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Bersch Advocacia:
12 anos de atuação

Luana Thais Karling

João Gustavo Bersch

Benjamin Pinheiro

Secretária

OAB/PR 43.455

OAB/PR 79.775

O

Escritório Bersch Advocacia,
fundado em 2008 pelo advogado João Gustavo Bersch,
possui registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Paraná
(OAB/PR), sob o nº 4.222, e atua nos
mais diversos ramos do Direito, como direito civil, eleitoral, administrativo, penal,
previdenciário, trabalhista e empresarial.
Todavia, o maior destaque é na atuação
do direito eleitoral e direito administrativo.
No âmbito do direito administrativo,
o Escritório Bersch Advocacia presta
serviços a políticos, agentes públicos,
servidores públicos e empresários, através de atuação em defesa de processos
cíveis e criminais envolvendo o patrimônio público, como ação civil pública e
ação de improbidade administrativa.
Já na área eleitoral, o Escritório Bersch

“

Advocacia presta serviços de assessoria
em pré-campanha e campanha a partidos
políticos e candidatos desde as eleições
de 2008, tanto em eleições gerais como
em eleições municipais.
No que tange à estrutura e serviços
oferecidos aos clientes, o Escritório Bersch Advocacia também adaptou-se à realidade virtual que eclodiu com a pandemia
de Covid-19.
Trabalha, ainda, com o sistema de
gerenciamento de processos Integra (Promad), por meio do qual promove o controle
e a gestão da carteira de clientes e seus
respectivos processos, bem como realiza
a notificação mensal de seus clientes com
o andamento dos processos através do
WhatsApp.
Umas das novidades foi o lançamento do site www.berschadvocacia.com.br,
uma plataforma moderna e de fácil inte-
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Especialização em
Direito Eleitoral e
Direito Administrativo
Divulgação

ração, por meio da qual são disponibilizadas informações sobre o escritório,
bem como notícias relevantes do mundo
jurídico e artigos de autoria dos membros do escritório.
A mais recente inovação é a disponibilização de uma newsletter (jornal eletrônico) enviada mensalmente ao e-mail
de clientes e de inscritos na lista perante o site, na qual se divulgam notícias
jurídicas, artigos redigidos pelos membros do escritório e notícias de atuação
do escritório.
As redes sociais do Escritório Bersch
Advocacia no Facebook e no Instagram,
já ativas há mais tempo, também disponibilizam informações e notícias corriqueiramente.
Portanto, o Escritório Bersch Advocacia encontra-se completamente integrado à realidade virtual para atender,
interagir e informar seus clientes, adaptando-se às novas exigências, inclusive
dos Tribunais.
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Direito,
Cidadania
e Justiça

“A

Justiça é o vínculo das sociedades humanas; as leis
emanadas da Justiça são a alma de um povo”. O humanista Juan Luis Vives, em suas breves palavras, já expressava a importância da Justiça para o bom funcionamento de
uma sociedade.
Vivemos cercados pelo Direito. Em alguma fase da vida, muitos de
nós precisaremos de auxílio jurídico, e para isso procuramos um advogado,
esse profissional de tamanha importância na nossa sociedade.
O mês de agosto é lembrado de forma mais especial por comemorar
o Dia do Advogado - 11 de agosto. Em menção à data, e com o intuito
de trazer para você, leitor, informação no âmbito jurídico, O Presente
Especiais criou esse material especial.
Aos profissionais que representam a Justiça e o Direito, em todas as
suas áreas de atuação, desejamos sucesso e prosperidade na profissão.
Parabéns, advogados!

CONTEÚDO
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O cômputo do período rural
laborado pelo menor de 12 anos
para fins de aposentadoria

Em nossa região os filhos
dos agricultores, desde tenra
idade já estão ajudando os
pais na agricultura

fazer para mitigar o prejuízo
sofrido pelo infante, mas isso
sem exonerar o empregador
das punições legais a que se
expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores”.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 956.558 – SP
(2016/0194543-9).
No entanto, diante de inúmeras decisões proferidas
pelos tribunais e recentemente pelo Superior Tribunal de
Justiça, o INSS vem revendo
seu posicionamento adminisDra. Francisca E. P.
Dr. Sidnei
trativo e entendendo que o
M. Crispim
Bortolini
trabalho rural para menores de
12 anos poderá ser computado
em ano para comprovar o labor campesino.
para fins de concessão e revisão de benefício
Assim, recentemente o INSS editou uma
previdenciário.
nova normativa, possibilitando a comprovação
Recentemente, em decisão a um requeda atividade do segurado especial (agricultor/
rimento de benefício realizado pelo nosso
trabalhador rural) por intermédio de autodeescritório, o INSS deferiu um pedido de apoclaração, corroborado por consulta às bases
sentadoria por tempo de contribuição, no qual
governamentais juntamente com documeno período rural foi computado desde os seis
tos que constituam início de prova material de
anos de idade da trabalhadora, evitando, desatividade rural.
sa forma, que a mesma tivesse que trabalhar
E, atualmente, é admitido, além da não
por mais seis anos.
fixação de uma idade mínima (pode-se comPor fim, cabe destacar outra modificação,
putar o período rural anterior aos 12 anos de
que refere-se às provas para fins da comproidade) todo e qualquer tipo de prova material
vação da atividade campesina. Até pouco tempara comprovar a atividade do trabalhador rupo, para que fosse comprovado o efetivo exerral para fins de concessão e revisão de benefícício de atividade rural, era necessário que o
cios previdenciários.
segurado apresentasse documentos contemporâneos de todo o período,
ou seja, era necessário que o
trabalhador buscasse pelo menos 15 documentos (notas fiscais) e outras documentações
do labor rural, além da prova
testemunhal, para que fosse
reconhecido o período rural, o
que dificultava muito a vida dos
trabalhadores rurais, haja vista que nem todos possuíam a
documentação completa e acabavam desistindo de solicitar a
tão esperada aposentadoria.
Embora diga-se que perante
a Justiça o posicionamento era
pelo início da prova material,
não exigindo documento de ano

Fotos: Divulgação

A

s regras para aposentadoria sofreram inúmeras modificações com a
Emenda Constitucional 103, de 12
de novembro de 2019, passando a
vigorar no Brasil a partir de 13 de novembro
de 2019.
Entretanto, em relação ao cômputo do período rural para menores de idade para fins de
aposentadoria, não houve alterações significativas com a Emenda Constitucional 103, conhecida como a Reforma da Previdência, mas,
perante decisões judiciais trouxe impactos significativos para o segurado.
Cabe ressaltar que o Tribunal Regional Federal da 4ª região, com sede em Porto Alegre
(RS) (que compreende o Estado do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e do Paraná), vinha adotando entendimento de que o segurado poderá
computar o seu trabalho campesino antes mesmo de ter atingido os 12 anos de idade para
fins de concessão e ou revisão de benefícios
previdenciários.
Segundo afirma o respectivo tribunal, a
adoção de idade mínima configuraria ao trabalhador dupla punição, tendo em vista a realidade do país. Inclusive, podemos verificar em
nossa região que os filhos dos agricultores,
desde tenra idade já estão ajudando os pais na
agricultura.
Diante de tal contexto, a Justiça vinha se
posicionando para que o INSS se abstivesse de
fixar idade mínima para fins de reconhecimento do trabalho campesino em pedidos de aposentadoria em atos administrativos. Contudo, a
autarquia federal não estava seguindo as decisões judiciais e assim a discussão chegou ao
Superior Tribunal de Justiça, que recentemente
se posicionou no seguinte sentido:
“A rigor, não há que se estabelecer uma
idade mínima para o reconhecimento de labor
exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto
as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de acordo com
a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido.
Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor, o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode

