




O que você faria se estivesse diante 
da situação de ter que cuidar de um 
ente familiar enfermo e, ao mesmo 

tempo, trabalhar para prover o sustento de 
casa?

É uma pergunta complicada de ser res-
pondida quando analisada do ponto de vista 
do empregado e absolutamente prejudicial 
para uma empresa quando vista sob a ótica 
do empregador. 

Essa dura realidade existe e está sendo 
enfrentada diariamente por muitas empresas 
e famílias brasileiras sem a devida importân-
cia dada pela legislação previdenciária.

Atualmente, muitos cidadãos se veem 
obrigados a saírem de seus empregos para 
cuidar de algum parente enfermo. 

O Estado não traz nenhuma legislação 
concreta sobre a matéria e os familiares não 
podem esperar até que os trâmites legais se-

Auxílio-doença parental
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em lei, mas Judiciário já está reconhecendo
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jam superados. 
Diante dessa problemática, as famílias de 

enfermos vão recorrer a quem sempre, quan-
do provocado, deve dar uma resposta: o Po-
der Judiciário. 

E foi através desta provocação que nas-
ceu uma nova modalidade de benefício pre-
videnciário. O auxílio-doença parental, uma 

modalidade de benefício 
previdenciário que ainda 
não está prevista em lei, 

mas que o Judiciário já está reconhecendo. 
Recentemente, o juiz da 2ª Vara Federal 

de Carazinho (RS) concedeu auxílio-doença 
parental para uma mãe poder cuidar de sua 
filha. 

A mãe de uma menina buscou junto ao 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a 
concessão do auxílio, tendo em vista que a 
pequena luta contra o tumor de Wilms, uma 
neoplasia maligna do rim. Ao analisar o 
caso, o magistrado federal Guilherme Mai-
nes Caon disse: “Se, de um lado, a inexis-
tência de previsão legal específica em um 
primeiro momento pode direcionar a solu-
ção para o indeferimento do pleito, o fato 
de se tratar de uma criança em situação de 
grave doença sugere a incidência dos prin-
cípios humanitários de nosso ordenamento 
jurídico, de modo a se possibilitar a conces-
são do benefício”.

Entendo, portanto, juridicamente pos-
sível a concessão do benefício de auxílio- 
doença parental, seja pela aplicação direta 
dos princípios jurídicos, seja pela aplicação 
por analogia, mutatis mutandis, do direito à 
licença por motivo de doença em pessoa da 
família, previsto no art. 83 da lei 8.112/90.

Portanto, a decisão judicial trazida à 
baila em favor de uma mãe que necessita 
cuidar de sua filha abre enorme leque para 
novas seguradas e segurados buscarem re-
ferido direito frente a um cenário humano 
de extrema vulnerabilidade.
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A 
Constituição Federal expõe, em seu 
artigo de número 133, que “o advo-
gado é indispensável à administração 
da Justiça, sendo inviolável por seus 

atos e manifestações no exercício 
da profissão, nos limites da lei”. 

Advogado deriva do latim advo-
catus, ou seja, “chamar junto a si”. 
Está intrínseco à palavra que de-
signa a atividade que este profis-
sional é chamado para ajudar seu 
cliente quando necessário.

Advogar significa interceder a 
favor de alguém, protegendo os 
seus interesses e direitos garanti-
dos pela legislação. É a voz da po-
pulação em busca de seus direitos. 

O advogado é tão importante 
em uma demanda quanto um médico à saúde. 
Não se confia a vida a determinado profissio-
nal só porque ele cobra menos. Se confia àquele 
que impõe confiança, tem um bom desempenho 
em suas demandas e é experiente no que faz. 

Experiência esta que não se dá apenas pelo 
tempo de mercado, mas, sim, pelo executar 
seus deveres com sabedoria, ética e respeito 
ao cliente. 

Sabendo da importância do ad-
vogado no acesso à Justiça, sendo 
seu papel social e institucional 
imprescindível nos regimes de-
mocráticos, aqueles que possuem 
demandas devem partir em bus-
ca de profissionais habilitados e 
capacitados para prover a defesa 
de seus interesses, observando o 
zelo e experiência para estar as-
sistido e representado na sua cau-
sa de necessidade. 

