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Primordiais para o equilíbrio,
a pluralidade e a democracia

M

uito mais do que ser homenageado no dia anos de carreira com notável reconhecimento em seu
11 de agosto, data em que foram criados ramo de atuação, todos os profissionais - e estudantes
os primeiros cursos de Direito no Brasil, o que esperam traçar uma carreira sólida na advocacia profissional que se dedica
merecem o reconhecimento por primarem pelo bom funcionamento, pluralidaao exercício da advocacia é essencial
Em uma sociedade
para a manutenção da Justiça na sociede e democracia da sociedade.
cada dia mais
Assim como tudo se transforma dia
dade - fato que não é um mero enaltecicomplexa e
mento aos advogados.
após dia na sociedade, novos parâmeburocrática, é
tros de Justiça também são trazidos à
Conforme o artigo 133 da Constituiluz, de forma que todo defensor da Jusção Federal, o advogado é indispensáessencial que exista
tiça deve manter-se a par dos direitos
vel à administração da Justiça, tendo,
um profissional
do cidadão para a manutenção de uma
muitas vezes, papel de conciliador e
responsável por
até mesmo de negociador, sendo capaz
sociedade mais equilibrada.
A fim de destacar e divulgar a
de solucionar conflitos entre as partes decifrar o emaranhado
importância
do papel do advogado
opostas de um problema.
de informações que
na sociedade, O Presente elaborou este
Em uma sociedade cada dia mais
acomete o cidadão
jornal especial, evidenciando muitos
complexa e burocrática, é essencial que
diariamente
exista um profissional responsável por
dos profissionais que integram a subseção da OAB de Marechal Cândido Rondecifrar o emaranhado de informações
don, assim como temas de grande relevância para a
que acomete o cidadão diariamente.
Desde os advogados recém-inscritos na Ordem dos classe, bem como assuntos atuais acerca da advocacia.
Advogados do Brasil (OAB) até aqueles que já somam Boa leitura!

Voto consciente:
instrumento de mudança
política e social

“

A

s eleições 2018 batem à porta dos candidatos que pleiteiam os cargos de deputado estadual e federal, governador, senador e
presidente da República, mas, principalmente, dos
cidadãos, que, quanto mais próximos do dia 07 de
outubro, maior a expectativa de mudanças no cenário político do Brasil.
Há algum tempo, os eleitores brasileiros têm
sentido uma diferença na forma de fazer política
e, apesar de muitos não acreditarem ser possível
mudar o cenário político do país, insistindo que a
corrupção é inerente à política nacional. Desde o
início da Operação Lava Jato, no entanto, a cultura da impunidade a políticos corruptos passou a
mudar. “Até então, víamos os absurdos da política, alguns que vemos até hoje. Todavia, desde o
início da operação, quando passou a haver uma
punição aos políticos e a grandes empresários, o
povo também começou a despertar quanto a tudo
aquilo que estava sendo acobertado e que a partir
dali começou a ser colocado na mídia”, destaca o
presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Marechal Cândido Rondon,
Antônio Ferreira França.
Até então, pontua ele, os cidadãos viviam sob
o preceito de que “ricos não vão para a cadeia”,
porém, quando grandes empresários e políticos
começaram a pagar pelos seus desmandos atrás
das grades, grande parte da população passou a
clamar por mais mudanças. “O cidadão hoje não
quer mais se sujeitar ao tipo de político que temos. É claro que existem bons políticos, mas também temos muita sujeira que ser expurgada do
mundo político”, enaltece.

COMO VOTAR CONSCIENTEMENTE

Diante da liberdade e da igualdade no exercício da soberania popular por meio do voto, é fundamental que a escolha dos representantes seja
feita de forma consciente. A consciência do eleitor no momento de escolher seu representante
faz referência à importância de o voto ser tomado
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Há mecanismos para que
qualquer pessoa saiba se o
candidato é ficha limpa ou
suja, se ele já teve ou não
alguma complicação

Antônio Ferreira França, presidente da subseção
da OAB de Marechal Rondon: “Diversas
entidades hoje fazem campanhas para que as
pessoas votem conscientemente e não vendam
seu voto. Além disso, as redes sociais estão
reforçando muito essas questões, o que é muito
benéfico por conta de sua abrangência”

ANO DE SURPRESAS

a partir de informações adequadas, que apontem
ao eleitor que o votado é quem está mais apto a
atender às demandas da população. “Apesar disso, a
venda de voto, uma prática que vem de muitos anos,
infelizmente ainda existe”, reconhece o presidente
da subseção da OAB rondonense. “Principalmente
nas classes menos favorecidas, os políticos aproveitam para explorar a compra do voto e, por qualquer
benesse que entregue, o voto será garantido”, comenta.
Na visão de França, além de os cidadãos buscarem conhecer os candidatos, partidos ou coligações,
há a necessidade de trabalhar a cultura da venda de
voto. “Todavia, isso é algo que depende de todo um
contexto: a melhora da educação e das condições
gerais de vida da população”, opina.

No entendimento do advogado, pelas
mudanças no cenário brasileiro nos últimos anos, ele acredita que a população
terá muitas surpresas nesta eleição. “Diversas entidades hoje fazem campanhas para que as pessoas votem conscientemente e não vendam seu voto.
Além disso, as redes sociais estão
reforçando muito essas questões, o
que é muito benéfico por conta de
sua abrangência”, enfatiza.
França frisa, ainda, a importância de os cidadãos analisarem a
fundo os candidatos, especialmente
pela facilidade de saber sobre a ficha daqueles que
estão pleiteando os cargos políticos. “Há mecanismos para que qualquer pessoa saiba se o candidato
é ficha limpa ou suja, se ele já teve ou não alguma
complicação e deve existir o interesse do eleitor em
pesquisar tudo isso previamente”, expõe.
O presidente da subseção da OAB acredita que
a partir do momento em que a população começar
a mudar a realidade política, colocando novas pessoas e renovando a “cara” do Brasil, haverá uma verdadeira mudança na realidade do país. “Precisamos
de pessoas que realmente estejam preocupadas
com os anseios do povo e não em ocupar um cargo
apenas para roubar. Se nós, cidadãos, não mudarmos tudo isso, infelizmente estarão lá as mesmas
raposas”, conclui.

Conheça mais sobre as
eleições gerais da OAB
N

o âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), tanto para as subseções, como Marechal
Cândido Rondon, para as seccionais, como o Estado do
Paraná, quanto para o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, as eleições para a definição dos cargos diretivos e de aconselhamento ocorrem em novembro deste ano - fim do triênio da atual
gestão.
De acordo com o conselheiro estadual OAB da seccional do Paraná, João Cesar Silveira Portela, há alguns
aspectos do processo de escolha dos profissionais que
ficarão à frente da Ordem que causam diversos debates dentro da classe: o voto indireto para a definição
do presidente do Conselho Federal e a capacidade de
o advogado ser votado, tendo em vista a necessidade
de um tempo mínimo de exercício da advocacia para a
candidatura. “Apesar de esses debates existirem dentro da classe, é importante que o advogado escolha
profissionais comprometidos com a OAB e com a advocacia, evitando colocar à frente da Ordem profissional
com mero interesse pessoal, ou de um grupo que não
representa os interesses de toda a advocacia, seja local, estadual ou nacional”, enfatiza.

