores implícitos nas marcas e as cores que as representam.
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Marketing de Conteúdo

A grande transformação da era digital foi a inversão da lógica da comunicação. Antes, quando 
só existiam jornais impressos, rádios e TV como meios de comunicação, o conteúdo partia 
das marcas para os potenciais consumidores. Hoje, com as redes sociais, isso se inverteu. 
A produção de conteúdo ficou absolutamente descentralizada, ou seja, os consumidores 
também viraram anunciantes – desta vez de suas opiniões e desejos.

Considerando esse novo cenário da dinâmica complexa da relação entre consumidor 
e fornecedor no ambiente digital, é possível destacar que o consumo passou a ser 
preliminarmente do conteúdo, e só depois a efetivação da compra de um produto ou 
contratação de um serviço.

Produzir conteúdo relevante para o público alvo é o primeiro passo para preparar o seu 
escritório no estímulo do desejo e confiança. Mas onde? Qual tipo de conteúdo? Com qual 
frequência? Essas são algumas perguntas que esclarecerei a seguir.

Considere que seus potenciais clientes podem eventualmente pesquisar sobre algum tema 
do direito, até mesmo para tirar alguma dúvida. Este hábito de pesquisa pode levá-lo ao site 
de seu escritório. Ou melhor, à seção de artigos, blog ou notícias que deve existir em seu site. 
Tal situação vai de encontro ao primeiro objetivo do marketing de conteúdo: o engajamento.

Uma vez consumidor do seu conteúdo, cresce a probabilidade de o nome do seu escritório 
vir à mente quando ele precisar de um advogado. Não paramos por aqui. É importante estar 
presente nas redes sociais! No caso de escritórios de advocacia destacaria duas: Facebook e 
Linkedin. Mas qual a frequência ideal de produção de conteúdo nesses canais?
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Sem dúvida a qualidade do conteúdo é mais importante que a quantidade. Uma das métricas 
para avaliarmos o desempenho de uma página no Facebook é o score de engajamento, 
descrito pela quantidade de ações recebidas pelos usuários (cliques, likes, comentários e 
compartilhamentos) sobre o total de posts realizados. Quanto menor esse score, mais o 
Facebook limitará o alcance das suas publicações.

 A quantidade de publicações que você faz no site do seu escritório (consequentemente 
nas redes socais) não podem ser tão frequentes ao ponto de incomodarem as pessoas. Isso 
ocasionaria o chamado SPAM. As pulicações precisam ser acima de tudo relevantes e, ainda, 
gerarem engajamento.

Uma forma de escolher o melhor conteúdo, está em reconhecer qual público é o seu 
verdadeiro alvo. Se seu escritório é especialista em direito trabalhista, divulgar detalhes sobre 
as regras de contratação que podem colocar uma empresa ou empregado em risco, podem 
chamar a atenção necessária.

Em resumo o marketing de conteúdo não deve ser encarado como uma estratégia pontual, 
mas sim como uma verdadeira rotina. Seu escritório está preparado para receber mais 
clientes? Então produzir conteúdo relevante sobre a sua área de atuação na internet é um 
excelente passo para começar.

Checklist

Minha principal preocupação ao escrever esse artigo foi atingir o aspecto prático que este 
texto deve ter. Por esse motivo, resolvi criar um checklist das boas práticas de marketing 
para advogados e escritórios de advocacia. Esse conjunto de ações deverá potencializar a 
capacidade do seu escritório em receber mais clientes.

Atividade Descrição Checklist

Cadastro no 
Google Places

Quando alguém digita o nome do seu escritório no 
Google é imprescindível aparecer seu endereço, números 
de telefone, e-mails, fotos, e localização no mapa.

Site
Ter um site do escritório é o mínimo que você pode fazer 
caso queira ser encontrado. Ele não pode conter links 
quebrados e precisa ter um formulário de contato.

Blog

Em seu site você precisa ter uma seção para a publicação 
de conteúdo. Além da qualidade do conteúdo produzido 
é importantíssimo ficar atento as práticas de SEO (Search 
Engine Optimization), ou seja, é preciso seguir as boas 
práticas de webwriting. Recentemente escrevi um artigo 
no blog da Smart7 sobre esse tema.
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Atividade Descrição Checklist

Fanpage

A página do seu escritório no Facebook precisa ter pelo 
menos 2 publicações semanais. Mantenha uma quota 
mínima de patrocínio para essas publicações, pois 
sem o patrocínio o alcance das publicações pode ficar 
drasticamente limitada.

Linkedin

Essa rede social é fundamental para relacionamentos 
corporativos. Dependendo da sua área de atuação o 
Linkedin pode ser mais eficiente do que o próprio 
Facebook, se for o caso de relacionamento B2B (Business 
to Business).

Vídeos

Na rotina permanente de produção de conteúdo vale a 
pena investir em vídeos. Dependendo do assunto, além 
da produção textual no blog, também é importante a 
produção de um vídeo curto, de até 1 min no Facebook 
sobre o tema. Atenção: não é porque o vídeo está no 
Facebook que pode ser feito de qualquer jeito. A qualidade 
do vídeo também diz muito sobre o seu escritório.   

CRM

Com o tempo as pessoas vão começar a entrar em contato, 
vão deixar o e-mail delas na newsletter do seu site para 
receber mais conteúdo. Tudo isso de nada adianta se 
você não tiver um lugar organizado para guardar essas 
informações. É preciso então ter um CRM (Customer 
Relationship Management), um sistema de gestão 
de relacionamento, no qual você vai alimentar com 
informações sobre as pessoas que interagem com você e 
sobre as suas preferências. Existem vários bons CRM’s 
gratuitos na internet.

E-mail marketing

Pessoas que acessaram um artigo sobre “A importância do 
planejamento tributário para os negócios” provavelmente 
vão querer saber sobre “impostos que você paga, mas 
não devia”. Esse exemplo de segmentação por interesse 
tem ótimos resultados se você utilizar uma ferramenta de 
e-mail marketing. Nela será possível averiguar quem leu 
e clicou em um conteúdo específico, e então segmentá-las 
para envios posteriores.

Existem ainda outras ações de comunicação que podem ser feitas para uma melhor fluidez 
entre o escritório e potenciais clientes. Porém, tente não se esquecer deste checklist ao pensar 
em seu marketing e a comunicação certamente começará a mudar.

advogado 2.090



A era da informação
está apenas começando.
Conecte-se ao mundo dos
negócios em vídeo.

A era da informação
está apenas começando.
Conecte-se ao mundo dos
negócios em vídeo.

A era da informação
está apenas começando.
Conecte-se ao mundo dos
negócios em vídeo.

A era da informação
está apenas começando.
Conecte-se ao mundo dos
negócios em vídeo.



EDITAL 

A Revista Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, convida bacharéis e acadêmicos 
de Direito a submeter artigos científicos, resenhas críticas e ensaios para publicação, conforme disposições trazidas 
nesta chamada pública.

LINHA EDITORIAL: a linha editorial da Revista da OAB Distrito Federal volta-se para a pesquisa do Direito 
em seus diversos ramos, vertentes e metodologias, privilegiando aspectos práticos sem descuidar da teoria e da 
dogmática, estimulando, assim, o debate acadêmico de alto nível e o pluralismo de ideias. 

PRAZO: os trabalhos devem ser submetidos à Escola Superior da Advocacia (ESA/OAB-DF) até as 23h59 de 
9 de outubro de 2017, por meio de correio eletrônico a ser enviado para 
o endereço artigos@oabdf.com. O artigo, anexo à mensagem, deverá 
seguir o formato Word, sem a identificação do(s) autor(es). Num segundo 
arquivo, também anexo, o remetente trará a identificação do(s) autor(es), 
sua(s) titulação(ões) e a eventual instituição a que se vincula(m). Num 
terceiro arquivo, também anexo, deverá ser enviada fotografia em trajes 
formais, em alta resolução, no formato JPG, conforme exemplo:  

NORMAS EDITORIAIS: Os artigos deverão ser redigidos em língua portuguesa, digitados no editor de texto 
Word com o mínimo de 7.000 (sete mil) caracteres com espaço máximo de 10.000 (quinze mil) caracteres com espaço;

Fonte para o corpo do texto: Times New Roman ou Arial, tamanho 12; 

Fonte para as notas de rodapé e citações que excedam 3 (três) linhas: Times New Roman, tamanho 11; 

Citações de autores: autor, data e página do trabalho citado; 

Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico; 

Alinhamento: justificado.

É imprescindível a indicação das referências bibliográficas eventualmente utilizadas.

Aplicam-se, subsidiariamente, as normas da ABNT.

AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS: a avaliação preliminar dos artigos será feita pelo conselho editorial da ESA/
OAB-DF, que poderá rejeitar liminarmente trabalhos que não observem as normas formais acima e/ou não guardem 
pertinência com a linha editorial. Os artigos admitidos serão analisados quanto à relevância, conteúdo e qualidade, 
por 2 (dois) avaliadores anônimos, sem conhecimento da autoria (blind peer review). O parecer dos avaliadores 
poderá ser pela publicação ou pela rejeição. Em todo caso, não caberá recurso do parecer e não poderá haver qualquer 
modificação na redação do artigo após sua aprovação.

TERMO DE CONCORDÂNCIA: ao submeter artigos, os autores (i) assumem o compromisso de seu ineditismo 
e originalidade; (ii) reconhecem e concordam que as opiniões expressas nos textos são de sua inteira responsabilidade; 
na hipótese de publicação, (iii) cedem os direitos autorais relativos ao trabalho à OAB-DF, que deterá direitos de 
publicação, tradução, circulação e permissão de cópias para fins de pesquisa pessoal e uso acadêmico sobre a obra.

CONTATO: informações e esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados ao endereço de correio 
eletrônico artigos@oabdf.com. 

Brasília, 31 de julho de 2017.

ADVOGADO VALORIZADO,
CIDADÃO RESPEITADO!

Juliano Costa Couto
Presidente da OAB/DF

Carolina Louzada Petrarca
Coordenadora do Conselho Editorial

Artigos Jurídicos

mailto:artigos@oabdf.com
mailto:artigos@oabdf.com


Artigos Jurídicos



Artigos Jurídicos94Artigos Jurídicos

RODOLFO MOREIRA ALENCASTRO VEIGA

A INFLUÊNCIA DA PRISÃO PROCESSUAL 
NA PRESCRIÇÃO PENAL

constitucional e o Estado Democrático (artigo 5º, 
XLIV), (CANOTILHO; MENDES; STRECK, 
2013, p. 396) de modo que “[...] a prescritibilidade 
das infrações penais constitui garantia fundamental do 
cidadão, que não pode ser ignorada pela legislação 
infraconstitucional” (BITENCOURT, 2014, p. 917). 

A lei ordinária, por sua vez, define que a prescrição 
é uma das causas de extinção da punibilidade do 
agente, prevista no artigo 107, IV, e regulamentada no 
artigo 109 e seguintes, todos do Código Penal, e fora 
fundamentalmente estabelecida “[...] no intuito de se 
evitar a inércia estatal na revelação dos delitos, de modo 
a impedir o indefinido prolongamento da investigação, 
da ação ou da execução penal” (CANOTILHO; 
MENDES; STRECK, 2013, p. 396).

O instituto da prescrição representa a perda do 
direito de punir pelo não uso da pretensão punitiva ou 
executória durante certo espaço de tempo, de modo 
que desaparece o direito de punir porque o Estado, 
através de seus órgãos, não conseguiu, em tempo 
oportuno, exercer sua pretensão punitiva; ou seja, é da 
inércia do Estado que surge a prescrição (MARQUES, 
2012, pp. 471-472).

Com efeito, o jurista Hans Welzel, ao discorrer 
sobre a prescrição, assevera que “Com o tempo, fica 
perdido o interesse estatal na persecução do delito; 
simultaneamente, a persecução de fatos longínquos se 
volta com o transcurso do tempo, cada vez mais difícil 
ou praticamente impossível” (WELZEL, 2003, p. 355).

Franz von Liszt vai além e defende que a prescrição, 

Foto: divulgação

INTRODUÇÃO

A temática abordada no presente trabalho 
corresponde a objeto de direito penal e processual 
penal, cujo estudo será desenvolvido a partir da 
conceituação e da análise da natureza jurídica do 
instituto da prescrição. Visando a compreensão 
efetiva do assunto, a pesquisa parte do exame 
constitucional e legal da prescrição penal, adentrando 
aos conceitos e as implicações trazidas pela doutrina, 
de modo a demonstrar, por fim, a influência que a 
prisão processual exerce sobre a prescrição penal, 
fundamentalmente, em razão da detração.