“
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Palavra da presidente

Nossa representatividade
feminina na subseção está
muito boa, as mulheres
estão sempre engajadas

O Presente

Presidente da OAB subseção de Marechal Rondon,
Nair Scripchenco Galles: “Nossa missão é defender
a Constituição, a classe perante o Judiciário ou
mesmo no Poder Judiciário e extrajudiciário,
defendendo os direitos humanos e a justiça social”

contra algum advogado. “Quando lancei
minha candidatura, meu maior objetivo da
gestão era unir a classe, lutando pelas prerrogativas, não deixando que os advogados
venham a sofrer alguma coisa perante qualquer órgão”, ressalta a advogada.

REPRESENTATIVIDADE
FEMININA

A

Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), subseção de
Marechal Cândido Rondon, conta atualmente
com 302 advogados inscritos. Frente
à atual gestão está a advogada Nair
Scripchenco Galles. Para a presidente,
a principal função da OAB é defender
a classe perante o Judiciário. “Nossa
principal importância é defender a
Constituição, defender a classe perante o Judiciário ou mesmo no Poder Judiciário e extrajudiciário, defendendo
os direitos humanos e a justiça social.
A OAB também busca que a lei seja
aplicada de forma correta”, enfatiza.

SERVIÇOS

De um modo geral, a OAB, tanto
em âmbito nacional quanto na seccional, dentro da sua subseção, atende
o advogado em vários âmbitos. “Aqui,

por exemplo, temos a sede e a sala do fórum, que disponibiliza computadores e internet para os advogados. Agora também
montamos uma sala especial por causa
das audiências on-line. A OAB também
disponibiliza a caixa de assistência, por
meio da qual o advogado tem vários
convênios médicos, além de descontos
em lojas conveniadas. Temos serviço
gratuito de intimação on-line em que o
advogado não tem custo”, relata a presidente, referindo-se aos serviços que
a OAB oferta aos advogados.

UNIÃO DA CLASSE

Nair menciona que, como presidente, seu maior objetivo é representar a
classe. Além disso, a presidência, segundo ela, lhe traz atribuições como
administrar o patrimônio da OAB,
formar portarias e instruir processos
disciplinares que podem acontecer

Nair é a terceira mulher que ocupa o cargo de presidente da subseção de Marechal Rondon. “Eu me sinto privilegiada, pois acho que tenho
uma boa aceitação entre os advogados e perante os outros órgãos aos
quais estou ligada também. Nossa
representatividade feminina na subseção está muito boa, as mulheres
estão sempre engajadas, principalmente na nossa comissão da mulher
advogada. Sinto-me muito privilegiada em representar uma classe
que tem 302 advogados, sendo que
destes 135 são mulheres”, enaltece.
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Regularização de
imóveis urbanos e rurais

N

Veja alguns procedimentos:

1

. COMPROU E NÃO
TRANSFERIU! O
VENDEDOR SUMIU OU SE
NEGA A TRANSFERI-LA!

No caso de recusa pelo vendedor na
transferência do imóvel alienado por contrato particular de compra e venda, ou mesmo
se o vendedor sumiu e não for mais localizado, o comprador, de posse do contrato
particular de compra e venda, pode buscar o
Judiciário através de seu advogado e propor
uma ação de “Adjudicação Compulsória”, a
qual é destinada a executar a transferência
obrigatória de um bem imóvel, desde que
cumpridas certas condições/formalidades
e quitados os impostos (ITBI). Na sentença
desta ação é obtida a carta de adjudicação,
que substitui a lavratura de uma escritura
definitiva do bem em questão, permitindo
que o adquirente faça a transferência sem
necessidade da assinatura do vendedor.

2

Hoje, no Estado do Paraná,
o Imposto de Transmissão
Causa Mortis (ITCMD) é de 4%
sobre os bens inventariados

. COMPROU UM IMÓVEL SEM
CONTRATO E NÃO LOCALIZOU
MAIS O VENDEDOR! OU RECEBEU O
IMÓVEL DE UM AMIGO/PARENTE E
NÃO TRANSFERIU!

Nesses casos, o adquirente poder utilizar-se
do usucapião, o qual é destinado para regularizar
o imóvel que se encontra em posse do indivíduo
em decorrência da utilização do bem por determinado tempo, contínuo e incontestadamente.
Em caso de imóvel, qualquer bem que não seja
público pode ser adquirido através do usucapião. Como exemplo, Werner cita o usucapião
de área urbana com até 250 metros quadrados,
que, segundo ele, pode ser requerido após passado cinco anos da posse, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O
procedimento pode ser realizado por vias judiciais ou mesmo extrajudiciais (cartórios), após
o pagamento de taxas e impostos, mas sempre
com assessoramento jurídico.

Fotos: Divulgação

a legislação brasileira a transferência da propriedade dos
imóveis, seja na hipótese da
compra e venda, aquisição por
herança ou qualquer outro meio, só acontece com o registro do título translativo no
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que,
enquanto não registrá-lo, o vendedor (alienante) continua a ser havido como dono do
imóvel, situação da qual poderá trazer dissabores aos adquirentes, vez que os imóveis
poderão sofrer alguma constrição enquanto
permanecerem em nome do vendedor/cedente, conforme expõe o advogado Marcos
André Werner.
Alguns compradores optam pelo contrato
particular de compra e venda para posterior
confecção da escritura pública de compra e
venda junto ao cartório. Ocorre que no intermédio entre uma e outra, o vendedor pode
sumir ou até mesmo falecer. “Conquanto,
nossa legislação permite que o adquirente/
comprador regularize a aquisição do imóvel”,
pontua.

“
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Dr. Marcos André Werner
Advogado - OAB/PR 63.793

3

. COMPROU OU RECEBEU UM
IMÓVEL E A PESSOA FALECEU!

É comum, ainda hoje, encontrar imóveis pendentes de inventário, vez que nem sempre os
herdeiros têm condições financeiras para realizá-lo frente ao alto custo do procedimento.
O inventário serve para formalizar a divisão e
transferência da universalidade de bens deixados pelos falecidos aos seus herdeiros. Pode
ser judicial ou extrajudicial (feita em cartório,
quando não há testamento, herdeiros menores
ou incapazes e quanto todos estão de acordo).
Na forma extrajudicial o procedimento é mais
célere e menos oneroso aos herdeiros.
De acordo com a advogada Tamara Jacobowski, hoje, no Estado do Paraná, o Imposto
de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) é de 4%
sobre os bens inventariados, um dos mais baratos comparados a outros Estados. Contudo, ela
alerta que o referido imposto poderá sofrer alterações futuramente, passando a 8%, conforme
vem sendo noticiado atualmente pelo governo,
o que, segundo ela, fará o custo para o procedimento se elevar ainda mais. “Portanto, procure
seu advogado e regularize seu imóvel imediatamente”, orienta.