Neste agosto, mês em que é 
lembrado o Dia do Advogado, há 

muito o que comemorar, celebrando as grandes 
lutas e conquistas e unindo esforços em prol 
das necessidades da classe, almejando um for-
talecimento e uma integração ainda maiores. 
Parabéns, advogados!

Neste agosto, 
mês em que é 

lembrado o Dia do 
Advogado, há muito 

o que comemorar, 
celebrando as 

grandes lutas e 
conquistas e unindo 

esforços em prol 
das necessidades 

da classe

Sem advogado 
não há Justiça
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É inegável que a tecnologia proporciona facilidades e be-
nefícios em todos os aspectos da vida social e, princi-
palmente, às relações comerciais e bancárias.

No entanto, para que a utilização dessas facilidades seja 
segura, é fundamental estar sempre atento às questões de pri-
vacidade e segurança de dados disponibilizados na internet, seja 
por meio dos aplicativos, informações e conteúdos acessados ou 
publicados em páginas sociais.  

O uso cada vez mais intenso e diversifi cado da internet vem 
abrindo caminhos para a prática de novas fraudes, ou para novas 
formas de cometimento de velhos crimes, em casos nem sempre 
fáceis de enquadrar no ordenamento jurídico. 

O Marco Civil da Internet, ofi cialmente chamado de lei 
nº 12.965/2014, é uma espécie de Constituição do mundo di-
gital brasileiro. O documento regula o uso da internet no Brasil 
por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres 
para quem usa a rede, bem como da determinação de dire-
trizes para a atuação do Estado.

Segundo estudo realizado pela empresa de segu-
rança virtual Symantec e dados divulgados pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), esse tipo de delito 
afeta anualmente 62 milhões de pessoas, causando 
prejuízo de mais de 22 bilhões de dólares à economia 
popular. 

O STJ tem interpretado normas infraconsti-
tucionais em relação aos crimes cibernéticos. Por 
exemplo, a subtração de valores de conta corrente 
mediante transferência eletrônica fraudulenta confi -
gura crime de furto, previsto no artigo 155, parágrafo 
4º, inciso II, do Código Penal. 

Mais comum do que imaginamos é a criação de sites na 
internet para vender mercadorias com a intenção de nunca as 
entregar, conduta esta que, segundo entendimento do STJ, amol-
da-se ao crime contra a economia popular, previsto no artigo 2º, 
inciso IX, da lei 1.521/51. 

Segundo a decisão, ao criar um site para vender produtos 
fi ctícios pela internet, os criminosos não têm por objetivo enga-
nar vítimas determinadas, mas, sim, um número indeterminado 
de pessoas, vendendo para qualquer um que acesse o site.

Por esses e muitos outros motivos, torna-se de suma impor-
tância a conduta dos usuários nas redes sociais e aplicativos via 
celulares e computadores para que não se tornem alvos fáceis 
na mão daqueles cuja intenção é manipular e/ou ludibriar suas 
vítimas, abusando das facilidades oferecidas pela tecnologia 
pós-moderna.

Para garantir a segurança e a proteção de dados na internet 
é preciso reduzir riscos e fazer um uso mais seguro dos dispositi-
vos conectados, seguindo dicas como:

- Manter os softwares do computador e smartphone sempre 
atualizados;

- Atentar-se às mensagens estranhas e não solicitadas que 
exigem informações pessoais ou download de arquivos; 

- Criar senhas aleatórias e difíceis de serem associadas à 
data de aniversário pessoal ou de alguém muito próximo; 

- Evitar a utilização de computadores públicos para o acesso 
a dados bancários ou informações pessoais sigilosas; 

- Desconectar-se dos sites nos quais se usou senha fazendo 
logout, pois dessa forma os dados não fi cam expostos caso outra 
pessoa acesse o computador; 

Crimes cibernéticos e a importância 
de medidas de proteção de dados
Marco Civil da Internet regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, 
direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado
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- Atentar-se ao grau de privacidade do conteúdo a ser expos-
to nas redes sociais. 