A relevância e pertinência do assunto é reafirmada 
com a promulgação da Lei Federal n. 12.736/12, que 
modificou a redação do artigo 387 do Código de 
Processo Penal, a qual passou a considerar a detração, 
também, na fixação do regime inicial de cumprimento 
da pena privativa de liberdade. Ademais, a doutrina 
brasileira, assim como a jurisprudência, é limitada 
com relação à abordagem ora realizada.

PRESCRIÇÃO

A Constituição da República dispõe que, em 
regra, a potestade sancionadora do Estado não é 
eterna, impondo, dogmaticamente, o princípio da 
prescritibilidade das infrações penais. Todavia, o 
mencionado princípio encontra exceções dentro 
da própria ordem constitucional, que atribui a nota 
de imprescritibilidade aos delitos relacionados à 
prática do racismo (artigo 5º, XLII) e à ação de 
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
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seja ela punitiva ou executória, possui natureza 
material e não processual, afirmando que:

Assim, com toda a razão, a actual legislação 
considera absolutamente a prescripção como 
uma circumstancia extinctiva de pena. Além da 
prescripção da pena em que o agente incorreu, 
mas que não lhe foi ainda imposta por sentença 
irrevogavel (a denominada prescripção da 
ação), admitte tambem a prescripção da pena 
pronunciada por sentença que transitou em 
julgado (a denominada precripção da execução). 
C.p., art. 66.

II. – Sob uma e outra forma a precripção é 
circumstanciada extinctiva de pena. Não só impede 
o processo, senão também extingue o direito de 
punir. Como prescripção de direito, e não como mera 
prescripção da acção, ella pertence por sua materia e 
natureza, não ao direito processual, e sim ao direito 
material (VON LISZT, 1899, pp. 476-477).   

Concluindo de forma similar, mas com 
fundamentação distinta, Eugenio Raúl Zaffaroni e José 
Henrique Pierangeli atribuem a razão da prescrição 
ao direito penal, e não processual, em conformidade 
com a teoria da prevenção especial, aduzindo, para 
tanto, que o motivo fundamental da prescrição 
está em “[...] ‘não ser o homem que está diante do 
tribunal aquele que praticou o delito’ (Shultz), como 
também não é o mesmo homem condenado aquele 
que está frente ao órgão de execução”, concluindo 
que “Se a ressocialização se produz por si só, sem 
a intervenção da coerção penal, o cárcere fica sem 
sentido” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2013, pp. 
670-671). 

O professor Miguel Reale Júnior, embora afirme 
que a prescrição tenha natureza jurídica material, 
explica que aqueles que defendem seu caráter 
eminentemente processual, consideram que a 
obtenção da prova fica comprometida com o passar do 
tempo, pois o decurso deste enfraquece a veracidade 
da prova, causando consequências processuais, 
acarretando, assim, apenas uma suspensão ou 
impedimento do processo, não sendo de admitir-se a 
transformação, em virtude do tempo, da punibilidade 
em impunibilidade (REALE JR, 2012, p. 517). 

René Ariel Dotti, ao comentar o instituto da 

prescrição, afirma que “A passagem do tempo apaga 
a lembrança dos fatos fazendo com que o crime caia 
no esquecimento de maneira a cessar o alarma e o 
desequilíbrio social por ele causado” (DOTTI, 2004, 
pp. 679-680). 

Também nesse sentido, Nélson Hungria, ao criticar 
a aplicação de pena após o extenso transcurso de tempo, 
assevera, com propriedade, que:

A justiça demasiadamente tardia não pode 
alcançar o apoio da certeza que legitima uma 
condenação. E ainda mesmo que haja intervindo, 
sem subsequente cumprimento, a condenação 
do réu, a pena, com o transcurso do tempo, 
acaba por perder o seu cunho de necessidade 
e o seu caráter finalístico: sua serôdia execução 
já não seria um ato de justiça profícua, mas um 
simples capricho de vingança (HUNGRIA, 
1945, p. 112). 

Fixadas tais premissas, passemos à breve análise 
dos institutos da prisão processual, detração e sua 
influência no cômputo da prescrição penal.  

PRISÃO PROCESSUAL, DETRAÇÃO E 
SUA INFLUÊNCIA NA PRESCRIÇÃO 

A prisão provisória, embora seja considerada uma 
“medida cautelar penal” (LOPES JR, 2016, p. 601), se 
confunde, em termos práticos, com o cumprimento 
de pena, uma vez que o agente preso cautelarmente 
se submete às mesmas condições, ou piores, de quem 
efetivamente cumpre pena. 

Sob esse ponto específico, o jurista Luigi Ferrajoli 
considera a prisão cautelar “[...] mais pesadamente 
punitiva que a própria pena”, argumentando, para 
tanto, que:

Antes de tudo, a captura é “preventiva” 
em um duplo sentido: no sentido de que tem 
um papel de prevenção geral não baseado, 
contudo, como aquele da pena, na ameaça 
legal, mas diretamente no caráter exemplar da 
sua irrogação judiciária; e no sentido de que 
são preventivas as medidas, sendo cominadas 
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não apenas com base em provas, mas simples 
suspeição de culpabilidade, ou, pior, na 
presunção de periculosidade social do réu. Em 
segundo lugar, realiza uma regressão à pena 
publicizada conjunta ao segredo do processo 
que foi própria do Ancien Régime: também na 
hodierna sociedade de comunicação de massas, 
de fato, tanto são públicas, espetaculares e 
estigmatizantes a captura e a acusação que 
sobre ela se faz, quanto são secretos o processo, 
as provas e as escusas instrutórias. Enfim, esta é 
mais aflitiva do que a pena em sentido próprio, 
não aliviada com nenhumas das medidas 
alternativas e dos variados benefícios previstos 
para pena no ordenamento carcerário; [...] 
(FERRAJOLI, 2014, p. 716).   

Ainda sobre a austeridade da prisão processual, 
Francesco Carnelutti, ao compará-la com a prisão 
pena, assevera que:

[...] as exigências do processo penal são de 
tal natureza que induzem a colocar o imputado 
em uma situação absolutamente análoga ao 
de condenado. Seria necessário algo mais para 
fazer notar que o isolamento do imputado 
tem um custo elevadíssimo? O custo se 
paga, infelizmente, em moedas de justiça, 
quando o imputado, ao invés de culpado, é 
inocente, e sofreu, mesmo inocente, uma 
medida análoga à pena; não nos esqueçamos 
de que, se o isolamento ajuda a impedir que 
o imputado realize manobras desonestas para 
criar falsas provas ou para fazer desaparecer 
provas verdadeiras, mais de uma vez prejudica 
a justiça, porque, por outro lado, lhe tira a 
possibilidade de buscar e proporcionar provas 
úteis para trazer a verdade ao juiz. O isolamento 
preventivo do imputado assemelha-se, pois, a 
uma daquelas medicinas heroicas que devem 
ser adotadas pelo médico com suma prudência, 
porque devem curar o enfermo, mas também 
lhe causar mal ainda mais grave; talvez uma 
comparação eficaz é o que se pode fazer com a 
anestesia, e sobretudo com a anestesia geral, a 
qual é um meio indispensável para o cirurgião, 
mas ai se ele abusa dela! (CARNELUTTI, 
2004, p. 83).

Outrossim, não é por outro motivo que ao 
condenado, preso cautelarmente, aplica-se o instituto da 
detração penal, previsto no artigo 42 do Código Penal, 
segundo o qual,       “Computam-se, na pena privativa 
de liberdade e na medida de segurança, o tempo de 
prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de 
prisão administrativa e o de internação em qualquer 
dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

O principal fundamento do instituto da detração 
advém de um princípio clássico de justiça segundo o 
qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo 
fato, impedindo, deste modo, que o Estado abuse do 
poder-dever de punir, sujeitando o responsável pelo 
fato punível a uma fração desnecessária de pena, sempre 
que houver a perda de liberdade antes da sentença 
penal condenatória (DOTTI, 2004, pp. 604-605). 

José Frederico Marques, ao comentar sobre a 
detração, leciona que as prisões cautelares “[...] 
atingem o status libertatis do réu, pelo que padecem 
do mesmo caráter aflitivo das sanções impostas nas 
leis penais”, razão pela qual considera justo, portanto, 
“que se compute o tempo em que o réu esteve detido, 
por força de exigências de ordem processual, na pena 
restritiva de liberdade que lhe impuser na sentença 
condenatória” (MARQUES, 2012, p. 158). 

Igualmente, Franz von Liszt já previa que a 
“[...] prisão preventiva póde ser considerada como 
cumprimento de pena e, por ocasião do julgamento, 
ser computada, no todo em parte, na pena pronunciada 
(esta deve ser declarada na sua integridade na sentença)” 
(VON LISZT, 1899, p. 457). 

Ademais, visando a contrapesar, de mais uma 
forma, o tempo em que o acusado passou preso 
provisoriamente, a Lei Federal n. 12.736/2012, 
modificando a redação do artigo 387 do Código de 
Processo Penal, introduziu expressa autorização para 
computar a detração na fixação do regime inicial 
de cumprimento de pena (NUCCI, 2015, p. 401), 
vejamos: “§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão 
administrativa ou de internação, no Brasil ou no 
estrangeiro, será computado para fins de determinação 
do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Assim, 
a detração é de ser computada, também, na fixação do 
regime inicial de cumprimento de pena (REALE JR, 
2012, p. 361).
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Se não bastasse, o artigo 113 do Código Penal 
é claro ao considerar, para o reconhecimento da 
prescrição, apenas o tempo que resta de pena: “No 
caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o 
livramento condicional, a prescrição é regulada pelo 
tempo que resta da pena”, “[...] pois seria ilógico 
contar-se para fins de prescrição o tempo de pena já 
cumprido (DOTTI, 2004, p. 522).

Com efeito, Guilherme de Souza Nucci, ao 
comentar o supracitado dispositivo legal, assevera que 
“[...] ‘pena cumprida é pena extinta’, de modo que não 
se pode computar, para cálculo prescricional, a pena 
total do sentenciado, mas tão somente o restante” 
(NUCCI, 2015, p. 668).  

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, considerando os institutos 
da prescrição, da detração, da prisão processual e 
sua condição análoga ou pior que a prisão pena, 
sopesando, ainda, que o Código Penal considera, para 
o fim de reconhecimento da prescrição da pretensão 
executória, apenas o tempo que resta de pena, por que 
não se computar, também, o tempo em que o acusado 
permaneceu preso cautelarmente na contagem da 
prescrição da pretensão punitiva? 

Afinal, e como demonstrado, se é da inércia do 
Estado que surge a prescrição, a opção estatal de 
se manter um acusado preso cautelarmente sem 
condenação transitada em julgado também deve ser 
valorada para o fim prescricional, independente de 
sua modalidade.

Ora, se a prisão cautelar, em caso de posterior 
condenação, é considerada como pena efetivamente 
cumprida, em virtude da detração, não há como 
desprezar o tempo que o acusado passa preso durante 
o processo, para o reconhecimento da extinção da 
punibilidade, em razão da prescrição punitiva, uma 
vez que a natureza jurídica da prescrição punitiva e 
executória é a mesma.  

Desta forma, não há razoabilidade no tratamento 
diferenciado dado pelo Código Penal na contagem da 
prescrição da pretensão executória, em detrimento 
da punitiva, porquanto na primeira, se computa, em 
razão da detração, o tempo de prisão do condenado 

que se evade, mas ignora, para o fim de reconhecimento 
da segunda, o tempo de prisão daquele que aguarda 
preso por seu julgamento definitivo.

Assim, se o tempo de prisão cautelar é levado em 
consideração no reconhecimento da pretensão executória, 
em razão da detração, ao condenado fugitivo, ou com 
livramento condicional revogado; da mesma forma, e com 
maior razão, o tempo de prisão processual deve ser útil 
ao cômputo da prescrição da pretensão punitiva daquele 
que, ante a inércia estatal, aguarda preso enquanto seu 
processo não transita em julgado.
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ISADORA FRANÇA NEVES

RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO POR MORTE DE DETENTO 
SOB A ÓTICA DA TEORIA DO RISCO 
ADMINISTRATIVO: BREVE ANÁLISE DO 
RE-RG Nº 841.526

INTRODUÇÃO

Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal - STF procedeu com o julgamento do 
RE-RG 841.526, tema 592 da sistemática da 
Repercussão Geral 1.

Considerando a importância do efeito 
multiplicador da repercussão geral, bem como a 
atualidade e relevância do tema (FUCK, 2013), 
pretende-se tecer algumas breves considerações 
acerca do julgamento da tese. Para tanto, faz-se avaliar 
a própria noção de responsabilidade civil.