Drª. Ligian Debora Werner
Advogada - OAB/PR 81.794

Drª. Tamara Jacobowski
Advogada - OAB/PR 103.416
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Produtores rurais com crédito
antes do Plano Collor devem
ser indenizados, reconhece STJ

“

Para ingressar com a ação, os
produtores rurais terão que possuir
comprovantes de que contrataram os
empréstimos antes de março/1990
com o Banco do Brasil S/A

E

ação

Divulg

m meio à crise fiscal que assolava o
Brasil no fim da década de 1980 e início dos anos de 1990, produtores rurais
viram as taxas de juros de seus financiamentos contratados saltarem de 41,28% para
84,32%.
Tal situação levou o Ministério Público Federal
a mover uma ação civil pública contra o Banco do
Brasil S/A, Banco Central e a União, requerendo
a devolução da diferença paga por esses produtores rurais.
Tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidaram
entendimento de que todos os produtores rurais,
pessoas físicas ou jurídicas, que contrataram
operações de crédito rural com o Banco do Brasil
S/A antes do Plano Collor (1990) terão direito a
receber restituição de 43,04% a título de diferença de correção monetária mais juros de mora
a serem calculados no período.
Diante do reconhecimento do direito em
ação civil pública, os produtores rurais terão que
ingressar com liquidação de sentença na Vara
Estadual de sua comarca. Para ingressar com a
ação os produtores rurais terão que possuir comprovantes de que contrataram os empréstimos
antes de março/1990 com o Banco do Brasil S/A
e que tinham as operações indexadas à caderneta de poupança para que, então, recebam seus
créditos devidos.
Os produtores rurais não vão necessitar discutir na Justiça se terão direito a essa restituição,
apenas apurar o valor que eles terão a receber,
ou seja, saber qual é o seu crédito, necessitando apresentar os contratos de financiamento ou
extratos. Caso os produtores rurais não possuam
tais documentos em mãos poderão solicitar junto ao Cartório de Registro de Imóveis, onde eventuais garantias reais foram dadas na respectiva
operação ou para que o Banco do Brasil os apresente.
O prazo para ingressar com referida ação de
liquidação de sentença será de cinco anos a con-

Advogada Caroline Weiss: “Os produtores rurais não vão
necessitar discutir na Justiça se terão direito a essa restituição,
apenas apurar o valor que eles terão a receber”

tar do trânsito em julgado do Superior
Tribunal Federal, que ainda não ocorreu.
Diante do exposto, os produtores
rurais que tinham contratos de financiamento de crédito rural com o

Banco do Brasil indexados pela poupança, desde que pactuados antes de
março/1990, possuem direito à restituição de 43,04% a título de diferença
de correção monetária mais juros de
mora a serem calculados no período.
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Assessoria jurídica em
tempos de pandemia

D

ois mil e vinte é um ano atípico. Inesperadamente todos fomos surpreendidos por uma pandemia, do dia para
noite. Restrições de circulação foram
impostas e, consequentemente, o comércio recebeu a ordem de fechar as suas portas. Todos
esses fatos causaram sérios impactos para o indivíduo pessoa física, que teve a redução de sua
jornada de trabalho ou a perda de seu emprego,
refletindo em menos ganhos financeiros que, por
sua vez, alteraram o hábito de consumo, afetando o comércio como um todo.
Um dos grandes problemas enfrentados por
empresários diz respeito à inadimplência. O empresário adquire o produto do fabricante, presta
o serviço para o seu cliente, remunera seus funcionários, arca com os impostos da relação negocial e, ao final, muitas vezes, o consumidor não
cumpre com sua obrigação de efetuar o pagamento pelo bem ou produto adquirido, gerando
prejuízo ao empresário.
Este é um círculo vicioso, e se medidas não
forem tomadas, podem afetar seriamente um negócio, levando-o até mesmo a fechar as portas
definitivamente.
Sem a orientação jurídica ou o conhecimento
técnico necessário, por vezes o empresário pode
frustrar seu direito de execução da dívida, por
não atender requisitos essenciais na elaboração
de títulos de crédito que garantam a transição,
como, por exemplo, cheques, notas promissórias,
duplicatas, etc.
Outro fator que pode agravar determinados
casos é o costume de alguns empresários que
ainda possuem a velha cultura de buscar assessoria jurídica de um advogado somente quando
se faz necessário solucionar conflitos judiciais.
Por exemplo: quando há uma demanda em andamento e necessita aforar defesa em um determinado processo.
Uma assessoria jurídica pode trazer segurança ao negócio, já que consiste na contribuição
habitual e contínua do profissional jurídico, de
forma indiscriminada, não vinculada a uma única
questão ou demanda judicial ou administrativa
específica, mas, sim, atendendo o empresário e
defendendo todos os seus interesses de forma
preventiva.
Com o advento de novas leis e alterações
substanciais em outras (trabalhistas, tributárias,
previdenciárias, ambientais, urbanísticas, prote-

“
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Sem a orientação jurídica
ou o conhecimento técnico
necessário, por vezes o
empresário pode frustrar seu
direito de execução da dívida

ção de dados, dentre
outras), o empresário
que não está assessorado juridicamente,
muitas vezes não consegue acompanhar a
complexidade das normas jurídicas, e por isso
não se beneficia das regras e, pior, prejudica-se
por desrespeitá-las por
falta de conhecimento e/ou compreensão,
comprometendo o crescimento de seu negócio.
O profissional da
advocacia pode realizar
um planejamento jurídico para potencializar os
resultados do negócio
do assessorado, visando maior eficiência da
gestão e proteção patrimonial dos sócios; pode
formular um planejamento que diminua a carga
tributária, bem como um planejamento trabalhista evitando lesão às leis, em especial evitando
prejuízos desnecessários.
A contribuição habitual e contínua de um
advogado é cada vez mais importante para o
desenvolvimento empresarial, sendo a assessoria jurídica um fator decisivo para o sucesso do
negócio na exploração da atividade econômica,
servindo, ainda, de um diferencial competitivo
no mercado. Por conta disso, o texto em questão serve para desmistificar a atuação
do profissional jurídico, especificando
as inúmeras vantagens que os empresários podem obter com o correto
assessoramento, serviço esse que
está cada vez mais corriqueiro e
habitual, em especial na atual crise em que vivenciamos.
Referências:
COSTA, Leonardo Honorato.
Assessoria Jurídica Empresarial.
Disponível em: <http://jus.com.br/
artigos/29733/assessoria-juridica-empresarial/3>. Acessado: 21 de
setembro de 2014.

Divulg

ação

Advogado Leandro Marcondes Silva
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Direitos dos motoristas
N

os últimos anos, sob o argumento de
mudança nas formas de trabalho, houve
profundas alterações na legislação trabalhista. O Direito do Trabalho, por disciplinar
inúmeras relações de trabalho, que envolve várias categorias profissionais, como pedreiro, motorista, advogado, enfermeiro, motorista e outros, possui muitas leis
esparsas, que versam sobre as mais diversas profissões.
É neste contexto que adveio a lei nº 12.619/2012, que
disciplina o exercício da profissão de motorista, regulamentada, posteriormente, pela lei nº 13.103/2015.
Como a lei nº 13.103/2015 trata de motorista profissional, em sentido genérico, abarcando motorista
que transporta carga, bem como motorista que transporta passageiro, além de outras situações, trataremos
neste espaço apenas direitos do motorista de caminhão, o conhecido caminhoneiro.