Processo eletivo

Tanto para a definição dos cargos diretivos das
subseções como das seccionais, Portela explica que
as eleições ocorrem na segunda quinzena do mês de
novembro, de forma concomitante. “As inscrições das
chapas devem ocorrer 30 dias antes da data da eleição, nas quais deve constar o candidato a presidente,
vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro”, pontua. “Para as seccionais a diferença está
na necessidade de apontar também conselheiros, diretores da Caixa de Assistência aos Advogados e representantes do Estado para o Conselho Federal”, expõe.
Portela esclarece que nas subseções e nos Estados
a definição dos cargos diretivos acontece por meio do
voto direto, obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. “O embate de ideias que existe na classe está voltado à escolha do presidente do Conselho
Federal, que é feita por votação indireta pelos conselheiros federais indicados por cada Estado”, menciona.
De um lado, aponta, estão aqueles que defendem
que o presidente do Conselho Federal também seja

“

Apesar dos debates existirem
dentro da classe, é importante
que o advogado escolha
profissionais comprometidos
com a OAB e com a advocacia

escolhido de forma direta por todos os advogados que
compõem a classe, sob o argumento de que a OAB,
como defensora do estado democrático de direito e
da democracia plena, não poderia ter votação indireta
para a escolha do seu presidente maior. “Em contraponto, há quem defenda a atual forma de escolha, que
ocorre indiretamente. Estes argumentam que pelo Brasil ser continental, se o voto para o presidente do Conselho Federal ocorrer de forma direta, poderia existir
muita influência do poder econômico, desvirtuando os
objetivos da própria Ordem em nível federal”, compara.

João Cesar Silveira Portela,
conselheiro estadual da OAB
da Seccional do Paraná: “O
embate de ideias que existe na
classe está voltado à escolha do
presidente do Conselho Federal,
que é feita por votação indireta
pelos conselheiros federais
indicados por cada Estado”

Experiência

O conselheiro estadual OAB frisa que outro constante debate na classe é voltado à capacidade de o
advogado ser votado para os cargos diretivos e de
aconselhamento, tendo em vista a necessidade de o
profissional postulante ao cargo ter como pré-requisitos a inscrição nos quadros da OAB, estar em dia
com suas contribuições, não possuir punição disciplinar, salvo se reabilitado, e possuir pelo menos cinco
anos de efetivo exercício da advocacia. “Isso faz
com que os inscritos mais jovens não possam ser
votados, o que gera algumas posições divergentes”, comenta.
Uma delas, relata, é formada por aqueles
que defendem a manutenção de tal postura,
tendo em vista que os destinos institucionais da OAB devem estar entregues a advogados que tenham um tempo mínimo
de vivência e experiência.
Outros, no entanto, entendem
que qualquer advogado habilitado a
exercer a profissão, ou seja, inscrito na OAB, também está habilitado a conduzir os destinos da Ordem, independente de seu tempo
de inscrição. “Há, ainda, uma terceira corrente, que entende que
para os cargos diretivos há necessidade deste tempo mínimo
de inscrição. Por outro lado, para
os cargos de aconselhamento,
não há necessidade de um tempo
mínimo”, conclui Portela.
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Caixa de Assistência
dos Advogados: como
usufruir dos benefícios
A

dutos e serviços com descontos especiais”, frisa Nair.
Para usufruir, basta o profissional
consultar os estabelecimentos credenciados no site da CAA/PR, ir até o
estabelecimento desejado, apresentar a carteira da OAB/PR e solicitar o
desconto oferecido.

Onde encontrar

ich

Muito mais do que proporcionar
benefícios diretos à classe, a delegada da CAA/PR da subseção da OAB
de Marechal Cândido Rondon explica
que a Caixa de Assistência também é
parceira de campanhas como do agasalho, que objetiva arrecadar roupas
e direcioná-las a famílias carentes;
Outubro Rosa e Novembro Azul, que
buscam a conscientização de mulheres e homens quanto aos cuidados
com a saúde, entre outras iniciativas.
“A CAA/PR também tem a preocupação que vai além do próprio profissional, mas, por meio dos fundos que administra, preocupa-se com o meio em
que o advogado está inserido e seu
papel social”, diz.
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Papel social
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Além do site www.caapr.org.br,
onde o profissional pode consultar as
empresas conveniadas à Caixa de Assistência, o advogado também pode
consultar os benefícios oferecidos
pela CAA/PR por meio de um aplicativo, disponível para download gratuito para smartphones com o sistema
Android e iOS. “Se o advogado souber
usar com expertise os benefícios disponíveis na CAA/PR, o valor que ele
acumulará em descontos obtidos nas
empresas conveniadas será superior
ao do custo da parcela da anuidade”,
compara.

Nair Scripchenco Galles,
delegada da CAA/PR
da subseção da OAB de
Marechal Rondon: “Se o
advogado souber usar com
expertise os benefícios
disponíveis na CAA/PR, o
valor que ele acumulará
em descontos obtidos
nas empresas
conveniadas
será superior
ao do custo
da parcela da
anuidade”
Mir

uxílio-maternidade, convênios
odontológicos, descontos em
lojas de diversos segmentos, hotéis,
farmácias e planos de saúde. Estes
são apenas alguns dos benefícios
oferecidos pela Caixa de Assistência
dos Advogados (CAA/PR) condicionado aos profissionais com inscrição ativa na Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) há mais de um ano
e que não possuam débitos com a
entidade.
De acordo com a delegada da
CAA/PR da subseção da OAB de
Marechal Cândido Rondon, Nair
Scripchenco Galles, a Caixa de Assistência dos Advogados propicia aos
profissionais diversas vantagens por
meio da contribuição feita anualmente à OAB. “A anuidade paga pelo advogado inscrito na OAB, que pode ser
parcelada, é administrada pela Caixa
de Assistência dos Advogados, que
propicia aos inscritos que estejam
em dia com seus pagamentos na OAB
diversos convênios e descontos na
compra de produtos ou contratação
de serviços em Marechal Rondon e
também no Paraná”, explica.
Dentre os serviços subsidiados
pela Caixa estão consultas médicas,
sessões de fisioterapia, auxílio-funeral, auxílio-maternidade, kit bebê,
exames e profissionais da área da
saúde, convênios odontológicos,
descontos em hotéis, restaurantes,
postos de combustíveis, lojas de diferentes segmentos, planos de saúde, vacinação para a gripe, além de
manter a livraria on-line da CAA, loja
virtual da CAA e a farmácia do advogado. “O Clube de Serviços tem o
objetivo de proporcionar aos advogados, estagiários e seus dependentes
estabelecimentos que ofereçam pro-

“

Além do site www.caapr.org.br,
o advogado também pode
consultar os benefícios em um
aplicativo gratuito disponível
para Android e iOS
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Inventário extrajudicial
x inventário judicial
O

inventário é o procedimento legalmente disciplinado pelo Código de
Processo Civil, por meio do qual são relacionados, descritos e avaliados os bens
deixados pela pessoa falecida, a fim de
que seja possível a posterior distribuição de tais bens entre os herdeiros.
O inventário extrajudicial tem
como base legal a Lei nº 11.441/07,
que exigiu requisitos específicos
para utilização de tal via, mas representou um notável avanço
para a sociedade brasileira
pela celeridade, eficácia e
segurança jurídica.
Os requisitos específicos para a realização do inventário extrajudicial são: todos
os herdeiros devem
ser maiores e capazes, deve haver
consenso/acordo
entre os herdeiros quanto à partilha dos bens,
não pode haver
testamento e a

escritura deve contar com a participação de
um advogado.
Já o inventário judicial é aquele em que
as partes não concordam com a forma da divisão dos bens, os herdeiros são menores ou
não possuem capacidade civil, há presença de
testamento e é necessária a participação de
advogado para elaboração dos atos judiciais
necessários.
O processo de inventário judicial pode se
arrastar durante anos, já o inventário extrajudicial se resolve em questão de poucos meses.