Noção essa amparada pelos conceitos de risco, 
elemento inerente às atividades humanas, uma 
forma de dano sofrida por uma vítima, e a de reparação 
desse dano, em virtude de determinada causalidade 
e necessário amparo à vítima como um ideal básico 
compartilhado de justiça.

A responsabilidade civil é, portanto, uma 
instituição assecuratória de direitos e um estatutário 
para onde acorrem os que se prejudicam por 
comportamentos dos outros. É o resultado daquilo 
que não se comportou ou não ocorreu secundum ius 
(STOCO, 2014, p. 179).

O desenvolvimento da teoria da responsabilidade 

1  Na oportunidade, firmou-se o seguinte entendimento: “Em caso de inobservância 
de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição 
Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.  

D isponíve l  em:  h t tp : / /www.s t f . jus .br /por ta l / ju r isprudenc iaRepercussao/
abrirTemasComTesesFirmadas.asp. Acesso em 05/06/2017.

civil está relacionado com a própria evolução da 
sociedade em si. Os riscos fazem parte da atividade 
humana, e isso é muito maior em relação ao Estado 
pela dimensão das atividades por ele desempenhadas.

Portanto, a tendência é que a verificação da 
responsabilidade civil do Estado seja verificada cada 
vez mais sobre a ótica objetiva do risco, e não sob o 
elemento subjetivo da culpa.

Isso porque a responsabilidade civil do Estado está 
consolidada, em termos gerais, em três fundamentos 
básicos da Teoria do Risco, enquanto teoria de 
responsabilidade civil objetiva: o afastamento 
da apreciação do elemento subjetivo da culpa; a 
solidariedade entre a sociedade beneficiária das 
atividades exercidas pelo Estado e o particular que 
sofreu um dano decorrente da ação pública, e, por 
fim, a posição privilegiada do Estado em face dos 
particulares, considerada enquanto fundamento de 
natureza política e jurídica (CAMPOS, 2011).

ELEMENTOS E EXCLUDENTES DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Importante analisar, nesse momento, os elementos 
identificadores e caracterizadores da responsabilidade 
civil do Estado, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo de 
causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido 
pelo particular.

Foto: divulgação
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A conduta pode ser entendida como o 
comportamento humano voluntário, exteriorizado 
através de um ato comissivo ou omissivo, produzindo 
consequências jurídicas. A ação ou omissão 
correspondem ao aspecto físico da conduta, sendo a 
vontade apenas o aspecto psicológico (CAVALIERI 
FILHO, 2014, p. 37).

Em relação ao ato omissivo ou comissivo, cabe 
salientar que há grandes divergências doutrinárias 
a respeito do enquadramento da natureza da 
responsabilidade civil do Estado por omissão como 
subjetiva ou objetiva.

O presente artigo não tem por objetivo dirimir 
tais controvérsias. Contudo, não cabe deixar de 
mencionar que a maioria da doutrina se posiciona 
pela coexistência das teorias, e há certa orientação 
jurisprudencial de considerar que a responsabilidade 
civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva.

Todavia, o foco desse artigo se dá na tendência e 
consolidação da teoria de natureza objetiva, motivo 
pelo qual a responsabilidade civil subjetiva não será 
examinada a fundo.

No tocante ao aspecto psicológico, pode-se 
afirmar que ele é desconsiderado para efeitos de 
responsabilidade de natureza objetiva. Isso porque 
não há necessidade de comprovação de conduta 
culposa em sentido amplo, consubstanciada nas 
noções de imprudência, imperícia ou negligência, e 
na noção de dolo enquanto vontade dirigida a um fim 
ilícito  (STOCO, 2014).

Já a respeito do ato em si, considerando também 
a responsabilidade objetiva, independentemente de 
consistir em ação ou omissão, destaca-se que este ato 
pode ser tanto de natureza lícíta como de natureza ilícita2. 

Para efeitos de estudo do dano, a função reparatória 
é certamente a mais considerável. Essa reparação 
nem sempre corresponde ao imediato e quantificado 
ressarcimento material exatamente correspondente ao 

2  Celso Antônio Bandeira de Mello defende que a responsabilidade civil do Estado por 
atos lícitos e ilícitos decorrem dos princípios da legalidade e da igualdade.

A ideia é bastante simples: o princípio da legalidade busca coibir atos contrários a direito 
(atos ilícitos); enquanto que o princípio da igualdade busca o reequilíbrio ou, na 
medida do possível, o retorno ao status quo ante, não podendo o particular deixar de 
ser ressarcido por um evento danoso, decorrente da conduta estatal, que lhe afetou 
de forma específica e anormal (BANDEIRA DE MELLO, 2013. p. 1023).

dano sofrido, isso porque também há que se considerar 
eventuais danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima.

Por fim, o último elemento caracterizador da 
responsabilidade civil é o nexo de causalidade. Na 
responsabilidade de natureza objetiva, em virtude 
da ausência dos parâmetros de culpa e de ilicitude, 
conforme relatado acima, o nexo causal exerce papel 
fundamental (CRUZ, 2005, p. 24)3.

Assim, passadas as considerações acerca dos 
elementos da conduta e do dano, percebe-se que o ponto 
fulcral no tocante às excludentes de responsabilidade 
civil do Estado de natureza objetiva está no nexo de 
causalidade entre a conduta e o dano.

A saber, há quatro hipóteses que constituem 
excludentes de causalidade, e, portanto, elidem a 
responsabilidade civil do Estado. São elas: fato exclusivo 
da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.

Na hipótese de fato da vítima4 quem propiciou o 
efeito danoso foi o próprio lesado, de tal forma que o 
agente causador do dano o é apenas de forma aparente, 
tendo sua responsabilidade elidida pela excludente da 
conduta da vítima (VALGAS, 2010).

A excludente fato de terceiro ocorre quando pessoa 
diversa da vítima e do aparente causador do dano 
foi a efetivamente responsável pela conduta danosa. 
Frise-se que, para o rompimento absoluto do nexo 
de causalidade, o fato deve ser atribuído de forma 
exclusiva a este terceiro, sob pena de responsabilização 
parcial do Estado (VALGAS, 2010).

Por fim, as excludentes de caso fortuito e força 
maior também elidem a responsabilidade civil do 
Estado. Costumeiramente, a doutrina enumera 
duas características básicas que devem revestir 
essas excludentes: a imprevisibilidade e a 

3  Isso porque a responsabilidade de natureza objetiva do Estado não admite excludentes 
de ilicitude e, tampouco, as de culpabilidade, já que não há diferenciação acerca da 
legalidade ou não do ato, bem como consideração do aspecto psicológico, para fins da 
responsabilização estatal nesse tipo.

Já a responsabilidade civil do tipo subjetiva admite a excludente de culpabilidade, uma 
vez que, demonstrado que o Estado agiu em conformidade com a conduta esperada 
(ausência de culpa em sentido amplo: imprudência, negligência, imperícia e dolo), a 
responsabilidade civil não estaria configurada.

4  Importante destacar que a terminologia fato exclusivo da vítima é mais adequada que 
a expressão comumente encontrada na doutrina: culpa exclusiva da vítima. Isso porque 
a questão se desloca para o terreno do nexo causal, e não da culpa, de maneira tal que 
a expressão fato exclusivo da vítima é mais ampla, porquanto desconsidera o elemento 
subjetivo da vontade (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 86).
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inevitabilidade (VALGAS, 2010)5. 

Com esses conceitos bem delineados, resta 
examinar a aplicabilidade das Teorias do Risco no 
texto constitucional vigente, quais sejam a: Teoria do 
Risco Administrativo e a Teoria do Risco Integral.

TEORIAS DO RISCO

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 19886 
dispõe acerca da responsabilidade civil do Estado, 
adotando a Teoria do Risco Administrativo, de 
maneira que o Estado deve responder, objetivamente, 
pelo risco criado pela sua atividade administrativa 
(CAVALIERI FILHO, 2014, p. 287).

Outro aspecto interessante a ser considerado diz 
respeito à possibilidade de ação de regresso contra o 
agente causador do dano. Esse tipo de responsabilidade 
é subjetiva, assegurado nos casos de dolo ou culpa do 
agente responsável pela conduta danosa.

Mesmo porque, o Risco Administrativo não 
significa que o Estado atue como espécie de segurador 
universal, uma vez que é justamente na possibilidade 
de se elidir ou mitigar a responsabilidade civil do 
Estado é que a teoria se mostra adequada (VALGAS, 
2010).

Isso porque a Teoria do Risco Adminsitrativo 
admite as excludentes de causalidade delineadas 
no tópico anterior, adotando o princípio da 
responsabilidade objetiva temperada ou mitigada 
(STOCO, 2014, p. 1356).

Já a Teoria do Risco Integral adota a responsabilidade 
objetiva do Estado de forma integral, não admitindo a 
incidência de qualquer excludente do nexo de causalidade.

A Teoria do Risco Integral é modalidade 

5  Em que pese a densidade da discussão, o que importa para efeitos práticos é que 
ambos configuram excludentes da responsabilidade civil do Estado, na medida em 
que rompem o nexo de causalidade, impedindo a imputação do evento danoso à 
conduta Estatal.

6  “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa.”

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em 01/10/2016.

extremada da doutrina do risco para justificar o dever 
de indenizar do Estado mesmo em casos de fato da 
vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior 
(CAVALIERI FILHO, 2014, p. 288). 

Assim, todos os riscos, diretos e indiretos, que 
tenham relação com a atividade de risco, ainda que não 
lhe sejam próprios, são passíveis de responsabilização 
e consequente indenização quando materializados 
em danos (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 184). 

Devido ao seu elevado rigor, a Teoria do Risco 
Integral7 é mencionada apenas de forma excepcional 
pela Constituição Federal vigente, devido ao 
elevadíssimo grau de risco da atividade, quando 
se refere à possibilidade de dano nuclear, a teor do 
disposto no art. 21, XXIII, “d”8.

No entanto, o foco do presente artigo é a Teoria 
do Risco Administrativo e sua consolidação na 
jurisprudência nacional nos casos de morte de detento 
nos estabelecimentos prisionais, com o julgamento 
do paradigma da repercussão geral.

O PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL

 O Supremo Tribunal Federal firmou a tese 
da repercussão geral no julgamento do acórdão 
RE-RG nº 841.5269, o qual trata de recurso 
extraordinário interposto pelo Estado do Rio 
Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de 
Justiça daquele Estado, que considerou ser devida 
a indenização pela morte de detento por asfixia 
mecânica em estabelecimento penitenciário.

7  A jurisprudência também entende aplicável a Teoria do Risco Integral em outros 
casos, como em danos ambientais, mediante intepretação combinada do art. 225, § 
3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (CAVALIERI FILHO, 
2014, p. 194).

8     “Art. 21. Compete à União:
(...)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 
seguintes princípios e condições:

(...)
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;”
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.

htm. Acesso em 03/10/2016.

9    RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 
29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.
asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+841526%2ENUME%2E%29+OU 
+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+841526%2EACMS%2E%29&base 
=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/qfklfj6. Acesso em 04/06/2017.
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O Tribunal a quo considerou aplicável ao caso a 
Teoria do Risco Administrativo, salientando que havia 
evidências tanto de homicídio quanto de suicídio. 
Todavia, entendeu tratar-se de caso de omissão específica 
do Estado, de maneira que o art. 37, § 6º, da CF seria 
aplicável.

No extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul 
alegou presente a excludente de causalidade por fato 
exclusivo da vítima, em virtude dos fortes indícios de 
suicídio.

Sustentou, ainda, que por se tratar de 
responsabilidade civil por omissão, o dispositivo 
constitucional em questão não seria aplicável, vez 
que tratar-se-ia de hipótese de responsabilidade de 
natureza subjetiva.

Em seu voto o Min. Luix Fux salienta que há 
elevada densidade constitucional da questão jurídica 
tratada no extraordinário, posto que “o Estado, apesar 
de detentor de poderes dotados de imperatividade sobre a esfera 
de direitos do indivíduo, resta submetido ao império da lei” 
(p. 5).

Ressalte-se que essa questão deve ser avaliada sobre 
a própria noção e efetivação do Estado Democrático 
de Direito. Isso porque a dignidade da pessoa humana 
significa que o sujeito jurídico possui uma série de 
direitos subjetivos fundamentais que lhe devem ser 
resguardados, ainda quando da sua não obediência 
à ordem jurídica e consequente sanção por parte do 
Estado (LOPES, 2006, p. 250).

Dessa forma, por mais que exista a prerrogativa 
Estado exercer o ius puniendi em prol da manutenção 
da paz social, isso não afasta a necessidade de que 
este zele pela integridade daqueles apenados sob sua 
custódia. 