1. Jornada de trabalho

A jornada de trabalho do caminhoneiro encontra
seu limite na Constituição Federal, que prevê oito horas
diárias e 44 horas semanais. Existe a possibilidade de
prorrogação (horas extras) por até duas horas por dia
de trabalho. Caso o motorista seja obrigado a realizar
jornadas de trabalho exaustivas, como dirigir por mais
de 12 horas por dia, o que aumenta o risco de acidentes em razão da exaustão, há precedentes do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), que entende que isso gera
dano existencial (espécie de dano moral):
[...] O dano existencial é espécie do gênero dano
imaterial cujo enfoque está em perquirir as lesões existenciais, ou seja, aquelas voltadas ao projeto de vida
(autorrealização - metas pessoais, desejos, objetivos
etc) e de relações interpessoais do indivíduo. Na seara
juslaboral, o dano existencial, também conhecido como
dano à existência do trabalhador, visa examinar se a
conduta patronal se faz excessiva ou ilícita a ponto de
imputar ao trabalhador prejuízos de monta no que toca
o descanso e convívio social e familiar. Nesta esteira,
esta Corte tem entendido que a imposição ao empregado de jornada excessiva ocasiona dano existencial,
pois compromete o convívio familiar e social, violando,
entre outros, o direito social ao lazer, previsto constitucionalmente (art. 6º, caput). Na hipótese dos autos,
depreende-se da v. decisão regional, que o reclamante
exercia a função de motorista de carreta e fazia uma
jornada de trabalho de segunda a sábado, das 07h00
às 22h00, com um total de 15 horas diárias de trabalho.
Assim, comprovada a jornada exaustiva, decorrente da
conduta ilícita praticada pela reclamada, que não observou as regras de limitação da jornada de trabalho,
resta patente a existência de dano imaterial in re ipsa,
presumível em razão do fato danoso. [...] No caso em
exame, levando em consideração a gravidade e extensão do dano (jornada exaustiva do autor de 15 horas
diárias), a capacidade econômica das partes, o grau de
culpa da reclamada, além do caráter pedagógico, entendo razoável reduzir o valor da indenização por danos
morais, pela jornada exaustiva, para o importe de R$
20 mil, valor que vem sendo fixado por esta Turma no
julgamento de casos análogos. (TST, Recurso de Revista nº 001351-49.2012.5.15.0097).
Além do dano existencial (espécie de dano

moral), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem
precedentes que reconhece que a realização de horas
extras acima do limite legal (além das duas horas por
dia prevista na Constituição Federal) e, ainda, a falta de
pagamento destas, além de gerar dano moral, implica
na rescisão indireta do contrato de trabalho, isto é, a
ruptura do contrato de trabalho por culpa exclusiva do
empregador. Em outras palavras, é como se o empregado estivesse dando a conta para o patrão, com justa
causa, pelo descumprimento da lei por parte do patrão.
Neste caso, o empregado recebe todos os seus direitos rescisórios, tais como aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e proporcional,
um terço de férias, FGTS, multa de 40% sobre o saldo
do FGTS, seguro desemprego etc. Vejamos o seguinte
julgado do TST:
[...] RESCISÃO INDIRETA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS DO CONTRATO
DE TRABALHO. SUBMISSÃO DO EMPREGADO À
EXTENSA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA CONTRAPARTIDA REMUNERATÓRIA.
NÃO RECEBIMENTO INTEGRAL DE DIÁRIAS DE
VIAGEM NEM DE LANCHE. NÃO CUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL RELATIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE E
SEGURO DE VIDA. Em conformidade com jurisprudência desta Corte, o descumprimento de
obrigações essenciais do contrato de trabalho,
tais como a exigência de prestação de serviços
em sobrejornada, sem a respectiva contrapartida remuneratória, consubstancia justificativa
suficientemente grave para configurar a justa
causa, por culpa do empregador, a ensejar a
rescisão indireta do pacto laboral, nos termos
do artigo 483, “d”, da CLT. [...] (TST, RR-1036540.2013.5.03.0167).

2. Controle de jornada e
horas extras

A obrigatoriedade de controle de jornada passou a
ser expressamente exigida, obrigando as transportadoras a implementar controle mediante anotação em
diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo,
ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos.
Assim, caso o motorista alegue na Justiça que realizou
horas extras, cabe ao empregador provar o contrário. Caso o empregador (patrão) não demonstre com
documentos que o funcionário não realizou horas extras, será condenado a pagar as horas extras cobradas
pelo empregado.

3. Tempo de espera

É comum entre um frete e outro o motorista ter
que esperar. Este período de espera é considerado
como “tempo de espera”. As horas relativas ao tempo
de espera serão indenizadas na proporção de 30% do
salário-hora normal.
O prazo máximo para carga e descarga será de cinco
horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de
destino, após o qual será devido à importância equivalente a R$ 1,73 por tonelada/hora ou fração. Este valor é atualizado anualmente, de acordo com a variação

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e já sofreu atualização no ano
de 2020. O tempo de espera é calculado a partir da hora
de chegada na procedência ou no destino, sendo que,
caso ultrapassado o período de cinco horas, contadas da
chegada do veículo ao endereço de destino, o valor será
devido desde a chegada. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador
documento hábil a comprovar o horário de chegada do
caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser
aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que não excederá a 5% do valor da carga.

4. Trabalho no horário noturno

Considera-se noturno o trabalho executado entre
as 22 horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.
Em regra, a hora de trabalho corresponde a 60 minutos.
No entanto, a hora do trabalho noturno será computada
como de 52 minutos e 30 segundos, isto é, a cada hora
de 60 minutos trabalhada pelo motorista no período noturno, sobram sete minutos e 30 segundos, que, caso
trabalhado, poderá ser computado como horas extras.
Além disso, o trabalho noturno terá um acréscimo de
20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno.

5. Intervalo interjornada

A cada 24 horas (um dia) são asseguradas 11 horas
de descanso, é o que se denomina intervalo interjornada, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução
do veículo estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de oito horas ininterruptas
no primeiro período e o gozo do remanescente dentro
das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período.
Nas viagens de longa distância, assim consideradas
aquelas em que o motorista profissional empregado
permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e
de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário
de 11 horas (intervalo interjornada) pode ser feito no
veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou
em outro local que ofereça condições adequadas.
Nas viagens de longa distância com duração superior
a sete dias, o motorista tem direito ao repouso semanal
que será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11
horas, totalizando 35 horas, usufruído no retorno do
motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio,
salvo se a empresa oferecer condições adequadas para
o efetivo gozo do referido repouso.