o mundo dos negócios, nas relações comerciais, empresariais
e particulares, fazer um bom contrato é
fundamental. Por meio de um contrato
elaborado por advogado, os contratantes definem o objeto do contrato (compra, venda, prestação de serviços, etc.),
estipulam as condições de pagamento,
prazo, multas, condições para rescisão e
demais questões inerentes à relação negocial, para garantir que o mesmo seja
cumprido e haja o devido pagamento.
No mundo jurídico, há uma famosa
expressão que diz que “o contrato faz
lei entre as partes”, também chamado
de Pacta sunt servanda, ou seja, consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado deve
ser cumprido, pois o contrato transmite
a vontade dos contratantes.
A elaboração de um bom contrato
garante às partes que as cláusulas sejam devidamente cumpridas, inclusive
podendo ser acionada a Justiça para
fazer valer os seus direitos com mais
garantias.
Existem vários modelos de contratos encontrados na internet, mas muitas vezes não atendem às peculiaridades de cada caso, por isso, sempre deve
ser feito por um advogado. Economizar
pode sair muito caro.

Qual a melhor opção?

Muitas vezes, não se trata da melhor opção, mas, sim, na possibilidade ou não de utilizar pela via judicial ou extrajudicial.
Se os requisitos para realizar o inventário
extrajudicial estiverem presentes será uma
ótima opção devido à agilidade com que pode
ser feito.
Mas, independente do meio que for realizado, que seja feito de maneira civilizada e
harmoniosa para que todos os envolvidos sintam que seus direitos foram respeitados, trazendo, por fim, uma solução para todos.
Em relação às dívidas contraídas pelo falecido não resta dúvida que a responsabilida-

A importância da
elaboração de um contrato
N

“

O processo de inventário
judicial pode se arrastar
durante anos, já o
inventário extrajudicial se
resolve em poucos meses

“

de pelo seu pagamento é repassada aos bens
que passaram a compor a herança. O pagamento da dívida deve se dar antes da divisão
do quinhão dos herdeiros, caso isso não ocorra
cada um dos herdeiros responderá nos limites
da parte recebida.
Para a realização do inventário as custas
compreendem o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doações (ITCMD) sobre o valor total dos bens (a alíquota desse imposto
vária de um Estado para outro, no Estado do
Paraná ela é 4%), custas de cartório ou custas
judiciais.
Diante desse entendimento, o inventário
extrajudicial, pela sua agilidade, rapidez e eficácia de resultados, fazendo sempre convergir a cooperação entre todos os interessados,
será uma ótima alternativa para em poucos
meses finalizar o procedimento de inventário,
porém quando houver incapazes e conflito entre os herdeiros deve ser adotado o inventário
judicial, que será mais burocrático.
Portanto, procure o auxílio de um advogado especializado no ramo do Direito de Família
e Sucessões para formalizar a divisão e transferência dos bens deixados pelo “de cujus” de
forma correta e segura e adequado ao caso
concreto.

Um bom contrato garante às
partes que as cláusulas sejam
devidamente cumpridas”

Dr. Rogério Ernesto Grenzel
(OAB/PR 36.164)

Dra. Pamera Emanuele Riegel
Zachow (OAB/PR 49.383)

Dra. Maria Bruna Grenzel
(OAB/PR 88.529)

Graduado em Administração pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em 1992, graduado em
Direito pela Universidade Paranaense
(Unipar), em 2002, e pós-graduado em
Ad m i n i st ra ção Pública
pela Faculdade Padre
João Bagozzi, em 2004.

Graduada em Direito pela Universidade Paranaense (Unipar) em 2007,
pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela União Educacional de Cascavel (Univel), em 2009, graduada em
Administração pela Faculdade Luterana
Rui Barbosa (Falurb), em 2014, e mestre
em Ciências Ambientais pela
Universidade
Estadual
do
Oeste
do Paraná
(Unioeste),
em 2017.

Graduada em Direito pela Faculdade de Ensino Superior de Marechal
Cândido Rondon (Isepe Rondon), em
2016, e pós-graduanda em Direito e
Processo Previdenciário pela Faculdade Damásio.
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Você, empresário, agricultor
ou cidadão, pode se
defender de abusividades
nos contratos bancários
M

uitas pessoas, físicas ou jurídicas, realizaram
empréstimos junto a instituições financeiras
em um período recente e, por conta do momento de
crise que assola o Brasil, encontram dificuldades na
quitação de seus contratos, inclusive se tornando inadimplentes.
Neste cenário, muitos acabam sofrendo, em alguns casos, processos judiciais, protestos e restrições
de crédito, não sendo raro ouvir reclamações de taxas
consideradas abusivas, valores excessivamente altos
ou juros exorbitantes.
Um dos grandes vilões de casos como estes é o refinanciamento de dívidas, com contratação de empréstimos para pagamento de outro já vencido. Todavia, o
que muitos não sabem, sejam cidadãos, empresários
ou agricultores, é que é possível fazer algo contra os
contratos bancários, principalmente graças ao Código
de Defesa do Consumidor (CDC) e às teses firmados
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recursos repetitivos.
A Justiça tem combatido as práticas abusivas das
instituições financeiras e vários destes entendimentos têm se tornado permanentes nos Tribunais Pátrios,
muito por decorrência de a defesa do consumidor estar na Constituição Federal como direito fundamental.
A definição de consumidor atinge tanto pessoas
físicas e jurídicas que utilizam a rede bancária oficial,
incluindo-se empresários e agricultores. As empresas
também são consideradas consumidoras destes serviços. Ainda, segundo o STJ, as cooperativas de crédito
se equiparam às instituições financeiras, também estando sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor e, em decorrência deste, à Política Nacional
de Proteção e Defesa do Consumidor.
As teses adotadas pelo STJ e demais Tribunais nas
relações bancárias têm como finalidade principal aten-

“

der as necessidades dos consumidores, bem como
harmonizar as relações de consumo, sempre prezando
pela transparência e boa-fé, no entanto, sem deixar de
atender aos interesses econômicos.
Muito já foi discutido sobre a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor nas relações com as instituições financeiras. O STJ definiu que é possível aplicar
os instrumentos de proteção aos bancos e similares.
Na prática, isso quer dizer que a proteção concedida ao consumidor nas relações de consumo também
se estende aos bancos e isso protege a parte mais vulnerável da relação contra contratos abusivos e outras
práticas ilegais.
O consumidor encontra-se sempre em uma relação
de hipossuficiência quanto às instituições financeiras
e, considerando que a maioria dos contratos bancários
são os chamados “contratos de adesão” (onde existe a
padronização das cláusulas contratuais, sem possibilidade de discussão ou revisão), acaba tomando crédito
sem analisar as futuras consequências no negócio, ou
mesmo sem a devida transparência na evolução do
saldo devedor.
Ainda há muitos que refinanciam dívidas por meio
de novos contratos, utilizando os serviços de crédito
disponibilizados pela instituição financeira diretamente em suas contas, sem qualquer análise prévia do
impacto financeiro. Na prática, isso quer dizer que o
consumidor simplesmente adere ao conteúdo do contrato, sem possibilidade de alteração de nenhuma das
condições ou cláusulas ali impostas.
Com isso, as instituições financeiras impõem de
forma unilateral as suas condições e exigências, o que,
de certa forma, favorece a concretização de práticas
abusivas e a existência de cláusulas excessivamente
onerosas nos diversos contratos bancários, o que dificulta inclusive a sua devida liquidação.