Destaque-se que a abordagem é finalizada com 
a demarcação da Teoria do Risco Administrativo no 
ordenamento jurídico vigente, afastando-se a Teoria 
do Risco Integral.

Diante dos fatos, negou-se provimento ao Estado 
do Rio Grande do Sul para manter o posicionamento 
do Tribunal a quo e condená-lo ao pagamento 

de indenização aos familiares da vítima, então 
requerentes10.

Ademais, o Plenário consignou que o art. 37, 
§ 6º, da CF não fez distinção entre as condutas 
omissivas e comissivas. No entanto, as situações de 
responsabilidade por omissão devem ser consideradas 
em face do aspecto de especificidade da conduta, dado 
que o Estado não pode agir como garantidor universal 
de toda e qualquer reparação. 

Conforme ressaltado anteriormente, a questão 
a natureza da responsabilidade civil do Estado por 
omissão ainda constitui ponto nebuloso e longe de 
qualquer consenso entre doutrina e jurisprudência11.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal divergem quanto ao posicionamento 
acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado 
por omissão (MORAIS, 2011).

Enquanto a primeira Corte entende ser a 
responsabilidade de natureza subjetiva, a segunda 
tende a considerar a objetividade da conduta, em 
casos de omissão específica, assegurada a inversão do 
ônus da prova. 

É justamente o que se verifica no caso da 
repercussão geral em análise. A natureza objetiva da 
responsabilidade civil do Estado por morte de detento 
é considerada sob a inobservância do dever específico 
de proteção à integridade física e moral dos presos 
(art. 5º, XLIX, da CF/88). 

Ademais, em se tratando da Teoria do Risco 
Administrativo, o principal aspecto no tocante à 
alegação de excludentes, conforme se pôde observar, 
se dá justamente no nexo de causalidade12.

10  Mesmo porque o ônus da prova cabe ao Estado nesses casos, e que o mesmo não 
se desincumbiu de afastar a hipótese de suicídio. Dessa forma, a excludente de culpa 
exclusiva da vítima não restou plenamente demonstrada pelo recorrente.

11  Hely Lopes Meireles entende ser de natureza objetiva, posto que o art. 37, § 6º, 
da Constituição Federal não faz qualquer distinção entre as condutas omissivas ou 
comissivas.

Já Celso Antônio Bandeira de Mello, filia-se à natureza subjetiva da responsabilidade civil 
do Estado por omissão. Lucas Rocha Furtado compartilha do mesmo entendimento 
(FURTADO, 2013, p. 840-841).

Em linhas gerais, conforme já destacado, a jurisprudência se orienta no sentido de 
considerar a responsabilidade de natureza subjetiva, em se tratando de omissões 
genéricas, enquanto que as omissões específicas configuram a responsabilidade de 
natureza objetiva do Estado.

12  Essa questão é bem retratada no voto do Ministro Fux, que destaca que há diversas 
hipóteses a serem consideradas em casos de morte de detento nos estabelecimentos 
prisionais
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 O que importa, para fins de análise da tese 
da repercussão, é a demarcação da Teoria do Risco 
Administrativo, com o afastamento da Teoria do 
Risco Integral, de tal forma que o Estado pode arguir 
as excludentes do nexo causal.

Assim, há plena possibilidade de o Estado defender-
se pela alegação das excludentes de causalidade.

É fato que a precariedade dos presídios é problema 
recorrente e ainda não resolvido no país. Questões 
como a necessária reforma do sistema penitenciário, a 
ressocialização adequada do detento e a superlotação 
das casas de detenção estão longe de serem resolvidas. 
Não é objeto do presente estudo, todavia, adentrar 
na análise específica dessas situações, embora se 
incentive a busca de soluções para tais questões.

Inclusive, o problema é abordado nas discussões 
do Plenário, considerando a possibilidade de aplicação 
do Risco Integral.

 Todavia, não parece razoável responsabilizar o 
Estado por toda e qualquer morte de detento sob 
sua custódia. Referida hipótese é insustenável e 
rapidamente levaria ao total colapso da máquina 
estatal, que já passa por graves dificuldades financeiras.

Ressalte-se, também, que a tese original proposta 
pelo Min. Fux era mais cuidadosa sob esse aspecto. 
O Plenário, no entanto, optou por retirar a parte em 
que se admitia expressamente a exclusão do nexo de 
causalidade13.

Assim, os ministros optaram por uma redação 
mais simplificada, não havendo plena consideração 
acerca da possibilidade de excludentes de causalidade, 
conforme inicialmente constava na tese do Min. 
Fux, o que pode acabar gerando uma interpretação 
equivocada da aplicabilidade do Risco Integral.

Entretanto, a Teoria do Risco Integral foi 
reiteradamente afastada no julgamento, de tal 
forma que a mais correta interpretação da tese da 
repercussão geral se dá pela consolidação da Teoria do 

13   O Plenário modificou o texto original proposto pelo Ministro Fux, retirando a parte em 
negrito: “Em caso de não observância do seu dever específico de proteção, previsto 
no art. 5º, inciso XLIX, o Estado é responsável pela morte de detento, admitindo-se a 
comprovação, pelo Poder Público, de causa excludente de nexo de causalidade entre 
sua omissão e o dano sofrido pela vítima, exonerando-a do dever de reparação.” – 
grifou-se (p. 1).

Risco Administrativo, que admite as excludentes de 
causalidade.

CONCLUSÃO

Em linhas gerais, embora presentes algumas 
impropriedades, a consolidação da Teoria do Risco 
Administrativo em casos de responsabilidade civil do 
Estado por morte de detento restou bastante clara no 
voto do Min. Luiz Fux, relator do RE-RG nº 841.526.

Nesse sentido, conclui-se que, embora firmada 
a adoção da Risco Administrativo, na prática, seja 
pela precária infraestrutura prisional brasileira, ou 
ainda, pela aplicação equivocada da tese firmada em 
sede de repercussão geral, o Estado pode ter grandes 
dificuldades para alegar as excludentes de causalidade, 
o que basicamente importaria na sua responsabilização 
por Risco Integral, nesses casos.

A tese da repercussão geral foi firmada em março 
de 2016, de maneira que desdobramentos mais 
significativos do julgamento do recurso paradigma 
ainda estão em andamento.

Sendo assim, por fim, há de se encorajar um 
estudo posterior acerca de como os demais tribunais 
pátrios estarão aplicando as questões discutidas pela 
Corte Constitucional, bem como se, efetivamente, 
será concedido ao Estado a possibilidade de se alegar 
as excludentes de causalidade, com a efetiva aplicação 
da Teoria do Risco Administrativo.
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DAIANE ARAÚJO ALMEIDA

A SEGURANÇA PÚBLICA E A CRISE NO 
SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

 A barbárie ocorrida recentemente em 
várias capitais brasileiras, bem como os demais 
acontecimentos envolvendo essas facções criminosas 
denominadas PCC (Primeiro Comando da Capital) 
e CV (Comando Vermelho) nos levam a constatação 
que o crime organizado no Brasil está cada vez 
mais bem estruturado, com planos e metas tão bem 
traçadas que as vezes colocam em dúvida o trabalho 
das entidades que atuam em segurança no país.

Percebemos, com o quantitativo elevado de 
indivíduos enclausurados, que as forças policiais 
brasileiras procuram cumprir com o seu papel, 
prendendo e enviando para as Unidades Prisionais os 
transgressores da lei. Todavia, as tentativas de fugas 
são constantes e por mais que o sistema se esforce, 
observamos que a cada dia é mais difícil manter essas 
pessoas atrás das grades. 

Há falta de investimentos públicos no setor, tanto 
físicos quanto financeiros e ainda, há as barreiras 
legais da Lei, pois para a legislação brasileira fuga 
não constitui crime. Ou seja, se o indivíduo foge da 
prisão, não responde criminalmente pelo ato, apenas 
sofre sanções disciplinares e perde alguns benefícios, 
de acordo com a Lei de Execuções Penais (Lei nº 
7.210/ 84, LEP).

A segurança e o bem-estar de quem convive – seja 
como encarcerado ou servidor em uma instituição 
penal - está sempre vulnerável, suspensa na imaginária 
e tênue linha vermelha do perigo. Todos somos 
sabedores da precariedade dos estabelecimentos 
penais brasileiros e do caos que se instaurou em 
praticamente todos os presídios.  A mídia nos 

RESUMO

Este artigo tem o propósito de analisar o Sistema 
Penal Brasileiro. Abordamos temas atuais, como por 
exemplo a crise que se apresenta em praticamente 
todas as instituições penais brasileiras.  Atualmente é 
inegável que vivenciamos uma guerra declarada entre 
facções rivais que lutam para dominar o comércio de 
drogas, tanto dentro, quanto fora dos presídios. Essa 
rivalidade entre a alta cúpula do crime organizado vem 
desestruturando a segurança dos estados e colocando 
toda uma população em pânico. Se, por um lado, 
os governos tentam ações emergenciais, como por 
exemplo, o aumento do efetivo policial nas instituições 
penais e nas ruas, por outro os chefões do tráfico se 
armam e declaram guerra, como se não temessem nada 
nem a ninguém. E para a população resta o quê? Se 
esconder dentro das próprias casas, colocando grades, 
cercas elétricas e mais uma infinidade de aparatos no 
intuito de preservar a vida de seus entes queridos, à 
custa de muito medo e sofrimento.

INTRODUÇÃO

Ao acompanharmos os últimos acontecimentos 
ocorridos em alguns presídios brasileiros, quando 
líderes de facções criminosas entraram em conflito 
e decidiram por matar seus supostos inimigos, 
arrancando cabeças e queimando os corpos para que 
todos vissem o poder de sua fúria, inevitavelmente nos 
perguntamos: onde está o poder do Estado, explicito 
na Constituição Brasileira? O que está acontecendo 
com aqueles que deveriam garantir a ordem e a lei, 
tanto fora quanto dentro das instituições penais?
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mais importante que o crime praticado pelo “cidadão” 
de arma em punho, que para roubar e satisfazer seus 
vícios não hesita em matar quem está à sua frente, muitas 
das vezes implorando pela sua vida e dos seus familiares.

 O que se pode constatar com tudo isso é a que 
violência sempre foi vista por quem elaborava e 
executava as leis como um indicador social e político 
de um regime autoritário (que precisava ser superado e 
readequado), do que um problema de fato, onde toda 
uma sociedade estava ficando cada dia mais acuada 
e temorosa por conta da ousadia cada vez maior dos 
bandidos. 

Essa inversão de valores na segurança pública fez, 
ao longo dos anos, com que as forças policiais fossem 
perdendo o controle e a contenção do crime foi ficando 
cada vez mais desacreditada e enfraquecida. Nesse 
chamado processo de redemocratização, a sociedade 
brasileira optou pela adoção de uma legislação penal 
menos punitiva e também por enfraquecer o papel das 
polícias e da justiça criminal no controle do crime e da 
violência. Hoje a sociedade toda paga o preço dessas 
escolhas erradas feitas pelos governantes do passado, e 
da pior forma possível.

Vemos atualmente nossas forças policiais nas ruas 
tentando combater o crime com armas e aparatos 
ultrapassados, enquanto os criminosos se armam com 
o que há de mais moderno em armamento bélico, 
com equipamentos que, a princípio, somente as forças 
militares poderiam utilizar.

Infelizmente, o resultado de toda essa inversão de 
valores morais e cívicos observamos diariamente na 
mídia. A polícia consegue capturar alguns transgressores 
e a justiça trata de puni-los, de acordo com as brandas 
leis brasileiras encarcerando-os em espaços cada vez 
menores e superlotados. 

E com isso a situação nos presídios brasileiros beira 
ao caos total. Superlotação, brigas de facções rivais, falta 
de estrutura física, de pessoal capacitado para lidar com 
os transgressores, falta de recursos financeiros para 
manter os indivíduos encarcerados, bem como para 
construir novas unidades, dentre outras mazelas. Não 
há espaço suficiente para abrigar tantos infratores, nem 
tampouco recursos financeiros para gerir o Sistema. 
O Estado tenta controlar como pode, com o pouco 
recurso disponível para tal. 

mostra situações cotidianas a respeito do assunto – 
rebeliões, motins, revolta por parte de reeducandos, 
e movimentos grevistas por parte dos servidores, que 
temem pela vida ao conviver em circunstâncias tão 
adversas e perigosas diuturnamente.