6. Adicional de periculosidade

O Tribunal Superior do Trabalho entende que é
devido o adicional de periculosidade, na proporção de
30% sobre o salário do motorista, em razão do simples
fato de o veículo possuir um segundo tanque, extra ou
reserva, com capacidade superior a 200 litros, mesmo
para consumo próprio. Assim, mostra-se indiferente se
o combustível é armazenado em tanques originais
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de caminhão
de fábrica, suplementares ou alterados para ampliar a
capacidade do tanque original, pois o que submete o
motorista à situação de risco é a capacidade volumétrica total dos tanques, acima de 200 litros, nos termos do
art. 193, I, da CLT e do item 16.6 da NR 16:
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TANQUES ORIGINAIS DE FÁBRICA EXISTENTES NO PRÓPRIO VEÍCULO
COM CAPACIDADE DE 360 LITROS CADA UM. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL.
Conforme o entendimento desta Corte, o adicional
de periculosidade é devido em razão do simples fato de
o veículo possuir um segundo tanque, extra ou reserva,
com capacidade superior a 200 litros, mesmo para consumo próprio. Assim, mostra-se indiferente se o combustível é armazenado em tanques originais de fábrica,
suplementares ou alterados para ampliar a capacidade
do tanque original, pois o que submete o motorista à
situação de risco é a capacidade volumétrica total dos
tanques, acima de 200 litros, nos termos do artigo 193,
I, da CLT e do item 16.6 da NR 16. Precedentes da SbDI-1
e de Turmas deste Tribunal. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST-RR-10462-52.2017.5.18.0015,
José Roberto Freire Pimenta, DEJT 17.05.19).

7. Exames toxicológicos

Uma das principais obrigações dos motoristas que
possuem habilitação na categoria C, D e E é a realização

“

de exames toxicológicos. O procedimento serve para
garantir a segurança e o bem-estar do próprio motorista
e também das outras pessoas nas rodovias.
Os exames toxicológicos buscam aferir o consumo
de substâncias psicoativas que, comprovadamente,
comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias.
É garantido o direito de contraprova e de recurso
administrativo no caso de resultado positivo para os
exames toxicológicos.
A reprovação no exame terá como consequência
a suspensão do direito de dirigir pelo período de três
meses, condicionado o levantamento da suspensão ao
resultado negativo em novo exame.

8. FGTS.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é
descontado na proporção de 8% do salário e é depositado em uma conta vinculada ao contrato de trabalho
do empregado.
Para conferir se o empregador está realizando o
depósito na conta do FGTS do funcionário, é necessário que o empregado retire um extrato mensal junto à
Caixa Econômica Federal
para conferência.
Caso constate
que o empregador
está realizando o
desconto do FGTS,
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Considera-se noturno o
trabalho executado entre as
22 horas de um dia e as cinco
horas do dia seguinte

mas não está realizando o respectivo depósito, o funcionário tem até cinco anos para ingressar na Justiça e
solicitar o depósito. Caso não ingresse na Justiça neste
período, o seu direito prescreverá.
É importante frisar que não é necessário que o
funcionário seja demitido ou peça demissão para ingressar na Justiça, pois todos os direitos trabalhistas
poderão ser cobrados na Justiça mesmo que o empregado esteja prestando serviços para o empregador.
Assim, não é necessário que o empregado espere o
rompimento do contrato de trabalho para postular os
seus direitos na Justiça, até porque, caso já trabalhe
para o mesmo empregador por mais de cinco anos, mês
a mês o seu direito será perdido pela prescrição.
Portanto, é necessário ficar atento ao prazo prescricional de cinco anos para não perder os valores que
não foram depositados do FGTS.

9. Outros direitos

Por fim, os demais direitos como décimo terceiro salário, férias de 30 dias e 1/3 de
férias permanecem nos moldes dos demais trabalhadores. Pagos integralmente, caso haja
trabalhado por um
ano, ou proporcionalmente, caso
não atinja o período de um ano.

Divulgaçã
o
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Nulidade matrimonial no âmbito da Igreja Católica
Q

uando duas pessoas optam por celebrar o casamento religioso, nos dogmas da Igreja Católica,
logo recordamos o tão sonhado momento de ouvir aquela
frase dita pelo padre, e que culturalmente une as almas
dos nubentes: “que ninguém separe o que Deus uniu”
(Mt 19, 6).
Atualmente, vivemos a era que muitos críticos intitulam como “Revolução Franciscana”, após o advento do
pontificado do papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) e
que trouxe como umas das principais características a
desburocratização do acesso dos fiéis aos processos de
Declaração de Nulidade Matrimonial.
Questionamentos e críticas à parte, o que elencaremos nestas rápidas linhas, de forma bastante sucinta, são
as razões que ensejam a nulidade matrimonial.
Importante se faz apontar neste momento que a Igreja
Católica não anula o casamento religioso, ela apenas declara a nulidade daquilo que, pelas razões a seguir, torna
nulo um matrimônio, desde seu consentimento, ou durante a ocorrência da vida conjugal.
As principais causas que podem tornar nulo o matrimônio sacramental são: 1) falhas no consentimento matrimonial, 2) impedimentos dirimentes e 3) falta de forma
canônica.
Para tanto, expõe-se de
forma pormenorizada as

razões que ensejam a declaração de nulidade, a saber:
1. Falhas de consentimento (cânones 1057 e
1095’1102).
1.1 Falta de capacidade para consentir (cânon 1095)
1.2 Ignorância (cânon 1096)
1.3 Erro (cânones1097’1099)
1.4 Simulação (cânon 1101)
1.5 Violência ou medo (cânon 1103)
1.6 Condição não cumprida (cânon 1102)
2. Impedimentos dirimentes (cânones 1083’1094)
2.1 Idade (cânon 1083)
2.2 Impotência (cânon 1084)
2.3 Vínculo (cânon 1085)
2.4 Disparidade de culto (cân. 1086, cf câns. 1124s)
2.5 Ordem Sacra (cân. 1087)
2.6 Profissão Religiosa Perpétua (cân. 1088)
2.7 Rapto (cân. 1089)
2.8 Crime (cân. 1090)
2.9 Consanguinidade (cân. 1091)
2.10 Afinidade (cân. 1092)
2.11 Honestidade pública (cân. 1093)
2.12 Parentesco legal por adoção (cân. 1094)
3. Falta de forma canônica na celebração do matrimônio (câns. 1108 -1123)
Há, pois, um grande número de títulos que podem ensejar a Declaração de