O consumidor encontra-se
sempre em uma relação de
hipossuficiência quanto às
instituições financeiras
Quando o assunto é contrato bancário, cédula de
crédito, revisão de contrato ou ação revisional de financiamento de imóveis, taxas e juros abusivos em
cartão de crédito e cheque especial, parece que todas
as informações são confusas e imprecisas.
Nem mesmo alguns profissionais que atuam na
área, como advogados, contadores e economistas,
conseguem explicar e entender o que pode e o que
não pode, o que é legal e o que é ilegal.
Assim, por meio do julgamento de recursos repetitivos, o STJ formou o seu entendimento sobre diversas
questões de direito bancário e consumidor, definindo
várias matérias que podem ser questionadas na Justiça e em quais situações é necessário realizar a revisão
contratual e quando os juros ou taxas serão abusivos.
Isso garante segurança jurídica aos consumidores
quanto ao êxito de suas demandas, pois precedente
firmado em recurso repetitivo deve ser imediatamente aplicado, tendo efeito vinculante em relação a futuras ações sobre casos semelhantes.
Sabendo quais pontos “atacar”, especialmente
aqueles que já foram apreciados pelo STJ em recursos
repetitivos, é possível definir uma estratégia vitoriosa
para defesa dos direitos dos consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas.
Portanto, quando for constatada a existência de
abusividades ou ilegalidades nos contratos bancários,
é possível pedir a revisão das cláusulas contratuais
através de uma ação judicial.
O objetivo da ação será restaurar o equilíbrio entre
as partes, tendo como base os precedentes vinculantes do STJ. Por isso, um dos primeiros passos para definir uma estratégia vitoriosa é conhecer os precedentes vinculantes do STJ em matérias de direito bancário
e consumidor através de um profissional do direito
que possa viabilizar seus interesses na Justiça.

Fique de olho!
O

seguimento de financiamentos imobiliários é um dos mais complexos do direito brasileiro. Todavia, traz consigo a ocorrência de alguns tipos de abusos
praticados, ocasionando perdas monetárias aos consumidores.
Muitos contratos assinados atualmente trazem consigo adicionais onerosos,
que prejudicam o comprador. Há uma cobrança de taxas de juros e encargos muitas
vezes exorbitantes, por meio de práticas abusivas, visando o aumento dos lucros
daqueles que atuam no setor.
A seguir estão as taxas abusivas mais comuns recorrentes no mercado imobiliário:
SATI: cobrada sob a alegação de existirem custos referentes à assessoria jurídica e técnica para fechar o contrato. Ela fere o artigo 39 do Código de Defesa do
Consumidor, pois trata-se de “venda casada”.
Assessoria imobiliária: às vezes integrada com a SATI, ou cobrada de forma
separada, tem valor variável. Esta taxa é de obrigação exclusiva do vendedor do
imóvel, que contratou a assessoria. Outra “venda casada” que obriga o consumidor
a contratar um profissional indicado pela corretora.
Taxa de interveniência: geralmente cobrado o percentual de 2% sobre o valor
do financiamento ou até R$ 3 mil como valor fixo, quando o comprador não aceita
a instituição financeira parceira da corretora.

Taxa de transferência do imóvel: equivalente a 3% do valor do bem, ela incide quando o comprador vende o imóvel em construção para outra pessoa, para que
esta assuma as prestações do financiamento. Esta taxa é imposta pela corretora
sob o nome de “Renúncia” ou “Cessão do Contrato”. Essa prática fere o CDC e não
tem nenhuma previsão em lei.
Taxa de obra: custando 2% do valor do imóvel durante a construção, é cobrada
sob a justificativa de haverem “juros de obra” até a liberação do “Habite-se” e da
documentação relacionada. Esta cobrança fere o artigo 51 do CDC, pois coloca o
consumidor em desvantagem exagerada.
Taxa de administração: cobrada pelo “serviço administrativo” e pela “manutenção do contrato de financiamento”. A lei realmente prevê o pagamento desta
taxa, mas impõe que o seu limite é de até 2%, incidindo apenas nas 12 primeiras
prestações. Algumas corretoras chegam a cobrar de 20% a 30% durante todo o
financiamento.
Em casos já consumados, o comprador pode e deve fazer valer os seus direitos,
recorrendo à Justiça para reaver o seu dinheiro, que deverá ser restituído em dobro,
com acréscimo de juros e correção monetária.
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Principais aspectos da
reforma eleitoral aplicados
às eleições de 2018

M

ais uma vez, a legislação eleitoral foi alterada para um
novo pleito eleitoral. Infelizmente o cidadão brasileiro
sofre com esta inconstância legislativa, que o faz chegar às
vésperas de uma eleição sem saber de fato quais serão as regras do “jogo”.
Muitas vezes os próprios candidatos participam do pleito
eleitoral sem de fato saber quais seus direitos e obrigações,
gerando-lhes dificuldades para organizar a campanha, pedir
voto e prestar regularmente suas contas.
Assim como em 2016, a eleição de 2018 terá apenas 45
dias de campanha, iniciando em 16 de agosto e finalizando o
1º turno no dia da eleição, em 07 de outubro.
Visando esclarecer as novidades legislativas, pontuamos
as principais alterações desta nova reforma eleitoral vigente
para as eleições de 2018.
Financiamento de campanha
Foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Este “fundão” distribuirá aos partidos o valor de
R$ 1,7 bilhão. Doações de pessoa jurídica continuam vedadas e
pessoas físicas podem doar até 10% do declarado no Imposto
de Renda do ano anterior.
Limites de gastos de campanha
Candidatos a deputado estadual poderão gastar até
R$ 1 milhão e candidatos a deputado federal até R$ 2,5 milhões.
Arrecadação de recursos
Foi autorizado o financiamento de campanha coletivo
ou crowdfundings. Com isso, os partidos políticos e candidatos poderão utilizar a internet para realizarem as “vaquinhas
virtuais”. A reforma também permitiu arrecadação para campanhas por meio da comercialização de bens (venda de camisetas, bonés, etc.) ou serviços (jantar por adesão, etc.).

Propaganda eleitoral na internet
A reforma autorizou que os candidatos, coligações e partidos
façam propaganda eleitoral através de “posts impulsionados” nas
redes sociais. Todavia, os “posts patrocinados” apenas podem
promover o candidato, sendo proibidas publicações pagas que
criticam ou mencionem negativamente candidatos adversários.
Outras formas de propaganda eleitoral na internet
Está garantida a livre manifestação do cidadão na internet,
sendo vedado o “impulsionamento pago”.