O artigo 10 da LEP expressa que é dever do estado 
oferecer assistência aos internos do sistema prisional, 
bem como melhores condições de vida, objetivando 
que ele não retorne ao mundo da criminalidade. Esse 
benefício estende-se à assistência material, saúde, 
jurídica, educacional, social e religiosa. Aos olhos 
da lei, tudo é perfeito, ideal. Inclusive hoje em dia é 
difícil o detento que não saiba de cor todos os artigos 
da LEP e os inúmeros benefícios que ele (detento), 
teoricamente, tem por direito. Porém, na realidade, 
pouco dessa lei se aplica de fato. O que de certa forma 
faz com que eles se rebelem e, acreditamos, com que 
aumentem as tentativas de fugas.

Nesses aglomerados de vida sub-humana em que 
se transformaram os presídios brasileiros, se formos 
analisar a vida carcerária de cada presidiário, com 
certeza nos depararemos com milhares de indivíduos 
que estão reclusos por crimes insignificantes, banais, 
convivendo em um mesmo espaço (minúsculo) com 
indivíduos de alta periculosidade, justamente por falta 
de lugares adequados para comportar tantos infratores. 
Se formos aplicar de fato a LEP, boa parte dos que 
hoje cumprem pena no Brasil estariam gozando de 
uma vida uma digna, mais decente, mesmo estando 
eles cumprindo pena.

 POLITICAS PÚBLICAS NO SISTEMA 
PRISIONAL

Ao analisarmos mais minuciosamente a questão 
prisional no Brasil, inevitavelmente constatamos que 
as políticas públicas voltadas para a área de segurança 
pública mostraram-se nessas últimas décadas 
inconsistentes e ineficientes perante a organização e 
ao grande aparato dos criminosos, sejam eles ligados 
ao tráfico ou não.

O que se percebe, ao analisar as estatísticas 
atuais, é que o crime foi tratado pelos dirigentes 
governamentais como um problema voltado mais para 
os direitos humanos, onde a busca pela punibilidade 
de agentes que abusam do poder e da força é fator 
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menos afortunados. O temor se espalha da favela aos 
condomínios de luxo. 

Insegurança é o tema mais discutido, não somente 
nas cadeiras dos cursos de direito e áreas afim, mas 
por toda a população brasileira, tendo em vista, 
principalmente, os altos e absurdos níveis a que se 
chegou na atualidade. O sentimento de impotência 
cotidiana tem abatido pais e mães de família e ainda, 
apontam para a inoperosidade da polícia para conter 
esse mal-estar geral.

Essa sensação de medo, esse sentimento geral de 
insegurança e de ansiedade, de tornar-se a próxima 
vítima desses crimes faz o receptor colocar-se no 
lugar da vítima que ele vê caída e esvaindo-se em 
sangue nos noticiários diários.

Ao analisarmos ainda os fatores que agravam esse 
quadro, deparamo-nos para a parca conscientização 
da cidadania por boa parcela da população, os altos 
índices de desagregação das famílias brasileiras, 
a falta de valores morais, a baixa escolaridade, a 
espetacularização dos atos violentos por parte dos 
meios de comunicação e os abismos sociais que levam 
à falta de sentido da vida. 

Para a maioria dos brasileiros o medo da violência 
tornou-se um problema tão assustador quanto a própria 
violência. Não obstante as sequelas financeiras, físicas 
e familiares, há ainda os transtornos psicológicos 
acarretados pela violência e criminalidade, tanto para 
vítimas quanto para familiares que já vivenciaram o 
drama de terem sofrido – ou ter visto algum familiar 
sofrer qualquer forma de violência brutal.

Infelizmente, muitos fatores contribuem 
para criar esse clima nefasto que vivenciamos, 
mas, incontestavelmente, um dos motivos dá-se 
principalmente pelo errôneo entendimento de muitos 
cidadãos que acreditam que a Segurança Pública de 
fato e de direito é de responsabilidade somente do 
poder público, por meio de um conjunto de ações 
estritamente policiais.

Lamentavelmente, apesar das altas taxas tributárias 
pagas pelos brasileiros, o contribuinte não usufrui 
de uma boa segurança pública, como preceitua a 
Constituição.  As garantias que deveriam ser dadas 
pelo poder público estão longe de serem ofertadas de 
fato. A exemplo do que ocorre na Educação, Saúde e 

O resultado dessa ineficiência nacional do Sistema 
e a falta de políticas públicas consistentes se reflete em 
fugas e tentativas, em mortes, em ameaças de rebeliões, 
em recusa por parte dos presos em cumprir a ordem 
e a disciplina nas Unidades e no fortalecimento de 
supostas facções criminosas, comandadas pelo alto 
comando do crime.

DIREITOS E DEVERES DE TODOS OS 
CIDADÃOS, SEGUNDO A CF

A Constituição Federal, no que tange à 
responsabilidade pela segurança pública, preceitua 
que não apenas o Estado deve ser responsabilizado 
pela segurança pública, mas sim todos os cidadãos 
brasileiros. Ou seja, a todos os cidadãos é dado o direito 
de usufruir dos benefícios da Lei, mas em contrapartida 
todos têm também o dever de manter a ordem; devem 
estar imbuídos da concretização dos preceitos ali 
expressos, tanto de direitos quanto de deveres. 

Inclusive, na CF, o direito à segurança está 

previsto no artigo 5º (Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade (...), art. 5º, 
CF) ” e, portanto, considerado direito fundamental 
e social da cidadania. O direito à segurança como 
dimensão social consiste no conjunto de garantias 
individuais e coletivas a todos, com vistas ao 
bem-estar social, englobando dessa forma todas 
as formas e medidas de segurança, que estão 
estabelecidas em diversos artigos da Constituição 
Brasileira. A segurança em matéria penal constitui 
uma das garantias que visa tutelar a liberdade 
pessoal, conforme estabelecido nos incisos XXXVII a 
XLVII do artigo 5º, dentre outros incisos, protegendo 
o cidadão contra arbitrariedades.

Todavia, segurança pública é a política 
governamental que mais traz preocupação à sociedade, 
pois a sensação de insegurança vivida atualmente 
em praticamente todas as cidades brasileiras atinge 
a todas às classes sociais, dos mais abastados, aos 
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Previdência, a Segurança Pública se tornou mais uma 
despesa a pesar no já apertado orçamento das famílias 
brasileiras, que cada vez mais precisam investir em 
equipamentos de vigilância, bem como contratar 
profissionais que atuam com segurança privada para 
proteger suas vidas e/ ou seu patrimônio.

A bem da verdade, esse clima todo de insegurança 
ocasionado pelo aumento da violência no Brasil acabou 
criando um “mercado do medo”, superdimensionado 
pela mídia – publicitária e jornalística. O que se 
constata dessa “indústria de segurança”, desse aumento 
da demanda por segurança privada é que isso foi 
ocasionado justamente pelo fenômeno nacional que 
surgiu na visível crise de Segurança Pública que assola 
todo o país.  Percebe-se uma incapacidade do poder 
público em gerir a questão, bem como uma ineficiência 
das políticas públicas do setor para reverterem o 
quadro de desigualdade social, bem como a clara falta 
de oportunidades de empregos, principalmente para 
os mais jovens, o que inevitavelmente faz com que 
aumente os casos de furtos, assaltos e roubos. A prática 
criminosa acaba se tornando um meio de sobrevivência 
ou de mobilidade social para muitos jovens, que 
prematuramente acabam enveredando pelo tortuoso e 
nefasto caminho do crime. 

Ainda, ao analisarmos o quadro de insegurança, 
confrontando-o com os preceitos da Constituição 
Federal, de que todos, indistintamente, têm tem 
direito à segurança, a pergunta que não quer calar é no 
tocante aqueles transgressores que de alguma forma 
infringiram a lei e tiveram seu direito à liberdade 
cerceado. Muitos desses encarcerados se recusam a 
cumprir a lei e a ordem impostas e tentam a todo custo 
fugir das prisões, prejudicando dessa forma o direito 
do “cidadão de bem” em ter a tão falada “segurança” 
pública, termo que está formalizado no artigo 144, CF 
- como dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, objetivando a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Embora o Estado se proponha a ofertar algumas 
condições básicas, é inegável que a vida dos detentos 
brasileiros não é das melhores. Não há uma segurança 
eficaz, os espaços são insuficientes para comportar a 
quantidade permitida, falta de higiene, de um sistema 
de saúde eficaz, bem como inúmeros outros fatores 
que precisam ser revistos, para, quem sabe, mantê-
los cumprindo a pena como deveriam, de acordo com 
imposição da justiça.

CONCLUSÃO

 Entendemos que é dever do Estado tratar com 
dignidade homens e mulheres que, por algum motivo, 
transgrediram a lei e cumprem a pena imposta pela 
justiça nos presídios brasileiros. Mas é dever do 
Estado também ofertar uma segurança pública eficaz 
aos demais cidadãos; àquelas pessoas de bem, ordeiras, 
que trabalham honestamente e que procuram viver 
de acordo e em consonância com a lei.

Procurar possíveis culpados no meio desse caos 
que se instalou nos principais centros urbanos não 
diminui o problema para àquelas pessoas que têm 
consciência desse quadro. Faz-se necessário discutir 
amplamente essa questão em todos os âmbitos. 
Ouvir a sociedade, forçar o poder público a elaborar e 
aplicar políticas públicas consistentes e eficazes, bem 
como exigir do poder público que equipe as forças 
policiais para que elas possam de fato enfrentar os 
criminosos, são atitudes que no momento fazem-
se imprescindíveis para buscarmos soluções a curto, 
médio e longo prazo. 

E, quem sabe, possamos dessa forma vislumbrar um 
futuro melhor para nossos netos e bisnetos. Um pais 
menos nefasto, onde as grades estejam onde sempre 
deveriam estar – nas celas das instituições penais, 
obstruindo efetivamente a saída dos transgressores. 
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TALITA PINHEIRO DE LIMA FERNANDES

A VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA 
SOB O ENFOQUE DO ASSÉDIO MORAL

Pode-se afirmar, em apertada síntese, que o assédio 
moral é espécie do gênero violação à dignidade 
humana, distinguindo-se de outras espécies como 
assedio sexual, assedio de gênero, gestão por 
injúria, agressão pontual, por meio da coexistência 
dos elementos indispensáveis à sua caracterização: 
práticas atentatórias à dignidade humana da vítima; 
reiteração ou duração da conduta; produção de dano 
e intencionalidade do assediador. 

A reiteração ou duração da conduta ardilosa 
é tida como elemento indispensável para fins 
de caracterização do assédio moral, de modo 
incontroverso pela doutrina e jurisprudência pátrias, 
de sorte que a prática isolada de ato ilícito, ainda 
que severamente atentatório à dignidade humana, não 
tem o condão de concretizar o devastador fenômeno. 
Saliente-se que o requisito reiteração não significa a 
repetição dos mesmos atos, mas sim da conduta hostil, 
por qualquer que seja o meio empregado. Frise- se, 
por fim, que o assédio moral “não é o ato em si, mas o 
efeito cumulativo dos microtraumatismos freqüentes e 
repetidos que constituem a agressão” (LIMA, 2009: 39). 

A violação a direitos fundamentais – como honra, 
imagem, privacidade, igualdade, meio ambiente 
de trabalho sadio, integridade física e psicológica – 
presente no assédio moral, tal qual a degradação do 
meio ambiente de trabalho, resulta em danos morais. 
Contudo, não se pode olvidar que o psicoterror 
pode provocar também danos patrimoniais e lucros 
cessantes: os prejuízos médico-hospitalares arcados 
pela vítima, a perda de uma oportunidade de 
promoção ou do aumento de remuneração, a redução 
da capacidade produtiva, o comprometimento da 
reputação profissional. 

O assédio moral nas relações trabalhistas está 
presente na humanidade desde a origem do próprio 
trabalho, alastrando-se com maior ou menor 
intensidade conforme a realidade social, econômica, 
política e cultural de cada sociedade. 

Em decorrência do atual sistema organizacional 
brasileiro – em que figuram a flexibilização de 
direitos dos trabalhadores, a escassez dos postos de 
trabalho, a dificuldade de reinserção no Mercado 
e o subemprego –, o assédio moral constitui uma 
das mais graves formas de violência, despertando 
o crescente interesse de psicólogos, sociólogos, 
psiquiatras e juristas.

O assédio moral nas relações de trabalho consiste na 
violação dos direitos fundamentais da personalidade 
do trabalhador, em que as persistentes e sistemáticas 
condutas perpetradas pelo agressor, normalmente, de 
forma sutil, insidiosa e velada, visam perseguir, isolar, 
humilhar, constranger, discriminar, ridicularizar, 
instigar o assediado a mudar de setor, neutralizar sua 
capacidade laboral e até mesmo levá-lo a abandonar o 
emprego, ou seja, desestruturá-lo psicologicamente, 
ou, ainda, degradar o ambiente de trabalho.   