Nulidade de um casamento.
A atual conjuntura eclesial da Igreja dá maior destaque e valida as capacidades e limitações psíquicas do
casal no momento da contração das obrigações matrimoniais tidas como vitalícias.
Para tanto, não basta que se analise tão somente o
comportamento externo de um dos demandantes para
notar nele a capacidade ou ausência dela, sendo, portanto, necessário reconhecer que muitas atitudes que se dão
de forma irresponsável, semiconsciente e inexpressível,
uma vez que em seu íntimo lhe falta senso de responsabilidade, maturidade ou a liberdade necessárias para que o
ato tenha valor plenamente humano e jurídico.
É notável e digno de observação que vivemos um período de constante crescimento dos casos de matrimônios
fracassados. Tendo sido o matrimônio validamente contraído nos moldes da Igreja Católica, não pode esse ser
dissolvido, visto que, segundo as Leis de Cristo, não existe
o divórcio (cf. Mc 10,11s; Lc 16,18; Mt 19,1´9; l Cor 7,10).
Pode ocorrer, entretanto, que o vínculo matrimonial nunca
tenha existido, ante a constatação de um vício que tornou
nulo o consentimento dos noivos. Em tais casos, a Igreja
pode instaurar um processo para averiguar a nulidade do
matrimônio. Restando comprovado, emitir-se-á, então,
a Declaração de Nulidade do Casamento.
Há necessidade de disseminação das informações
acerca deste processo, visto que muitas pessoas têm
interesse em alcançar a Declaração de Nulidade de
seus matrimônios, porém, desconhece por completo
o caminho a ser percorrido. Por esta razão, conformam-se com o fracasso de um matrimônio que
talvez nunca tenha existido. Daí a importância
de oferecermos a todos uma explanação das
normas do Direito Canônico relativas à validade e à nulidade do casamento.
Colaboração: padre Odair Marques dos
Santos, vigário Judicial do Tribunal
Eclesiástico de Toledo.
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Igualdade jurídica entre os
filhos adotivos e biológicos

A

OP

res

ente

família é conceituada
como um conjunto de pessoas integradas por um
elo afetivo, que vivem em
um domicílio comum, sob a situação
de igualdade e respeito mútuo entre
seus membros.
Por muito tempo foi considerado
legítimo para efeitos legais apenas
os filhos biológicos constituídos no
decorrer da união matrimonial, de
modo que os filhos adotivos não possuíam seus direitos de filiação resguardados.
Todos são iguais
perante a lei, sem
distinção de

“

qualquer natureza. Princípio fundamental à existência humana, impede
o preconceito e discriminação. No que
tange ao Direito de Família e à Adoção,
o artigo 227, parágrafo 6° da Constituição Federal, reforça a igualdade
entre os filhos biológicos e adotivos,
considerando que todos possuem
direitos e qualificações iguais, sem
qualquer distinção.
A Constituição Federal de 1988 e o
Código Civil de 2002 foram fortes aliados para desconstituir a desigualdade
entre os filhos biológicos e adotivos, assim como o Estatuto da
Criança e Adolescente considera inclusive para fins sucessórios os filhos adotivos.
Na atualidade é incoerente e até mesmo preconceituoso rotular os filhos
como sendo legítimos ou
ilegítimos, não podendo
haver a distinção por
parte da sociedade ou
dos cartórios de registros de nascimento.
Todo rótulo é
negativo. Determinar que o filho
seja
ilegítimo
ou adotivo é
um mecanismo
de
controle
social que gera
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Rótulos positivos são
necessários, frente à
necessidade do desenvolvimento
e da organização do
conhecimento humano

A Constituição
Federal de 1988
e o Código Civil
de 2002 foram
fortes aliados
para desconstituir
a desigualdade
entre os filhos
biológicos e
adotivos

disputa hierárquica, e ainda diminui o
outro.
É fundamental estabelecer a consciência de que o rótulo negativo é
um mecanismo de preconceito que
gera impactos negativos na vida do
ser humano, sendo necessário buscar
maneiras positivas de viver e evoluir.
Por sua vez, os rótulos positivos
são necessários, frente à necessidade
do desenvolvimento e da organização
do conhecimento humano.
É visível que a adoção passou
por diversas transformações, com o
objetivo de extinguir os preconceitos
e discriminações entre filhos biológicos ou adotivos, para todos os efeitos
legais e jurídicos, baseado no princípio da dignidade humana e no melhor
interesse da criança e do adolescente,
visando uma proteção eficaz na convivência familiar.
Advogada Nair Galles
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A reforma da Previdência, a aposentadoria híbrida

E

m abril de 2018, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região decidiu pela
possibilidade de se computar, para
fins previdenciários, o trabalho
exercido em qualquer idade (Ação Civil
Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100).
O entendimento observou o trabalho de
milhares de crianças, que, apesar de ser
proibido por lei, é a realidade de muitas
delas no Brasil.
O Estado, tendo falhado na proteção ao
trabalho infantil, busca ao menos a proteção
previdenciária, a qual decorre do exercício
de qualquer atividade laboral, seja ela
urbana ou rural, que deve ser garantida.
Adentrando especificamente a questão
da averbação do tempo rural, sabemos que
é possível a utilização de períodos rurais
exercidos até 31 de outubro de 1991 para
fins de concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição, independentemente
de
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias (art. 127, V, do Decreto nº
3.048/99).
Ou seja, ter um, dois ou quatro anos
a mais de atividade rural, em muitos
casos, ajuda na concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição
antes da reforma ou até mesmo na exclusão
do fator previdenciário.
Vale ressaltar que, a decisão da Ação Civil

Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100
não foi bem recebida pela jurisprudência,
que continua aplicando a idade de 12 anos
para reconhecimento de atividade rural.
O INSS administrativamente editou,
em 13 de maio de 2019, o Ofício Circular
nº 25, que, em atenção à Ação Civil
Pública, possibilita o reconhecimento
administrativo de trabalho (inclusive o
rural) exercido em qualquer idade para fins
previdenciários.
É necessário ter uma análise viável
ao requerer esta averbação de tempo de
serviço rural, pois uma criança com menos
de cinco ou seis anos de idade não possui
capacidade física para que seu trabalho
seja significativo à subsistência de um
grupo familiar. Ou seja, é fundamental
avaliar de forma correta, e de acordo
com cada situação, a idade em que o seu
trabalho passou a ser relevante ao seu
grupo de regime de economia familiar.

APOSENTADORIA HÍBRIDA

Na aposentadoria por idade híbrida
é possível considerar tempo de trabalho
urbano e rural para se alcançar o direito à
aposentação por idade. Está prevista na
lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008,
que deu nova redação ao artigo 48 da lei
8.213/91.
Divulgação

É um benefício condicionado à idade,
com a particularidade da utilização do
tempo rural e urbano para o preenchimento
do direito.
A aposentadoria por idade sofreu
alterações com a reforma da Previdência.
Antes eram exigidos 180 meses de carência
e idade de 60 anos para as mulheres e 65
anos para os homens. Agora, a exigência é
de 15 anos de tempo de contribuição para
ambos os sexos e idade de 62 anos para
as mulheres (regra permanente) e 65 anos
para os homens.
Ressaltando: se o segurado cumpriu os
requisitos até a vigência da EC 103/2019,
em 13 de novembro de 2019, pode requerer
o benefício ainda com base nestas regras
(direito adquirido).