João Gustavo
Bersch
OAB/PR
43.455

Propaganda em geral
É permitida a propaganda com bandeiras e adesivos plásticos, desde que não excedam meio metro quadrado. Os carros de
som só serão permitidos em carreatas, caminhadas, passeatas
ou durante reuniões e comícios.
Fake news eleitorais
As malfadadas “fake News” são notícias falsas que visam
confundir o eleitor sobre determinado candidato. A Justiça Eleitoral concentrará esforços para minimizar a atuação de perfis
falsos e robôs que disseminam conteúdo inverídico visando
prejudicar determinado candidato. A atenção ao cidadão é de
que este poderá ser responsabilizado civil e criminalmente se
compartilhar conteúdo falso.
João Gustavo Bersch é advogado membro do
Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (Iprade)

Benjamim
Pinheiro
OAB/PR
79.775

Mudanças na concessão
do auxílio-doença
O

auxílio-doença vem sofrendo constantes alterações por parte do governo federal, com a criação
de regras mais restritivas, tornando cada vez mais difícil
a obtenção e manutenção do benefício.
As alterações começaram com o chamado “pentefino”, a partir do qual o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) convocou milhares de segurados em gozo
do benefício para nova avaliação médico-pericial, acarretando inúmeras cessações de benefícios, muitas vezes,
indevidas.
De acordo com informações do governo brasileiro,
entre o segundo semestre de 2016 e 30 de junho de
2018, foram suspensos 341.746 auxílios-doença e
108.512 aposentadorias por invalidez.
Até o final do ano, a previsão do Ministério do Desenvolvimento Social, ao qual o INSS é vinculado, é de que
sejam revistos 552.998 auxílios-doença e 1.004.886
aposentadorias por invalidez.
Junto à operação “pente-fino” veio também a estipulação de um prazo automático de 120 dias para a
cessação, caso o perito não fixasse na perícia alguma
data. Essa cessação automática já era repudiada pela jurisprudência, porém foi incluída na Lei de Benefícios da
Previdência Social (art. 60, parágrafo 9º, da Lei Federal
8.213/91, alterado pela Lei Federal 13.457/2017).
As alterações geraram aumento na cessação de benefícios e, consequentemente, nas demandas judiciais,
abarrotando ainda mais o Poder Judiciário.
Dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça
em 2012 demonstram que 34,35% dos processos em
trâmite na Justiça Federal envolvem o INSS, elevando ao
patamar de maior litigante do Brasil.

Mais mudanças

Com todo o panorama desfavorável ao segurado,
ocorreu mais uma mudança. A edição da Instrução Normativa INSS nº 90/2017 apresenta que não haverá mais
prorrogações ilimitadas de auxílios-doença, como ocorria anteriormente, passando a vigorar um novo fluxo de
perícias médicas.
Após a primeira perícia com a Data de Cessação de
Benefício (DCB) fixada, o segurado que se achar incapaz
para retornar ao mercado de trabalho na DCB poderá
pedir uma segunda perícia, a chamada Perícia Médica
Conclusiva (PMC).
Nessa segunda perícia, o perito poderá optar por:
manter a DCB original (por consequência, cessando o
benefício), sugerir reabilitação profissional (onde será
ensinado ao segurado o exercício de outra atividade),
o reconhecimento de longa incapacidade (convertendo
em aposentadoria por invalidez) ou auxílio-acidente
(caso verificado que houve consolidação das lesões e
redução da capacidade laborativa) ou, ainda, prorrogar a
DCB por mais 60 dias, 180 dias ou um ano.
Se mesmo assim o segurado pedir uma terceira perícia, será feita a Perícia de Resolução (PRES), a partir da
qual será proibido prorrogar a DCB, cabendo ao perito do

Advogado Johnny Strohhaecker: atuação em causas
do direito previdenciário, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte,
benefício assistencial, revisão de benefício, família,
divórcio, pensão alimentícia, inventário e cível

INSS optar entre confirmar a DCB anterior (cessando assim o benefício), sugerir a aposentadoria por invalidez,
auxílio-acidente ou reabilitação profissional. Ou seja,
serão no máximo três perícias médicas por benefício.
Todavia, o que se verifica é que o INSS está buscando cada vez mais automatizar a cessação do benefício,
sem averiguação adequada das necessidades de cada
beneficiário, prejudicando, assim, o direito ao benefício.
Ao segurado que se considerar lesado, a solução é
buscar profissional da área para resolução do problema
perante ao Poder Judiciário.
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Valores: ética
profissional, trabalho em
equipe, determinação,
eficiência e liderança

A

Marcondes Advocacia foi fundada em 2012 pelo advogado Dr. Leandro Marcondes Silva (OAB/PR 47.999), que em
outubro deste ano completará dez anos de atuação e dedicação
à advocacia. “O propósito de nosso escritório é prestar serviços
jurídicos especializados, de elevada qualidade técnica e proporcionar a resolução do problema do cliente de maneira a satisfazer
suas expectativas e necessidades”, destaca Marcondes.
Além do advogado fundador, o escritório conta com uma equipe formada por um assessor, um assistente jurídico, um assistente administrativo e ainda por advogados parceiros, colaboradores
e correspondentes, que contribuem para a celeridade e eficiência
da prestação dos serviços. “Atualmente contamos com uma sede
nova e moderna, demonstrando também nossa preocupação em
investir na infraestrutura para melhor atender aos clientes”, diz
Marcondes
Ele descreve que a principal área de atuação da Marcondes
Advocacia é a Cível, nas seguintes ramificações: direito bancário,
direito empresarial, recuperação de crédito, direito do consumidor, responsabilidade civil e direito securitário. “Atuamos também
no direito previdenciário, contribuindo para a aposentadoria do
cliente e na área tributária na recuperação impostos indevidos”,
menciona.
O escritório aplica em sua gestão conceitos modernos e atuais
de empreendedorismo com objetivo de sempre surpreender de
forma positiva seus clientes. “Como atuação, temos a
primazia dos valores da ética, dedicação e lealdade aos
clientes, empregando a honradez nos serviços prestados”, conclui o advogado.
Ao longo desses dez anos, a Marcondes Advocacia
demonstra a constante busca pela evolução intelectual
e estrutural.

Dr. Leandro Marcondes Silva (OAB/PR 47.999), fundador da Marcondes Advocacia:
“Atualmente contamos com uma sede nova e moderna, demonstrando também
nossa preocupação em investir na infraestrutura para melhor atender aos clientes”

“
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tal de Informações do Beneficiário da Saúde Suplementar
(PIN-SS), área restrita com login e senha.
Para as empresas, o valor do reajuste a ser aplicado
nos contratos coletivos empresariais ou por adesão precisa ser avisado com no mínimo 30 dias de antecedência.

Prazos máximos de atendimento

Após o período de carência, o beneficiário terá direito
ao atendimento, conforme segmentação do plano (se
odontológico ou médico-hospitalar; se ambulatorial ou
hospitalar com ou sem obstetrícia; se referência), e este
atendimento deverá ocorrer dentro dos prazos máximos.
Confira os prazos máximos para atendimento:
Serviço

Prazo máximo de
atendimento (em dias úteis)

Consulta básica (pediatria, clínica médica,
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia)
7 dias
Consulta nas demais especialidades
14 dias
Consulta/sessão com fonoaudiólogo
10 dias
Consulta/sessão com nutricionista
10 dias
Consulta/sessão com psicólogo
10 dias
Consulta/sessão com terapeuta ocupacional 10 dias
Consulta/sessão com fisioterapeuta
10 dias
Consulta e procedimentos realizados em
consultório/clínica com cirurgião-dentista
7 dias
Serviços de diagnóstico por laboratório
de análises clínicas em regime ambulatorial
3 dias
Demais serviços de diagnóstico e
terapia em regime ambulatorial
10 dias
Procedimentos de alta complexidade (PAC) 21 dias
Atendimento em regimento hospital-dia
10 dias
Atendimento em regime de
internação eletiva
21 dias
Urgência e emergência
Imediato
Consulta de retorno
A critério do profissional

Atenção!
Para ser atendido dentro dos prazos você deverá ter cumprido os períodos de carência previstos em seu contrato, conforme o tipo do procedimento.
Esses prazos valem para atendimento por um dos profissionais ou estabelecimentos de saúde da rede conveniada ao
plano e não para atendimento por um profissional ou estabelecimento específico de preferência do consumidor.
O prazo para consulta de retorno ficará a critério do profissional responsável pelo atendimento.