São atitudes como olhar odioso, desprezo, 
indiferença, isolamento, desprestígio profissional, 
gestos obscenos, palavras indecorosas, tratamento 
vexatório, hostilidade , piadas jocosas, inação forçada, 
hostilidade, atribuição de tarefas inexecutáveis ou 
inúteis (GUEDES, 2005:19), perpetradas de maneira 
contínua, visando o desequilíbrio emocional e 
psíquico da vítima.

Foto: divulgação
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Há ainda a possibilidade de “causar dano moral 
indireto (ou em ricochete), tendo em vista que as 
conseqüências da prática podem ultrapassar a esfera 
íntima da vítima, atingindo, também, cônjuge, filhos, 
familiares em geral e até amigos” (PESSOA 2010:28). 
Evidentemente, se não houver qualquer tipo de dano 
não há que se falar em ocorrência de assédio moral.

O acometimento de lesão psíquico-emocional 
para que o assédio moral reste configurado carece 
de pacificação doutrinária. A esse respeito, Fabrizio 
Amato et alli, apud PRATA (2008:185) salienta que, 
na verificação de ocorrência de assédio moral, não há 
que se empregar abstratos padrões de limite médio de 
tolerância à violência e a seus efeitos.   

Incontestavelmente, exigir-se a ocorrência 
de danos psíquicos consistiria em “sentenciar os 
trabalhadores psicologicamente mais resistentes a uma 
situação de indignidade humana dentro do processo 
de assédio moral” (FERREIRA, 2010:120). Ademais, 
o dano moral, ainda que indireto, é presumível, sendo 
desnecessária prova irrefragável da dor ou sofrimento.

No tocante à intenção do assediador, Dallegrave 
Netto (2010:268) sustenta brilhantemente que o 
assédio moral é eivado de dolo. Isto é, independente 
da motivação do agente, quer seja ciúme, ambição, 
inveja, repressão, diminuição de gastos ou simples 
perversidade, sempre haverá intenção dolosa. 

Em contrapartida, Maria Aparecida Alkimin 
(2008:149), Harald Ege e Lima Filho (2007:241), 
defendem que o dano causado à vitima poderá ser 
de natureza culposa,  quando o agressor não tivesse 
o intuito de produzir conseqüências nocivas ao 
assediado, “mas, como sua conduta viola um dever 
jurídico preexistente”, qual seja, não causar dano a 
outrem. (ALKIMIN, 2008:149).

A análise doutrinária permite perceber uma 
confusão entre os termos intencionalidade e finalidade. 
Os doutrinadores que afastam a intencionalidade 
do conceito de assédio moral, na verdade, pugnam 
contra a finalidade, ou objetivo, como requisito para 
a concretização da manipulação psicológica e não 
contra a intencionalidade propriamente dita.

Quer a finalidade seja eliminar o assediado 
do ambiente laboral – por meio de licença para 
tratamento médico, aposentadoria antecipada, 
remoção, transferência de setor ou mesmo por pedido 
de demissão – quer seja humilhá-lo, constrangê-
lo, vexá-lo, molestá-lo, destruí-lo apenas por uma 
satisfação pessoal ou qualquer outra motivação 
íntima, sempre haverá intencionalidade na conduta. 
Portanto, entende-se que independente do objetivo 
do assediador, a intencionalidade é pressuposto do 
assedio moral.

De acordo com os sujeitos ativo e passivo, o assédio 
moral apresenta-se em quatro distintas modalidades: 
vertical descendente, em que a prática ilícita emana de 
um superior hierárquico ou do próprio empregador 
em detrimento do subordinado; vertical ascendente, 
no qual a vítima é o superior ou o próprio empregador; 
horizontal cujo assediado é perseguido por outro 
empregado de mesmo nível hierárquico; misto, no 
qual se verifica concomitantemente as formas vertical 
descendente e horizontal. 

Marcelo Rodrigues Prata lembra que diante do 
justificável pavor de perder o emprego, trabalhadores 
recusam-se a denunciar os assédios contra si e 
principalmente contra seus pares, e pior: “até mesmo 
os sindicatos preferem ignorá-los, sob a justificativa 
de que é preciso preservar os empregos”. (PRATA, 
2008:138) Saliente-se que os trabalhadores solidários ao 
assediado serão, provavelmente, alvos de futuro assédio.    

Em que pese a relevância do tema, ainda não foi 
editada lei federal específica, existindo diplomas legais 
estaduais e municipais dirigidos ao assédio moral na 
seara da Administração Pública. A ausência de normas 
específicas sobre o assédio moral no âmbito das 
relações trabalhistas na esfera privada, contudo, não 
exime a responsabilização do assediador, tendo em 
vista tratar-se de atentado a princípio constitucional 
fundamental. 

O Tribunal Superior do Trabalho promoveu em 
2007 a 1ª Jornada de Direito Material e Processual na 
Justiça do Trabalho, na qual se aprovou, entre outros, 
os seguintes  enunciados:  
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1. DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO.   

Os direitos fundamentais devem ser interpretados e aplicados de maneira a preservar a 
integridade sistêmica da Constituição, a estabilizar as relações sociais e, acima de tudo, a oferecer 
a devida tutela ao titular do direito fundamental. No Direito do Trabalho, deve prevalecer o 
princípio da dignidade da pessoa humana.

39.  MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. SAÚDE MENTAL. DEVER DO 
EMPREGADOR. 

É dever do empregador e do tomador dos serviços zelar por um ambiente de trabalho 
saudável também do ponto de vista da saúde mental, coibindo práticas tendentes ou aptas a 
gerar danos de natureza moral ou emocional aos seus trabalhadores, passíveis de indenização.

Corroborando os aludidos entendimentos, Luiz 
Salvador (apud FERREIRA, 2010:103), lembra que 
o empregador obriga-se a fornecer ao trabalhador 
condições para que sua saúde físico-psíquica seja 
mantida ao longo da relação de trabalho e ainda ao seu 
término, atentando-se para que o obreiro demitido 
“esteja desfrutando de perfeito estado de saúde física 
e mental para que possa somente então ser devolvido 
ao mercado de trabalho, nas mesmas condições 
de quando foi admitido”, mormente porque o 
“trabalhador só conta com sua força de trabalho para 
a sua mantença e de seus familiares, por isso a garantia 
constitucional de proteção ao trabalho, ao salário, à 
dignidade da personalidade humana”. 

Como salienta Hádassa Ferreira, “a empresa 
pode coibir essa forma de manifestação do assédio 
moral, pois ela possui os meios investigatórios para 
identificar o agressor e, pelo poder diretivo, tem 
condições de impor penalidades para o que pratica o 
assédio”. (FERREIRA, 2010:54). 

A esse respeito, o art. 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) enumera como justa causa 
para a rescisão do contrato de trabalho: incontinência 
de conduta ou mau procedimento (alínea b); ato 

lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 
contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 
mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, 
própria ou de outrem (alínea j); ato lesivo da honra 
ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso 
de legítima defesa, própria ou de outrem (alínea k). 
Ainda, nos termos do art. 493 da CLT, “constitui falta 
grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere 
o art. 482, quando por sua repetição ou natureza 
representem séria violação dos deveres e obrigações 
do empregado”.

Noutro giro, o artigo 483 do mesmo Diploma 
assegura ao empregado a rescisão indireta do contrato, 
com direito a verbas rescisórias e até indenizatórias, 
diante de exigência de serviços superiores às suas 
forças ou alheios ao contrato; tratamento com 
rigor excessivo pelo empregador ou superiores 
hierárquicos; descumprimento das obrigações do 
contrato de trabalho pelo empregador; prática de 
ato lesivo da honra e boa fama, pelo empregador ou 
prepostos, contra o empregado ou seus familiares, 
redução de trabalho do empregado de forma a afetar 
sensivelmente a importância do seu salário. 
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Mas como bem lembra Candy Thome (2009:154), 
comumente, o empregado vê-se obrigado a manter 
o vínculo trabalhista diante da severa dificuldade 
de futura reinserção no mercado, aliada à veloz 
extinção de postos de trabalho e ao crescente índice 
de subemprego.

A respeito da rescisão indireta, Wagner D. Giglio 
(2000:366-367) defende que “o trabalhador é o único 
juiz da conveniência de rescindir o contrato: fica 
a seu inteiro critério suportar o descumprimento 
das obrigações, pelo empregador, mover ação para 
constrangê-lo a cumpri-las ou denunciar o contrato.”

A comprovação da ocorrência do assédio moral 
em juízo é demasiadamente complicada, seja por 
tratar-se de lesão a direito personalíssimo seja pelo 
embaraço de externar o constrangimento sofrido. 
Portanto, exigir-se prova cabal e inconcussa, cria, 
incontestavelmente, óbices à responsabilização 
do agente e à justa reparação, considerando-se 
que os abusos costumam se apresentar de forma 
insidiosa e velada. 

Nesse sentido, Robert Alexy (apud PRATA, 
2008:438), aduz que “em caso de dúvida deve-se 
optar sempre pela premissa mais favorável aos direitos 
fundamentais”, no caso a proteção da dignidade 
da pessoa humana, princípio fundante do Estado 
Democrático de Direito. Ademais, a produção de 
provas no processo judicial não consiste em ditar 
verdades absolutas, mas tão-somente fornecer ao 
julgador elementos de persuasão. (GRECO FILHO, 
2003:182).

De sorte que a justa distribuição do ônus da 
prova – nos casos em que, independente de prova 
irrefragável, haja a verossimilhança das alegações, de 
modo a permitir-se a presunção de sua veracidade 
pelos indícios apresentados – apresenta-se como 
melhor medida a ser aplicada, uma vez que não 
implica na total escusa do dever da vítima de provar o 
alegado. (PRATA, 2008:443)

Para a responsabilização do assediador ou do 
empregador, a jurisprudência vem admitindo como 
prova indireta o comportamento pregresso do 
agressor que tenha cometido violência psicológica 

contra outras vítimas, e a reação do empregador diante 
de casos pretéritos de assédio moral no ambiente de 
trabalho.

Contudo, a criação de lei específica, com âmbito 
nacional, importa em conscientizar a sociedade, 
empregadores e empregados acerca do assédio moral, 
suas características e efeitos jurídicos, e, o mais 
importante, em fomentar mecanismos de prevenção 
e proteção à vítima, evitando-se a banalização do 
avassalador fenômeno e, por conseguinte, das Ações 
Judiciais de Indenização por danos morais.
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ADI –MC 293 E 2984: O § 10 
DO ART. 62 DA CF-88, COM 
A REDAÇÃO DA EC 32/01,  

medida provisória com força de lei, após o que a 
mesma deveria ser submetida ao Congresso Nacional 
para apreciação de imediato. O parágrafo único do 
mencionado dispositivo determinava que a medida 
provisória perderia eficácia, desde a edição, se não fosse 
convertida em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua 
publicação, tendo o Congresso Nacional o encargo de 
disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes: 

“Art. 62.  Em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com forma de lei, devendo submetê-las 

de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em 

recesso, será convocado extraordinariamente para se 

reunir no prazo de cinco dias. 
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão 

eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em 
lei no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações 
jurídicas delas decorrentes.”

A necessidade de emenda a este artigo era 
irrefutável, sob a ótica de um dos pilares membros 
do Estado de Direito - o princípio da separação de 
poderes -, que se encontrava em apuros mediante o 
uso abusivo do instituto das medidas provisórias pelo 
poder Executivo.

Foto: divulgaçãoFoto: divulgação

AUTORIZOU EXPRESSAMENTE O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA A REEDITAR MEDIDA PROVISÓRIA MESMO 
QUE REJEITADA/CADUCA, DESDE QUE O FAÇA EM OUTRA 
SESSÃO LEGISLATIVA?

THAIZA KAREN DE AMORIMCAROLINA RAMIRES KAIRALA DE OLIVEIRA 

1- INTRODUÇÃO

Diante das discussões latentes quanto à abrangência 
e às limitações das medidas provisórias, surgiu um 
projeto de Emenda Constitucional em 1995 para 
delimitar tais dúvidas, consideradas como lacunas da 
Constituição Federal de 1988.

Na forma da PEC 472/97, após vários projetos 
similares e após quatro anos de sua propositura original, 
o projeto foi promulgado, em 04 de setembro de 2001, 
transformando-se na Emenda Constitucional nº 32, 
que trouxe diversas inovações à medida provisória.

Este trabalho tem por objetivo analisar, pelo estudo 
das ADIs-MC 293 e 2984 e da doutrina se o § 10, do 
art. 62 da CF/88, com a redação dada pela EC 32/01, 
autorizou expressamente o Presidente da República 
a reeditar medidas provisórias rejeitadas ou caducas, 
desde que o faça em outra sessão legislativa.