REGRA

DE

TRANSIÇÃO:

a idade mínima inicial para as
mulheres foi mantida em 60
anos, sendo que sofrerá aumento
progressivo de seis meses por ano
a partir de 2020, chegando a 62
anos somente em 2023.
Tais alterações recaem igualmente sobre
a aposentadoria por idade híbrida, que,
salvo interpretação ridiculamente restritiva,
ainda poderá ser concedida após a reforma
da Previdência.
O
entendimento
que
vem
prevalecendo tanto judicialmente quanto
administrativamente é de que não há
necessidade de que o segurado esteja
trabalhando na atividade rural no momento
imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, podendo estar exercendo
atividade urbana.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ),
através do julgamento do tema 1.007,
garantiu a averbação do tempo rural para
fins de carência, exercido em qualquer
tempo e de forma descontínua, ainda que
não tenha sido efetivado o recolhimento
das contribuições para fins de concessão da
aposentadoria híbrida.
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e as regras para aposentadoria especial

APOSENTADORIA
ESPECIAL

Aposentadoria especial é
o benefício concedido aos trabalhadores que exercem suas
atividades laborais exposto a
agentes nocivos, que podem
causar prejuízo a saúde e
integridade física ao longo do
tempo.
O trabalhador precisa exercer
sua atividade com exposição à
agentes nocivos (físicos, químicos
e biológicos) por um determinado
período de tempo. O tempo de
contribuição necessário pode ser
de 15 anos, 20 anos ou 25 anos
a depender do agente nocivo a
que o trabalhador foi exposto.
A reforma da Previdência (EC
nº 103/2019) trouxe diversas
modificações
no
bojo
da
aposentadoria especial.

REGRA DE TRANSIÇÃO

Na regra de transição, para
quem já estava filiado no RGPS
até a entrada em vigor da reforma,
o segurado deve preencher os
seguintes requisitos:
1.
66
pontos
para
atividade especial de 15 anos de
tempo de contribuição,
2.
76
pontos
para
atividade especial de 20 anos de
tempo de contribuição,
3.
86
pontos
para
atividade especial de 25 anos de
tempo de contribuição.

REGRA PERMANENTE

Já na regra permanente, para
os que se filiaram no sistema após
a entrada em vigor da reforma,
o segurado deve preencher os
seguintes requisitos:
1.
55 anos de idade para
atividade especial de 15 anos de
tempo de contribuição,
2.
58 anos de idade para
atividade especial de 20 anos de
tempo de contribuição,
3.
60 anos de idade para
atividade especial de 25 anos de
tempo de contribuição,
Por expressa disposição do
artigo 25, §2º da EC 103/2019,
a conversão do tempo especial
em comum, trabalhado depois da
entrada em vigor da reforma, não
será mais possível.
No tempo laborado até a data
de entrada em vigor da Emenda
Constitucional será possível a
conversão, desde que se comprove a
exposição a condições especiais que
efetivamente prejudiquem a saúde,
mediante documento específico.
Portanto, não será mais possível
converter o tempo especial para
cumprirmos o tempo de contribuição
necessário
para
acesso
aos
benefícios e tampouco para melhorar
o cálculo do valor do benefício.
Além da reforma da Previdência,
que mudou significativamente o
direito à aposentadoria especial,
outro fator está preocupando
milhares de segurados.
O Supremo Tribunal Federal (STF)
proferiu entendimento que deve
influenciar a aposentadoria especial
de milhares de segurados do INSS,
pois ficou decidido que não é mais
possível ao aposentado especial
continuar trabalhando ou voltar a
trabalhar em atividades exposto
a agentes nocivos prejudiciais à
sua saúde.

Caso isso ocorra, o trabalhador poderá perder o seu
benefício.
Essa decisão poderá afetar tantas
profissões, como mecânicos, marceneiros,
vigilantes, eletricistas, enfermeiros, médicos
e dentistas.
A dúvida sempre existiu, mas agora o STF deixou
claro que quem recebe a aposentadoria especial não
pode continuar trabalhando em atividade especial, sob
pena de ter seu benefício suspenso e posteriormente
cancelado, ou até mesmo ter que devolver os valores
recebidos de sua
aposentadoria.
Tudo isso com
uma simples consulta ao CNIS
do trabalhador.

Leila Fotografias

Mas a vice-presidente do
STJ, ministra Maria Thereza de
Assis Moura, admitiu recursos
extraordinários interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e, nesse contexto,
determinou a suspensão dos
processos que tratem do tema
1.007.

Advogada Jane Radke
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Ética e poder
disciplinar da OAB

A

“

As ações em sociedade é que
vão determinar o que é certo
ou errado, por meio da análise
de vários elementos e regras

ética profissional está ligada à
prática das ações éticas no campo
do exercício ou atividade profissional. Ou seja, se no geral a ética diz respeito ao conjunto dos saberes que
determinam o que é certo e errado, na profissão
esses saberes são aplicados de forma prática.
Sendo assim, cada área profissional
recebe os códigos de ética e devem aplicá-los
de forma a provocar o bem social. Segundo
o membro do Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/PR, advogado João César Silveira Portela,
um profissional ético é aquele que age de
acordo com o código moral de sua profissão.
“Além disso, respeita as leis e não prejudica
outra pessoa por meio de condutas condenáveis”, enaltece.
OP

ATUAÇÃO ÉTICA

Assim, é latente a preocupação da OAB
que seus integrantes atuem em consonância
com os preceitos da ética e da disciplina, já
que o advogado, por previsão expressa do
Código de Ética e Disciplina, é indispensável
à administração da Justiça, sendo 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

ente

Portela diz que não existe uma fórmula
pronta que ensine o indivíduo a ser ético. “As
ações em sociedade é que vão determinar o
que é certo ou errado, por meio da análise de
vários elementos e regras. Portanto, ser ético
é agir bem, não prejudicar a outrem ou pensar em ações que visem apenas o benefício
próprio. A advocacia igualmente está adstrita
a tais deveres, cuja fiscalização, apuração e
punição das infrações éticas e disciplinares
dos advogados é prerrogativa da Ordem dos
Advogados do Brasil”, evidencia o advogado.
Segundo ele, as infrações disciplinares estão previstas no artigo 34 e incisos do Estatuto da Advocacia e as infrações éticas estão
elencadas no Código de Ética e Disciplina da
OAB, cujas penas previstas para condutas indisciplinares ou antiéticas vão desde a advertência até a exclusão do advogado.

res

O QUE É SER ÉTICO?

Membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PR, advogado João
César Silveira Portela: “Um profissional ético é aquele que age de
acordo com o código moral de sua profissão. Além disso, respeita as
leis e não prejudica outra pessoa por meio de condutas condenáveis”

em consonância com a sua elevada função
pública e com os valores que lhe são inerentes. “Neste contexto, exige-se um atuar
do advogado com destemor, independência,
honestidade, decoro, veracidade, lealdade,
dignidade e boa-fé, preservando em sua
conduta a honra, a nobreza e a dignidade da
profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia”,
destaca Portela.

É latente a
preocupação da OAB
que seus integrantes
atuem em consonância
com os preceitos da
ética e da disciplina
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Pioneirismo na
advocacia rondonense

H

á quase 50 anos atuando em
Marechal Cândido Rondon, o advogado Rui Santo Basso foi um
dos três primeiros profissionais
do Direito a exercerem a advocacia na cidade. “A comarca foi instalada em Marechal
Cândido Rondon em 1970. Em 1971 eu me
estabeleci aqui. Na ocasião, havia três advogados na cidade, incluindo eu. Era curioso que naquele ano, hoje quase 50 anos
atrás, existissem somente três advogados
em Marechal, cidade que tinha uma população grande, pois era uma época anterior à
indenização de Itaipu”, lembra Basso.