Dr. Alcemir
da Silva
Moraes

Dr. Ricardo
Ferreira
Fernandes

Direito dos aposentados
e pensionistas

Quem é aposentado, ex-empregado exonerado ou foi
demitido por justa causa, mas que contribuiu com o pagamento do plano coletivo empresarial, tem o direito de
manter seu plano com as mesmas condições de cobertura. O beneficiário deve informar à empresa empregadora
em até 30 dias o interesse de permanência no plano.
A continuação no plano inclui as vantagens obtidas
em negociações coletivas desde que eles assumam o
pagamento das mensalidades e não sejam admitidos em
novo emprego.

Cancelamento
de contrato pelas operadoras

A operadora só pode rescindir o contrato, tanto individual quanto familiar, se houver fraude ou atraso de
pagamento do consumidor em um período superior a 60
dias consecutivos ou nos últimos 12 meses de contrato.
O beneficiário precisa ser notificado até o 50º dia de inadimplência.
Os planos coletivos podem ser rescindidos sem motivo depois de 12 meses de contrato e mediante notificação com no mínimo 60 dias. Caso haja motivo, as operadoras podem rescindir antes dos 12 meses, desde que
previsto no contrato.

Contratos feitos
pela internet

Antes da contratação os serviços precisam ser
definidos de acordo com a necessidade do contratante.
As operadoras que optarem por comercializar os planos
pela internet devem divulgar as informações sobre os
produtos disponíveis para venda e sobre os documentos
necessários para a transação. O contrato pode ser rescindido em sete dias.

“

Quem é aposentado, ex-empregado
exonerado ou foi demitido por justa
causa, mas que contribuiu com o
pagamento do plano coletivo empresarial,
tem o direito de manter seu plano com as
mesmas condições de cobertura
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O barato pode sair caro: a
importância da contratação
de um bom profissional
No escritório Thiele
& Gomes Advocacia,
além de elaborar
contratos, as
advogadas também
são especialistas em
causas contra o INSS
e também atua na
área de Família, do
Consumidor
e Civil

I

nfelizmente, a maioria da população não toma os devidos cuidados ao fechar negócios jurídicos. Neste sentido, é importante
estar atento ao formalizar uma negociação por intermédio de instrumento contratual.
Muitos, motivados a economizar, acabam utilizando um “modelinho” de contrato encontrado na internet ou até mesmo os comumentos fornecidos por escritórios de contabilidade, sindicatos e outros,
que, por não terem o conhecimento técnico necessário para confeccioná-los, cobram valores irrisórios por estes instrumentos jurídicos.
Outras pessoas são levadas pela emoção a não se preocuparem
com a confecção deste tipo de documento por confiar excessivamente na outra parte, que geralmente é um amigo, parente ou conhecido
próximo. Não se dão conta de que em negociações onerosas todo cuidado é pouco, afinal é o seu patrimônio que está em jogo.
Estes são apenas alguns dos muitos erros cometidos por quem
realiza uma negociação por meio de contrato. Atitudes assim podem trazer sérios problemas futuros.
É em razão disso que a elaboração de contrato é assunto
sério e deve ser feito por profissional competente, ou seja, um
advogado de sua confiança.
Ao contrário do que muitos pensam, o contrato não é apenas a simples transcrição da vontade das partes, mas engloba
uma análise jurídica aprofundada sobre o tema. O profissional
contratado tem a missão de aplicar as ferramentas legais em
defesa dos direitos e das obrigações assumidas no contrato
pelas partes.
Além disso, faz análise do risco contratual, projetando
possíveis situações futuras que podem causar prejuízos
às partes, tal como inadimplemento ou outro descumprimento contratual e, com intuito de
evitar situação como esta, insere no
contrato mecanismos de defesa aos
direitos das partes, como cláusulas
penais que desestimulem este
tipo de conduta.
No entanto, caso o descumprimento contratual ainda ocorra,

o profissional
do Direito garantirá que a
parte prejudicada possa
reaver seus direitos violados
de maneira satisfatória. Isto
inclui desde a
obtenção de garantias pessoais e reais, tais como fiança, aval,
hipotecas, dentre outras.
Portanto, nota-se que a elaboração de um contrato não é um
ato simples. Cada caso deve ser analisado de forma individual e
pormenorizada, de maneira que não existam quaisquer lacunas
que possam justificar o inadimplemento da parte contrária.
Todo esse cuidado deve ser realizado por um profissional
competente no momento que antecede a formalização do
negócio jurídico.
Cuidado! Após a assinatura de um contrato mal
elaborado e diante do descumprimento contratual,
ao procurar tardiamente um profissional, você tomará ciência do que efetivamente quer dizer o
conhecido jargão “o barato pode lhe sair muito
caro”.
Valorize o profissional do Direito que tanto
estudou para obter o conhecimento necessário
e continuamente se aperfeiçoa para agir em defesa dos seus direitos e interesses.

Crimes digitais:
previna-se
A

revolução digital, por meio da popularização de aparelhos eletrônicos com disponibilização de internet,
mudou a forma com que as pessoas se
comunicam e tornou-se um veículo de
comunicação rápido e ágil, seja no plano
de trabalho ou nas atividades de lazer,
proporcionando acesso a uma gama de
informações num curto espaço de tempo.
Esses avanços tecnológicos trouxeram novas formas de realizar tarefas, trabalhar,
estudar, comunicar-se, emitir opiniões, entre outras. No entanto, a internet tornou-se também um instrumento utilizado para
muitos malefícios, que podem nos causar
transtorno das mais diversas maneiras.
A facilidade de acesso e o aumento
do anonimato permitem que indivíduos
mal-intencionados interajam com a comu-

nidade global comportando-se de forma
inaceitável, cometendo crimes dos mais
variados tipos.
Com isso, a criminalidade digital tornou-se ameaça constante para os usuários da internet, fazendo-os, muitas vezes, vítimas em potencial devido à falta
de orientação e conhecimento sobre o uso
adequado desta importante ferramenta.
Crimes digitais são aqueles cometidos
com computadores afetando outros computadores ou dispositivos eletrônicos. Entretanto, na maioria dos casos, os crimes
são cometidos através da internet e dividem-se em dois grandes grupos: crimes
digitais próprios e impróprios.
Crimes próprios são condutas de
acesso não autorizado a computadores,
sistemas de informática, interceptação

Neste cenário, podemos tomar algumas medidas para prevenir-se
e usar a internet de forma segura:
• Evite divulgar senhas, nomes e dados de documentos, endereços
de telefone, enviar ou publicar fotos íntimas;
• Em comunicação nas redes sociais, procure manter a educação e o
bom-senso nas conversas, nunca gravar senhas e login no computador;
• Tenha cuidado ao baixar arquivos, livros ou programas, pois podem conter vírus e infectar ou danificar os aparelhos;
• Não faça download de algo que não conhece a origem;
• Sempre busque provedores de serviços atualizados que oferecem
recursos com segurança.

de dados, comunicações, modificações de
dados e banco de dados, infrações de direito autoral entre outros, onde usa-se o
computador para cometer o crime.
Já os crimes impróprios são crimes
comuns, mas praticados pela internet,
como estelionato, lavagem de dinheiro, incitação ao ódio, discriminação,
calúnia, difamação, divulgação de
notícias falsas (fake news), divulgação de imagens sem autorização,
pornografia infantil, terrorismo, entre outros.
Atualmente, é crescente o aparecimento desse tipo de crime por
dois motivos principais: a facilidade
e o anonimato dos que cometem e
a dificuldade na identificação dos
criminosos.