 
2-  A REEDIÇÃO DE MEDIDAS 

PROVISÓRIAS ANTES DA EC 32/01

A redação original do art. 62 da Constituição Federal 
versava que em casos considerados de relevância e 
urgência o Presidente da República poderia adotar 

Pós-graduanda em Direito Constitucional pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP).

Pós-graduanda em Direito Constitucional pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP).
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De 06 de outubro de 1988 (data de promulgação 
da CF) até 11 de setembro de 2001 (data da publicação 
da EC 32) foram editadas 619 (seiscentas e dezenove) 
medidas provisórias, acrescidas de 5.491 (cinco mil, 
quatrocentas e noventa e uma) reedições. Desse total, 
o Congresso Nacional rejeitou apenas 84 (oitenta e 
quatro). Nesse mesmo lapso temporal, o número 
de leis ordinárias produzidas pelo Congresso não 
alcançou nem a metade do número de MPs editadas, o 
que demonstra que quem mais legislou no período foi 
o Poder Executivo.

O texto constitucional originário não abordava a 
renovação de medida provisória. Sobre o tema, expõe 
Marco Aurélio Sampaio :

 “[...] O que não se vê, porém, ressaltado, é 

que o próprio Parlamento brasileiro, ao deparar com a 

situação de reedição, já pela primeira vez, manifestou-se 

expressamente por sua possibilidade. [...] a atitude do 

Congresso tem um sentido determinado, qual seja, o 

de externar a sua interpretação do texto constitucional 

referente à medida provisória. Tal entendimento, por 

sua vez, deu início a uma série de fatos que, repetidos, 

fizeram da medida provisória o ato de governo por 

excelência. Isso salta aos olhos, mais ainda, dentro da 

prática do presidencialismo de coalisão.”
O Supremo Tribunal Federal, em várias 

manifestações prévias à EC n.º 32/01 (ADI n.º 
293-7/600-DF - Medida Liminar, ADI 295-3/
DF – Medida Liminar, ADI n.º 1516-RO, entre 
outras) admitia a reedição de medidas provisórias, 
por indefinidas vezes, entendimento que também 
contava com respaldo de parte da doutrina. Prevalecia 
na jurisprudência a admissão da renovação de MP 
caduca, que não fora objeto de deliberação expressa 
pelo Congresso Nacional, sob o entendimento de que, 
se o Congresso Nacional não se pronunciou sobre 
a medida, isto decorreu de falta de tempo, não da 
oposição a ela. Nesse caso, a nova MP convalidaria 
os efeitos da medida provisória não aprovada. Assim, 
apenas a MP apreciada e expressamente rejeitada pelo 
Congresso não poderia ser objeto de reedição pelo 
Presidente da República. Sobre o assunto, discorre 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho :

“De fato, convalidar atos praticados com base em 

medida provisória não convertida em lei significa 

não reconhecê-los como nulos. Esta nulidade adviria 

claramente do parágrafo único do art. 62, onde está 

claro que as medidas provisórias não convertidas 

perdem a eficácia ex tunc. Ora, neste mesmo parágrafo 

está expresso que é o Congresso Nacional quem pode 

disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medida 

provisória não convertida em lei. 
Admitindo-se a reedição de medidas provisórias, 

abriu-se uma larga porta para o abuso e a insegurança 
jurídica.”

Em 1990, o Procurador Geral da República ajuizou 
Ação Direta de Inconstitucionalidade impugnando a 
Medida Provisória nº 190 de 31 de maio de 1990, que 
era substancialmente idêntica à Medida Provisória nº 
185 de 4 de maio de 1990 e que havia sido integralmente 
rejeitada pelo Congresso Nacional, em 31 de maio 
do mesmo ano. Em síntese, as duas tratavam sobre a 
possibilidade de suspensão de execução de sentença 
normativa exarada pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho, em dissídios coletivos de natureza econômica 
ou jurídica.

A questão suscitada na ADI 293 remetia à omissão 
existente à época, na Constituição Federal de 1988, 
que não proibia nem autorizava a reedição de medidas 
provisórias após sua rejeição pelo Congresso ou sua 
caducidade.

O STF, por unanimidade, deferiu a medida liminar 
na ADI e suspendeu os efeitos da MP nº 190. Decidiu-se 
que, se a medida provisória não é convertida em lei, 
por haver sido rejeitada pelo Congresso Nacional, a 
manifestação de vontade do Legislador deve prevalecer 
e o Presidente da República não pode, nesse caso, 
reeditar norma de mesmo conteúdo. O Ministro-
relator Celso de Mello, por ocasião do julgamento, 
explicitou que :

 “A rejeição parlamentar da medida provisória - ou 

de seu projeto de conversão-, além de desconstituir-lhe 

ex tunc a eficácia jurídica, opera uma outra relevante 

consequência de ordem político-institucional, 

consistente na impossibilidade de o Presidente da 

República renovar esse ato quase-legislativo, de natureza 
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cautelar, pois o Congresso Nacional, ao assim decidir, 

descaracteriza, de modo definitivo, o juízo presidencial 

que, num primeiro momento, emprestou relevância 

e conferiu urgência àquilo que o Parlamento, como 

instância última, reputou irrelevante ou destituído de 
caráter emergencial.”

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em “Do Processo 
Legislativo”, dispõe :

“[...] Realmente, por um lado, o Supremo Tribunal 

Federal veio a admitir a reprodução, ou reedição, da 

medida provisória que, não tendo sido convertida em lei 

no prazo de trinta dias, não fora expressamente rejeitada 

pelo Legislativo. (A jurisprudência vedava a reedição de 

medida provisória rejeitada de modo expresso.) Assim, 

apenas a que tivesse sido expressamente rejeitada 

perdia a eficácia, pois, do contrário, era convalidada 

pela medida provisória que a reiterava.”
Nelson Nery Junior e Georges Abboud, em seu 

livro “Direito Constitucional Brasileiro - Curso 
Completo” abordam o tema :

“A competência do Presidente da República, de 

legislar por intermédio de MedProv, é excepcional 

e, portanto, deve ser interpretada restritivamente 

conforme princípio basilar de hermenêutica. Daí 

a razão por que, mesmo no sistema anterior à 

modificação trazida ao instituto pela EC 32/01, nada 

obstante o procedimento em contrário adotado pelo 

Chefe do Poder Executivo, o Presidente da República 

não podia reeditar MedProv. A reedição de MedProv 

era inconstitucional. No novo regime, ficou expressa a 

impossibilidade de reedição. Caso não seja convertida 

em lei pelo Congresso Nacional dentro de sessenta dias, 

prorrogáveis por igual prazo, a partir de sua publicação, 

perde a eficácia e não pode ser reeditada, sob pena de 

subverter-se a ordem constitucional e macular-se o 

Estado Democrático de Direito (CF, 1º, caput).”

3-  A REEDIÇÃO DE MEDIDAS 
PROVISÓRIAS APÓS A EC 32/01

  A Emenda Constitucional nº 32/2001 surgiu 
com o intuito de frear o excessivo número de edições 
de medidas provisórias. Finalmente, aprovou-se a 
tão esperada vedação expressa à reedição. Indaga-se, 
no entanto, se ela abriu a possibilidade de a MP ser 
reeditada em outra sessão legislativa, pois o texto 
da emenda proíbe expressamente a reedição de MP 
rejeitada ou caduca apenas na mesma sessão legislativa:

 “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional. 

[...]

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão 

legislativa, de medida provisória que tenha sido 

rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 

de prazo.”

Gilmar Mendes e Paulo Gonet, em seu livro 

“Curso de Direito Constitucional”, sobre a reedição 

de medida provisória após a EC 32/01, ensinam que 

a MP pode ser reeditada na sessão legislativa seguinte 

àquela em que ocorreu a sua rejeição :

“Na ADI-MC 293, o STF decidiu que se a medida 

provisória não é convertida em lei, por haver sido 

repelida pelo Congresso Nacional, a manifestação da 

vontade do Legislativo nessa área deve preponderar, 

não cabendo ao Executivo insistir na edição da 

norma, sob pena de quebra do princípio da harmonia 

e independência dos Poderes. Esse entendimento 

continua válido na vigência da EC nº 32/01, que, 

entretanto, abre a possibilidade de a medida provisória 

ser reeditada em outra sessão legislativa (CF, art. 62, § 

10). A medida provisória pode ser reeditada na sessão 

legislativa seguinte àquela em que ocorreu a rejeição 

(e não na seguinte àquela em que foi editada), já que 

o fenômeno relevante a ser tomado em conta é a 
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manifestação negativa do Congresso (ou o decurso do 

prazo para aprovação da medida). Essa rejeição é que 

somente pode ser superada em outra sessão legislativa.”
No julgamento da medida cautelar na ADI 

2984-MC/DF, em 2003, o STF, por maioria de 9 a 1, 
negou a medida cautelar requerida pelo PSDB e pelo 
PFL contra a Medida Provisória 128/03, que revogou a 
MP 124/03, que dispunha sobre o quadro de pessoal da 
Agência Nacional das Águas (ANA).

 Na ADI, o que estava em causa era se seria 
válida ou não a possibilidade de revogação de medida 
provisória por outra, objetivando o desbloqueio da 
pauta. O STF entendeu que a CF não proíbe revogação 
de uma MP por outra. É o que esclarece o Min. Gilmar 
Mendes, em seu voto, em que cita o Min. Néri da 
Silveira, na ADI 1.204 :

 “O Presidente da República pode expedir medida 

provisória revogando outra medida provisória, ainda que 

em curso no Congresso Nacional. A medida provisória 

revogada fica, entretanto, com sua eficácia suspensa, até que 

haja pronunciamento do Poder Legislativo sobre medida 

provisória ab-rogante. Se for acolhida pelo Congresso 

Nacional a medida provisória ab-rogante, e transformada 

em lei, a revogação da medida provisória anterior torna-se 

definitiva; se for, porém, rejeitada, retomam seu curso 

os efeitos da medida provisória ab-rogada, que há de ser 

apreciada pelo Congresso Nacional, no prazo restante a 

sua vigência.”
Também restou assentado no julgamento que, do 

mesmo modo que a reedição de medida provisória 
caduca ou rejeitada pelo Congresso na mesma sessão 
legislativa não é autorizada pelo § 10, do art. 62 da CF, 
também a reedição de MP revogada não seria válida. 
Colacionamos o voto do Min. Sepúlveda Pertence, 
que discute o tema :

“A letra desse parágrafo, efetivamente, não abrangeria 
a hipótese de ser a medida provisória revogada no curso 
de sua apreciação, donde, concluem os requerentes, 
estaria aberto o espaço para o Governo do jogo ‘de gato 
e rato’: revogava-se a medida provisória, aprovava-se 
aquilo que a sua pendência estaria a obstruir e, logo 
em seguida editava-se nova medida provisória com o 
mesmo conteúdo da revogada.

[...]

Assim, não tenho dúvida - como a eminente 

Relatora da Ação Direta também o expressou -, que 

seria inválida a reedição da medida provisória revogada 

na mesma sessão legislativa, tanto quanto seria a 

reedição da medida provisória rejeitada ou caduca.”

4- CONCLUSÃO

 Da forma como foi redigido o § 10 do art. 
62, com a redação dada pela EC 32/01, abre-se a 
possibilidade de reedição de MP em sessão legislativa 
diversa da sessão em que ocorrida a rejeição. Uma 
crítica que pode ser feita é que se abre margem para 
“manobras” do Executivo, por exemplo, uma MP 
rejeitada em 06.11.2017 poderia já ser reeditada em 
02.01.2018, pois já seriam sessões legislativas distintas.

 É evidente que a EC 32/01 trouxe importante 
limitação ao uso abusivo de medidas provisórias pelo 
Executivo. No entanto, o ideal seria a vedação por 
completo da possibilidade de reedição de MP rejeitada 
a fim de evitar que o Executivo continue a se utilizar 
desse grande espaço de manobra deixado pela lacuna 
do dispositivo.
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 LEANDRO BARBOSA DE ARAUJO

SISTEMA PENITENCIÁRIO: 
PRIVATIZAÇÃO COMO POSSÍVEL 
SOLUÇÃO PARA A ATUAL CRISE 
CARCERÁRIA BRASILEIRA

Entretanto, é sabido que muitos dos que se 
encontram presos não tiveram o básico da educação, 
por esta razão devem ser socializados. Pois em se 
tratando de ressocialização, neste caso, a necessidade 
é de buscar a recuperação tendo como foco o resgate 
dos valores já alcançados pelos internos, enquanto, no 
meio social.