INCÊNDIO NO FÓRUM

Dentre os eventos mais significativos na
área jurídica de Marechal Cândido Rondon,
o advogado lembra
o incêndio no antigo Fórum, que
aconteceu
no
dia 31 de janeiro de 1987, no
último dia das
férias forenses
daquele ano.
“O incêndio foi
criminoso, com

O

te

en

es

Pr

“

um efeito devastador sobre os processos e
prejuízos milionários para as pessoas que
foram afetadas. Após o incêndio todos os
processos tiveram que ser restaurados. Alguns os advogados conseguiam recuperar,
através de cópias que eles tinham no escritório. Já outros não puderam ser restaurados, pois queimaram”, recorda.
O Fórum, que foi destruído pelas chamas, possuía forma arredondada, conforme
conta o advogado, e ficava ao lado da prefeitura. No mesmo local foi construída uma
nova sede, que hoje está desativada, pois
se tornou pequena para o grande número
de processos.

ADVOCACIA PREVENTIVA

Com o crescimento da população, dos
negócios e a necessidade maior das
pessoas em procurarem assistência
jurídica, a forma como a advocacia se
comporta mudou nos últimos tempos.
“Hoje a advocacia não é mais reparadora de erros cometidos pelas pessoas.
A pessoa inteligente hoje, no meio comercial, ou a pessoa física que tenha
alguma propriedade e procure o advogado antes de fazer seus negócios, é
a pessoa sábia, pois após um negócio ser malfeito, não adianta mais o
advogado. Ele irá corrigir somente
parcialmente o que foi errado”,
pontua Basso, acrescentando:
“Hoje a advocacia é diferente de
49 anos atrás, ela é mais preventiva. Os novos profissionais,
se tiverem consciência disso,
irão orientar as pessoas para
não cometerem deslizes”.

MUDANÇAS

A evolução do corpo de advogados em Marechal Cândido
Rondon passou de três profissionais, em 1971, para um
grande número atualmente. Na
época havia somente um juiz e
um promotor na comarca e uma
vara única que atendia todos os
tipos de processos.
Basso entende que atualmente

A evolução do corpo de
advogados em Marechal
Cândido Rondon passou de três
profissionais, em 1971, para um
grande número atualmente

o que se procura na advocacia é a especialização. “Não existe mais aquela advocacia
que nós fazíamos antigamente, generalista. Cresceu tanto a necessidade de assistência jurídica por advogados que hoje nós
temos não somente um grande número de
advogados como duas faculdades de Direito em Marechal Rondon. Como evoluímos!”,
enaltece.

Atualmente o
que se procura
na advocacia é a
especialização

ACESSO AO DIREITO
Marechal Rondon possui uma
cartela diversificada de advogados, o que, na opinião de Basso, é
benéfico para a população rondonense. “Nesse aspecto, por exemplo, as pessoas que precisarem
de assistência jurídica têm ampla
opção de escolha. Os advogados
necessariamente terão de se especializar, sob a pena de naufragarem
na profissão”, considera.
Ele reitera que a comunidade
está bem servida de profissionais.
“As próprias faculdades possuem
seu sistema de atendimento jurídico para as pessoas necessitadas, o
que também é uma coisa fabulosa.
Além disso, existe a advocacia dativa, fornecida pelo Estado, que antigamente era feita por nomeação do
juiz, gratuitamente, e hoje o advogado recebe para isso, aproximando o Direito da população, independente da sua condição financeira”,
finaliza o advogado.

Advogado Rui Santo Basso: “Hoje a advocacia não é mais
reparadora de erros cometidos pelas pessoas. A pessoa
inteligente hoje, no meio comercial, ou a pessoa física
que tenha alguma propriedade e procure o advogado
antes de fazer seus negócios, é a pessoa sábia”

O Testamento Vital

N

o ordenamento jurídico brasileiro, há várias
formas de testamento. A modalidade denominada “vital” é um instrumento por meio do
qual o testador expressa as suas escolhas,
caso venha perder a sua capacidade civil, seja por motivo
de doença, a exemplo de Alzheimer, ou por acidente, o
que lhe impossibilitaria de expressar livremente a sua
vontade e deliberação sobre questões patrimoniais e
também acerca de tratamentos médicos a ser seguidos,
capazes de prolongar artificialmente sua vida, além da
possibilidade de doação de órgãos. Assim, o testador
indicará os detalhes ou limites a serem observados na
eventual hipótese de não poder ser conscientemente
consultado.
Nos testamentos tradicionais, a vontade do testador
irá ter eficácia após a sua morte. Ou seja, antes desse
evento (óbito) não possuem qualquer aplicabilidade.
Diferentemente dessas outras espécies de testamento,
o “vital” é o documento apropriado para surtir efeitos antes da morte, em situações específicas, tais como aquelas que impliquem estado de incapacidade civil, mesmo
que provisória, a fim de que, neste período, seus interesses sejam preservados.
Em relação a disposições que tratem sobre a recu-

sa ou aceitação de tratamentos específicos para serem
consideradas válidas, sabe-se que o testador não poderá
recusar cuidados paliativos, porque estes são garantidores do princípio constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana e, igualmente, do direito à morte digna, bem
como por afrontarem a própria filosofia dos cuidados
paliativos, que orienta a prática médica no tratamento
de pacientes terminais no Brasil. Seriam, por sua vez,
válidas deliberações acerca de traqueostomia, hemodiálise e ordem “reanimação”.
No que diz respeito à escolha do curador - pessoa
que assumiria a representação jurídica dos interesses
civis do testador -, essa medida não pode ser confundida com a outorga de mandato (procuração), cujos poderes se encerram exatamente pela interdição. Evidente,
por sua vez, que a indicação dessa pessoa pelo testador deverá ser levada em consideração no momento
de eventual ação de interdição à época da escolha do
representante, prevalecendo-se a escolha do testador
sobre a ordem legal prevista no Código Civil, tudo a fim
de preservar os interesses do testador, em obediência à
expressa deliberação testamentária.
Essa modalidade de testamento (vital) deve ser assistida por advogado, com acompanhamento e orientação médica, a ser realizada por meio de
escritura pública.
Apesar de parecer novidade, inexiste qualquer ineditismo no Testamento Vital, que é aplicado desde 1960,
sobretudo nos Estados Unidos da América. Decerto que, no Brasil, referida
espécie de testamento não tem vasta
utilização, sobretudo pelo seu desconhecimento e, possivelmente, pela ausência
de legislação específica que o regulamente.
No entanto, é importante ressaltar

Divulgação
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que há uma resolução do Conselho Federal de Medicina
que dispõe sobre a receptividade das diretivas antecipadas de vontade do paciente no momento de sua incapacidade, a serem consideradas pelo médico responsável,
mediante registro na ficha médica ou prontuário.
Dita resolução já foi até motivo de discussão intentada pelo Ministério Público (Estadual e Federal), sendo
que, nas decisões judiciais proferidas, reconheceu-se a
constitucionalidade da aludida resolução e a harmonia
com o ordenamento jurídico pátrio brasileiro.
Nesse particular, muito embora a edição de uma lei
específica sobre o assunto venha certamente agregar
maior segurança jurídica ao instrumento, é inequívoco
que, frente aos precedentes jurisprudenciais e preenchidos os requisitos mínimos necessários como ato unilateral com repercussão jurídica, o testamento vital detém
validade e eficácia suficiente para ser aplicado.
Fonte: Migalhas