Advogado Marcio Leandro Boreli:
atuação em causas criminais, cível,
família, inventários, divórcios, contratos,
previdenciário e do consumidor
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A indispensabilidade
do advogado na
atividade empresarial

A

notória alteração da Lei Trabalhista
(13.467/2017) - popular Reforma
Trabalhista - acarretou em uma redução
significativa no número de ações judiciais
perante a Justiça do Trabalho.
Vários fatores podem ser atribuídos
a esta situação: possível condenação do
vencido na ação judicial em custas processuais e honorários advocatícios, liquidação
(cálculo) dos valores pretendidos no pedido inicial, insegurança quanto à interpretação da nova norma e supostos temores
de reduções de direitos dos trabalhadores.
Em recente pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho, apurou-se que houve
redução, na média nacional, de 46% do
ajuizamento das ações trabalhistas após a
Reforma Trabalhista.
O grande passivo trabalhista estremeceu e até “faliu” muitas empresas. A insegurança nas decisões judiciais desanimou
muitos empreendedores.
Mas a realidade é dura. A enorme quantidade de ações trabalhistas existentes
em nosso país também se atribui ao fato
das empresas não possuírem um setor de
recursos humanos ativo e organizado.
Não são raros os casos em que as empresas não possuem registros de horários
de trabalho dos funcionários em cartões
ponto ou se registram, os perdem, ficando
sem qualquer subsídio de prova documental no processo judicial ou em inspeções
administrativas.
As ações trabalhistas ajuizadas após
11 de novembro de 2017 deverão conter
as adequações processuais da Reforma
Trabalhista, sendo necessário, por parte
do empresário, a apresentação de uma
completa documentação da relação de trabalho para que permita que o advogado
faça uma boa defesa em favor da empresa.
Mesmo com a significativa redução do
número de ações, a atuação do Ministério
Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e sindicatos continuam
atuantes - se não ainda mais atuantes.
Principalmente quando estamos diante de
um processo acelerado de informatização,
inclusive, das formas de controle e punição

“

(dos desorganizados) pelos órgãos públicos, a exemplo da implantação do E-Social.
Portanto, a organização documental das
empresas e acompanhamento de um grupo
jurídico atuante mostra-se indispensável.
Estamos em 2018 e, infelizmente, o
“fio do bigode” não é aceito como documento, muito menos como prova processual. Tal cautela inclusive se estende além
das relações laborais entre empresa e
empregado. É comum nas relações comerciais a informalidade nas celebrações de
negócios e quando surge o litígio, não há
documento que assegure a fidelidade do
negócio celebrado.
Empresas vendendo a prazo sem formalizar documentação da concessão de
crédito, vendas sem a emissão correta da
nota fiscal que lhe assegure manejar ação
judicial para recuperação de valores e a
simples falta de conferência de documentos dos clientes são alguns dos problemas
encontrados nas relações comerciais diárias.
Por outro lado, a informalidade afasta
o conhecimento das ferramentas à disposição das empresas e prestadores de serviços que lhe possam assegurar o recebimento do crédito concedido e não pago,
do serviço prestado e não recebido. Esse
desconhecimento envolve desde a forma
correta de se preencher uma nota promissória, ferramenta eficiente para cobrança,
bem como o costume de não se exigir a
assinatura do cliente no rodapé de uma
simples nota fiscal que servirá de prova
que a mercadoria foi entregue ou o serviço realizado.
Tais negligências refletem negativamente quando há necessidade de se efetivar uma cobrança dada a falha documental
que poderá ocasionar a improcedência do
pedido.
SE RESGUARDE
A prevenção e orientação em tais situações podem ser supridas pela presença de
um profissional do Direito. Ao contrário do
que se cultua, esse profissional não pode
ser apenas relacionado com a existência
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A consultoria
empresarial é a maneira
mais inteligente de
economizar e crescer
do litígio e de um processo judicial.
Sua orientação na prevenção de conflitos e consultor para as atividades diárias
torna-se indispensável. E para usufruir
dessa prestação de serviço, o custo é muito menor do que se imagina. A advocacia
de partido exemplifica bem essa modalidade da prestação de serviço jurídico.
Através de um convênio, o empresário
e sua família terão aconselhamento preventivo que inegavelmente ocasionará
economia financeira. Tal consultoria trará
mais segurança nas relações comerciais e
o investimento resultará na proteção das
mais diversas áreas envolvendo a empresa e seu administrador. Isso se dá pelo fato
que a advocacia de partido abrange áreas
do direito além do campo empresarial, tornando a consultoria uma espécie de “full
service” à disposição do empreendedor.
Direito do consumidor, do trabalho, assessoria de cobrança e revisão de contratos são alguns exemplos das ferramentas
que estarão à disposição do empresário
que sabiamente investe em uma prevenção contínua.
Não bastasse isso, questões rotineiras,
como análise de contratos de sua assinatura, suporte na elaboração de documentos e declarações, trarão segurança nas
relações negociais com terceiros.
Sempre que o empresário tiver dúvidas
ao tomar decisões poderá obter suporte
na consultoria jurídica que, diante da modernização dos meios de comunicação, é
acessível na ponta dos dedos através das
ferramentas práticas de comunicação. Isso
garantirá ao empreendedor que possui o
serviço atuar dentro da legalidade, evitando riscos e multas e impedindo demandas
judiciais futuras.
Sendo assim, diante da frenética rotina
da atualidade, a consultoria empresarial
vem como maneira mais econômica e inteligente de fazer o empresário economizar
e consequentemente crescer em seu ramo
de atividade, tendo em vista que os erros
na atividade comercial serão minimizados.
O fato é, aprende-se pelo amor ou pela
dor, de cabeça e no bolso.

18

Especial Advogados - Agosto - 2018

Subseção da OAB
celebra Dia do
Advogado com feijoada

Para celebrar o Dia do Advogado, comemorado
em 11 de agosto, a subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) de Marechal Cândido
Rondon realizou uma feijoada, que contou com
a presença dos profissionais inscritos e seus
familiares, no salão social da Loja Maçônica
Quintino Bocaiúva. Confira flashes do evento.
Fotos: Joni Lang/OP

Edson Schröder e Nair Galles
Membros da diretoria da subseção OAB durante a abertura do evento festivo

Aline e João Bersch

Ariane, Regina, Antônio e Laís França
Madelaine Provensi e Tiago Mergener

Feijoada da OAB marcou a celebração do Dia do Advogado, comemorado no dia 11 de agosto

Lígia Hammerschmidt, Ana Carolina Tessaro
e Elivelton Sroczynski
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Ana Carolina Tessaro e Elivelton Sroczynski

Andrew Klauck e Gabrieli Prates

Ariane França e Alex Eckert

Angelica Majolo e Cristofer Majolo Simon

Daiana Gentilini e Cristiano Viteck

Marli Fidler, Enzo Gabriel,
Ivoni Gomes e Johnny Strohhaecker

Itamar Dall Agnol, Orlando e Nicole Pagnussatti

Cátia e Alexandre Priesnitz

Christian Guenther e Cláudia Weiller

Silvonei de Lima, Sara e Talihta Pazuch

Clarice Rodrigues e Kauê Peres
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Grasielly e Guilherme von Borstel