Ademais, sem um bom investimento no atual 
sistema, não se pode cogitar que a Ressocialização 
ocorrerá de forma plena para os encarcerados. 
Entretanto, através das pesquisas posteriores será 
possível verificar a praticidade adotada pelo Brasil e se 
ela está sendo frutífera para o ambiente prisional.

Por tanto, para direcionar nesse estudo, observando 
o contexto atual do sistema carcerário, o que se observa 
é uma grande crise no sistema que perdura por um 
longo período. Assim, o que notamos é que o estado 
perdeu o controle na administração prisional do país, 
e que, por sua própria conta, não consegue emplacar 
políticas de segurança pública de qualidade.

Nesse sentido, o que se observa é que a 
preocupação na crise atual do sistema prisional 
brasileiro possivelmente se dar por falta de uma boa 
gestão pública. Nesse sentido, o que se defende por 
muitos como possível solução é a privatização do 
sistema como um todo. 

Por fim, a grande preocupação em que isso ocorra 
é a possibilidade da administração privada olhar mais 
pelo lado estritamente oneroso. Aí, o que teríamos 
seria uma ruptura com o social. Entretanto, seria 
possível a privatização do sistema carcerário sem o 

RESUMO

O presente artigo visa analisar a possibilidade de 
implantação da privatização do sistema carcerário 
Brasileiro, buscando identificar se com essa mudança é 
possível desafogar o sistema e aperfeiçoar os programas 
de ressocialização e recondução do internado à 
sociedade. Para esta pesquisa, será abordada a doutrina 
e a legislação e jornais como fontes e embasamentos 
para o presente estudo. Por fim, será avaliado também, 
segundo o melhor entendimento, se há maiores 
possibilidades de ressocialização dos presos, com a 
possível privatização do sistema carcerário brasileiro 
em parceria com o poder público. Pois nesse ponto, 
percebe-se que o setor privado alcança melhores 
desempenhos, por conta de um melhor planejamento 
para a geração de resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Carcerário; 
Privatização; Ressocialização.

INTRODUÇÃO

O presente artigo versa sobre o tema sistema 
penitenciário: privatização como possível solução 
para a atual crise carcerária brasileira. Nesse ponto, 
podemos observar que antes de adentrarmos na 
possibilidade de privatização do sistema penitenciário, 
será preciso estudar a ideia de que o Brasil, como 
país em construção que é, terá um enorme desafio 
em consolidar políticas prisionais em acordo com 
as diretrizes da Convenção Americana de Direitos 
Humanos. 
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poder público deixar suas principais atribuições? Seria 
possível uma ressocialização mais eficaz? É o que se 
passará a ser estudado adiante.

PRIVATIZAÇÕES: COMO POSSÍVEL 
SOLUÇÃO PARA A ATUAL CRISE NO 
SISTEMA PENITENCÍÁRIO BRASILEIRO 

 
Um importante ponto a ser estudado é as 

características dadas ao setor publico e privado para 
melhor compreensão da problemática que envolve a 
questão de privatização das penitenciárias brasileiras. 

Em se tratando da administração pública, esta, 
pelas peculiaridades advindas da transferência de 
poder de representatividade, traz no seu esboço, para 
a administração, a obrigatoriedade de observação aos 
preceitos legais. Nesse ponto, segundo Marçal (2015, 
P. 128) ensina que cabe a administração pública a 
observância aos princípios e regras jurídicas.

Assim sendo, quando se trata do setor público, 
percebemos que o Estado Brasileiro é o maior 
responsável pela implantação das políticas públicas a 
serem utilizadas no Brasil. Nesse contexto destaca-se o 
CF/88 art. 1º, V, Parágrafo Único: Todo poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. 
Constituição da República de 1988 (BRASIL). 

Quanto á política de privatização, como bem 
preceitua Derani (2002, p. 110), esta, ocorre mediante 
a transferência de serviço a ser realizado no âmbito da 
administração pública, assim sendo, para a presente 
autora, a titularidade continua do setor público, no 
qual continua sendo responsável pela fiscalização dos 
serviços prestados pelo particular.

Ademais, verifica-se a possibilidade de parcerias 
pública- privado, como disciplina a lei nº 11.079 de 
30 de Dezembro de 2004 e esse é o ponto de destaque 
que liga diretamente a possibilidade de privatização do 
sistema prisional Brasileiro. Porém, há controvérsias 
entre a possibilidade de implantação ou não da referida 
privatização (BRASIL). 

Como bem leciona Araujo (1995, p.12-13), o 
referido autor entende que seria inviável a possibilidade 
de privatização do sistema penitenciário, tendo em 
vista, do ponto de vista ético e moral, que o estado 
não poderia conceder que um particular impusesse de 
forma coatora ordens sobre outros indivíduos. Porém, 
se bem analisarmos, possivelmente, isso se daria se 
todos os poderes da administração pública ficassem a 
cargo do setor privado.

Por outro lado, de acordo Leal (2001, p. 73-74), este 
entende ser possível essa privatização, tendo em vista a 
incapacidade apresentada pelo Estado na administração 
do Sistema Penitenciário. Assim Sendo, de acordo com 
o referido autor, é possível a implantação da privatização 
desde que as atividades de maior complexidade sejam 
exercidas pelo Estado, limitando assim o setor privado 
aos aspectos administrativos das penitenciárias.

Logo, percebe-se, que, consoante trata o art.5º 
da CF/88(BRASIL), no que diz respeito aos direitos 
fundamentais de cada indivíduo, observamos também 
a preocupação adotada pelo Estado Brasileiro, como 
se faz pelas ações de aderência aos mais elevados graus 
de participação na convenção americana de direitos 
humanos elaborados sob o pacto de são José da costa 
rica, ratificado pelo Brasil em setembro de 1992.

Desse modo, em homenagem às garantias 
fundamentais ao convívio social, Assis (2007, p. 4) 
entende que como existem muitas garantias tanto 
internas como externas relativas aos direitos humanos, 
na fase de execução da pena, tais preceitos devam ser 
bem alinhados com a execução, ou seja, respeitados os 
direitos dos internos do sistema prisional Brasileiro.

Portanto, em complemento ao referido autor, é 
vertente que no cotejo analítico de administração 
carcerária dos últimos tempos, o que se observa é 
a grande dificuldade do Estado administrar suas 
penitenciárias. Assim sendo é de se pensar na 
possibilidade de privatização do sistema penitenciário 
como forma de resgatar efetivamente a ressocialização 
os encarcerados.
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PRINCIPAIS CRÍTICAS A PRIVATIZAÇÃO 
DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO

No atual contexto do sistema carcerário brasileiro, 
observa-se a precariedade na aplicação dos recursos 
a serem utilizados em favor dos detentos. A falta de 
planejamento e de controle Estatal permite vim à 
tona, grande discussão a respeito da privatização do 
sistema. Segundo Junior (1995), uma das questões 
incompatíveis com a privatização se dá por conta de 
ser o Estado o ente legitimado a coagir, não podendo 
delegar tal função.

De outro lado, um ponto bastante sensível é a 
possibilidade de que a iniciativa privada se furte tão 
somente no interesse do capital, ou seja, lucro, pois, 
segundo o entendimento de Minhoto (2002, p. 136) 
essa é uma real possibilidade voltada ao setor privado 
por conta de suas principais características das quais se 
fundam o lucro e a busca constante por capital.

RESSOCIALIZAÇÃO DO INTERNO 
SOBRE O FOCO DA PRIVATIZAÇÃO

Como já abordado anteriormente, o estado não tem 
dado conta da administração dos presídios Brasileiros. 
A lei 7.210 de 11 de julho de 1984, conhecida como lei 
de execução penal traz muitas garantias fundamentais 
que se aplicadas, sobre tudo no que dizem respeito 
ao aspecto humanitário, observando-se os direitos 
fundamentais dos internos, estes teriam maior 
possibilidade de inserção na sociedade novamente 
(BRASIL).

Partindo dessa perspectiva, o que se nota é a total 
ingerência do estado no controle social e na aplicação 
das políticas de segurança pública e principalmente 
na Ressocialização dos presos. Assim, como bem 
difundido pelo artigo 10 da referida Lei que diz de 
forma clara que é o papel Estatal zelar pela assistência 
ao preso e ao internado, possibilitando o retorno dos 
mesmos à sociedade (BRASIL).

Por conta de tamanha ingerência Estatal, como bem 
elucidado pelo Leal (2001, p. 73-74), que a privatização 
do sistema carcerário pode ser uma medida positiva 
se visto como possível solução frente à falta de gestão 

provocada pelo Estado. Nesse ponto salienta-se a 
praticidade administrativa e comprometida do setor 
privado em parceria com o setor público.

Com a gerencia privada, observadas as 
peculiaridades pertinentes ao estado, como questões 
relativas à segurança dos estabelecimentos prisionais, 
possivelmente a lei 7.210 de 1984, no que tange as 
disciplinas abordadas de Ressocialização, estas seriam 
mais bem aproveitadas na perspectiva da privatização 
como abordadas anteriormente no presente estudo 
(BRASIL).

No atual sistema penitenciário brasileiro, como 
estudado anteriormente, o espaço físico não comporta 
todos os presos do sistema carcerário, abarrotando 
ainda mais o sistema. Uma possível melhora nessa 
questão, levando em consideração a parceria público-
privado seria, segundo Oliveira (1997) a estruturação 
das unidades prisionais já existentes, para que assim 
possa ser aplicado a recreatividade, dentre outros 
direitos, previsto na lei de execução penal (BRASIL).

Segundo matéria veiculada no Jornal Nacional, 
em edição do dia 13 de janeiro de 2017, Podemos 
perceber o lado positivo da privatização, pois segundo 
o referido jornal, Minas Gerais-MG, com um presídio 
privatizado, tem demonstrado um bom desempenho 
na praticidade do sistema de regras e ressocialização 
dos presos. Fonte:< http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2017/01/mg-tem-primeiro-presidio-
construido-e-administrado-por-empresa.html>. 
Acessado em: 16 de Abril de 2017.

Por essa razão, seria razoável verificar de forma mais 
positiva a relevância dada, na questão da ressocialização 
do preso por entidades privadas que cuidam da parte 
administrativa das penitenciárias. Aliás, como bem 
leciona Thompson (2000, p. 12) seria absurdo imaginar 
que a ressocialização aconteceria de forma eficaz tendo 
como meios tão somente o encarceramento. 

Por outro lado, as atividades exercidas pelo setor 
privado seriam voltadas mais na questão da saúde, 
comida, limpeza, pois segundo o entendimento de 
D’urso( 1999, p. 75) essas atividades poderiam ser 
exercidas pelo setor priva em parceria com o setor 
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público sem que o poder de punir, necessariamente 
fosse submetido ao crivo privado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos, portanto, que o Estado sozinho não 
tem sido capaz de administrar o sistema penitenciário. 
Nesse sentido, trazendo para este contexto a situação 
da violência social, destacamos a falte de infraestrutura 
carcerária no Brasil, principal aliada da reincidência 
criminal.

É sabido que o país vive um verdadeiro caos na 
segurança pública e que o Estado não está conseguindo 
lidar com isso. Os presídios estão sucateados e com 
população carcerária acima da capacidade máxima 
suportada pelo sistema. Nesse ponto, há de se verificar 
que o estado não tem, por si só, as mínimas condições 
de normalizar o sistema.

Assim sendo, verifica-se que algo precisa ser feito 
em prol da segurança pública. O crime organizado está 
assolando o país e tomando conta das penitenciárias. 
A partir de então, o que se trabalha é a possibilidade 
de o Estado entrar em parceria com o sistema privado 
em prol de mais eficiência na condução dos presídios 
brasileiros.

Analisa-se também que essa possibilidade de 
privatização encontra barreiras, muito embora já tenha 
presídios funcionando em modelo de parceria público- 
privado e que segundo alguns adeptos vêm dando 
certo, embora com um maior custo. Entretanto, o que 
se busca é fazer com que o estado cuide das partes mais 
sensíveis e transfira a parte administrativa dos presídios 
para o setor privado, mantendo-se assim o papel de 
guardião e fiscalizador do sistema como um todo.

Por fim, é possível verificar que com a implantação 
da parceria pública- privada, a aplicação dos trabalhos 
pelo setor privado tende a ser mais organizado e 
proveitoso. Possibilitando assim que o custo benefício 
seja relacionado principalmente na ressocialização dos 
internos em cumprimento de penas, possibilitando 
assim diminuir a reincidência e por consequência, a 
própria violência social, resgatando com isso o estado 
democrático de direito e a sonhada paz social.
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