Fabíola e Adriano Schneider

Fabíola Scheffel, Cleika Vier e Danhara Barboza

Ramon Hernandes e Angélica Coelli

Geovana e Otávio Lamb

José e Sônia Hanauer

Regina e Antônio França

France Ferrari Camargo e Allan Meotti

Gabriel e
Doris Dal
Magro,
Evanir e
Amanda
Mielke,
Edinei Dal
Magro e
Davi

Indianara Petersen e Gelcir Zmyslony
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João César Silveira Portela, Lara Fornazari e Paulo Fornazari

Marcos Ehrhardt e Francieli Pinheiro

Micheli da Costa e Cleiton Gundes

Pamera, Klaus e Heitor Zachow

Rafael Calvi e Aline Zuse
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Direitos básicos do
trabalhador estabelecidos
na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT)

A

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
em consonância com a Constituição Federal e demais leis infralegais, estabelece alguns direitos básicos a todo trabalhador.
Dentre eles, um dos mais importantes é o
direito a uma remuneração justa e proporcional a sua prestação de serviços, como também
uma jornada de trabalho que respeite os limites de tolerância quanto à saúde e à segurança do trabalhador.
Conforme previsto na CLT, a jornada de trabalho a ser cumprida pelo trabalhador, salvo
os casos especiais, é de oito horas diárias, conforme disciplina o Art. 58 do referido diploma
legal.
Importante destacar que há um intervalo
mínimo de descanso, denominado intrajornada, ficando o empregador obrigado a pagar
horas-extras ao trabalhador que extrapolar a
jornada de trabalho prevista no contrato de
trabalho.
Ainda, é direito fundamental do trabalhador a remuneração pelo serviço prestado,
ou seja, é dever do empregador restituir a mão de obra prestada pelo seu
funcionário por meio do trabalho.

Nair Scripchenco
Galles e Cleiton Edir
Gundes: assessoria
e consultoria
jurídica em causas
trabalhistas, família,
cível e criminal

“

Destaca-se que a CLT prevê uma remuneração especial para o trabalhador que presta trabalho em horário noturno, este compreendido
entre as 22 horas de um dia até as 05 horas
do dia seguinte, conhecido como adicional noturno.
Outro ponto a ser lembrado é o direito a férias, estabelecendo a CLT que, após o período
de um ano de trabalho, é direito de o trabalhador gozar de férias remuneradas.
Nesta senda, com a mudança da CLT, o trabalhador pode optar pelas férias em dias não
trabalhados, ou então, poderá vender até um
terço dela. Este abono deverá ser requerido até
15 dias antes do término do período aquisitivo.
Da mesma maneira, as recentes alterações
na lei trabalhista estipulam que o trabalhador pode pleitear suas férias em até três
períodos, sendo que um dos períodos não
pode ser inferior a 14 dias, e os demais a
cinco dias de férias.
Destarte, junto com o pagamento
das férias, é direito do trabalhador receber um adicional de um terço ao seu
salário, o que corres-

Um dos direito
fundamentais mais
importantes a ser
cumprido são as condições
de segurança e saúde
ponde a um bônus ao profissional, uma forma
de obter recursos adicionais para gozar de seu
descanso, assim, deverá o empregado receber
o pagamento das férias junto com o adicional
de um terço até dois dias antes de entrar em
férias. Caso não ocorra, deverá o empregador
pagar as férias em valor dobrado.
Outro direito fundamental ao trabalhador e
um dos mais importantes a ser cumprido são as
condições de segurança e saúde em que o mesmo prestará serviço, recebendo informações sobre os riscos existentes no local de trabalho e
medidas de proteção adequadas, tendo acesso
gratuito a equipamentos de proteção individual
e assim, se necessário, receber
junto ao salário mensal o
adicional de insalubridade
ou periculosidade, conforme o caso.
Em suma, esses são
alguns direitos que o
trabalhador faz jus, os
quais estão previstos
tanto na CLT como na
própria
Constituição
Federal do Brasil.
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Holding
familiar

P

lanejar a sucessão hereditária significa organizar
o processo de transição do patrimônio de modo a
não haver surpresas, levando em conta aspectos como
ajuste de interesses entre os herdeiros na administração e participação dos bens, organização do patrimônio
de modo a facilitar a sua administração, redução de
custos com a transferência dos bens aos herdeiros em
comparação com o processo de inventário e partilha que
- além de gravoso - é lento, e, por fim, a conscientização
acerca do impacto tributário entre as várias opções lícitas de organização do patrimônio, previamente à transferência, de modo a reduzir o seu custo.
Mas como é possível realizar esse planejamento?

entilini
ADVOCACIA

Uma das soluções mais utilizadas atualmente é a
chamada holding. Este instrumento jurídico societário
permite exercer o controle sobre bens e direitos, visando não só a reunião dos bens pessoais na estrutura
jurídica familiar, mas principalmente a proteção e a sucessão patrimonial.
Na holding familiar, tanto os patriarcas quanto os
herdeiros adquirem a mesma posição na sociedade: a de
sócios. E como tais, têm direito à distribuição de lucros
proporcionais à participação nas cotas da sociedade.
Portanto, o planejamento patrimonial e sucessório
pela holding familiar é, atualmente, um importante instrumento jurídico que apresenta vantagens societárias,

&

CONSULTORIA

fiscais, patrimoniais e sucessórias. A holding possibilita a proteção do patrimônio familiar e a proteção da
continuidade do negócio por meio de uma organização
societária, idealizando a sucessão ainda em vida, de
forma a antecipar o que seria objeto de um inventário,
que, em muitos casos, pode durar longos anos e ameaçar a continuidade da empresa familiar. Trata-se, pois,
de um planejamento societário perfeitamente viável e
lícito.
Importante que se diga, esse tipo de planejamento deve ser conduzido por profissionais da área jurídica
que possuem a expertise do negócio a fim de que o objetivo esperado seja realizado.

Marlize Dirlene Gentilini
(OAB/PR 41.270) - Sócia-fundadora

Daiana Carolina Gentilini
(OAB/PR 68.799) - Sócia

Marcio Ivanir Neukamp
(OAB/RS 100.184)

Andrew Klauck Dias
(OAB/PR 89.022)

Advogada formada em Ciências
Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Unioeste),
em 1998, e em Direito
pela Universidade Paranaense (Unipar), em
2005. Exerceu, por
12 anos, o cargo de
procuradora jurídica do município de Pato
Bragado
(PR). Atua
nas áreas
do Direito
Administrativo,
Comercial
e Eleitoral.

Advogada graduada
em Economia, em 2009,
e em Direito, em 2012,
pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste). É
atualmente
procuradora jurídica da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (Apae) de
Marechal Cândido Rondon.
Atua priorit a r i a m e nt e
na área de
Direito Civil,
Família, Trabalho e Empresarial.

Advogado formado em Direito
pelo Centro Universitário
da Serra Gaúcha (FSG),
em 2015. Pós-graduando em Direito
Tributário EAD pela
Universidade Cândido Mendes.
Atua
na
área Tributária, Empresarial,
Tr a b a lhista,
Previdenciária e
Penal.

Advogado formado em Direito
pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em
2017. É conciliador do
Juizado Especial Cível
e Criminal da Comarca
de Marechal Cândido
Rondon desde 2015.
Atua prioritariamente na área
de Direito Penal, Trabalhista, Família e
Empresarial.
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