O cuidado deve ser redobrado quando se trata de conteúdo 
disponível ao público em geral. Em todos os casos, há sempre que 
se ponderar entre as facilidades de acesso e uso da internet, liber-
dade de expressão e responsabilidade pela informação disponibili-
zada. Quem responde por um conteúdo é quem o postou.

O Youtube, por exemplo, não precisa controlar os vídeos colo-
cados ali. A empresa só é responsabilizada se mantiver algo no ar, 
mesmo após a Justiça mandar tirá-lo. Isso é uma forma de proteger 
a liberdade de expressão, já que é proibido defi nir previamente 
o que pode e o que não pode ir para o ar. Há casos específi cos, 
porém, em que é preciso agir sem motivação judicial, como no caso 
de pornografi a infantil.

De acordo com a Lei do Marco Civil, os provedores de internet 
só podem guardar registros de conexão dos usuários por no má-
ximo um ano. Também é proibido armazenar e monitorar informa-
ções pessoais e histórico de navegação. Já empresas nacionais ou 
estrangeiras, como WhatsApp e Google, devem armazenar infor-
mações por no máximo seis meses. Autoridades só podem acessar 
dados pessoais com ordem judicial.

Contudo, o cuidado é imprescindível. Adotar atitudes cons-
cientes e estar sempre atento às questões de segurança e pri-
vacidade é algo muito importante para preservar a intimidade e 
manter os dados pessoais longe de qualquer risco.
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Mirely Lins Weirich

Essenciais para a manutenção da Justiça na 
sociedade. É desta forma que a presiden-
te da subseção da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) de Marechal Cândido Rondon, Nair 
Scripchenco Galles, descreve a classe que garan-
te o cumprimento dos direitos do cidadão. “O ad-
vogado é cada dia mais importante na sociedade 
em todos os aspectos. Muitas pessoas dizem que 
nunca precisaram do profi ssional e nem nunca vão 
precisar, mas isso, sem dúvida, é uma inverdade. 
De uma forma ou de outra, o advogado será neces-
sário em algum momento de sua vida”, opina Nair. 

Em meio a uma sociedade cada dia mais buro-
crática, é essencial a existência de um profi ssional 
responsável por esclarecer o aglomerado de infor-
mações que chegam ao cidadão cotidianamente. 
Além de esclarecer os problemas, cabe à atividade 
o papel de conciliar e, por vezes, negociar, tendo o 
advogado a capacidade de solucionar confl itos en-
tre as partes opostas a um problema, sempre em 
busca de defender os direitos dos indivíduos. “Por 
atuarmos como defensores de partes opostas, des-
de que assumi a presidência da subseção da OAB 
de Marechal Cândido Rondon no início deste ano, 
tive como foco principal a execução de ações em 
prol da união e fortalecimento da classe”, declara 
a presidente. 

Com 270 advogados inscritos, sendo 119 mu-
lheres, a subseção da OAB rondonense também 
abrange profi ssionais dos municípios de Entre Rios 
do Oeste, Quatro Pontes, Pato Bragado, Mercedes 
e Nova Santa Rosa. “Apesar de estarmos em lados 
diferentes de um processo, não devemos nos ver 
como inimigos. Não podemos deixar que isso atra-
palhe o relacionamento profi ssional e até mesmo 
pessoal, especialmente para que as demandas e ne-
cessidades da nossa classe sejam atendidas e nosso 
trabalho seja melhorado a cada dia”, enfatiza Nair. 

Entre as ações citadas pela presidente da 
subseção da OAB rondonense para alcançar tal 
objetivo estão encontros de advogados realiza-
dos bimestral e trimestralmente, bem como con-
fraternizações, além do fortalecimento de ações 
das comissões da OAB local. “Todas as comissões 
atuam ativamente em projetos envolvendo desde 

os advogados iniciantes até aqueles que estão há 
mais tempo na advocacia, o que permite a troca 
de experiência, a conversa entre os profi ssionais 
e, desta forma, a união dos advogados do nosso 
município e região”, assinala a presidente da OAB. 

Com dois cursos de Direito em Marechal Cândi-
do Rondon, Nair salienta que a cada ano novos pro-
fi ssionais chegam ao mercado, bem como em nível 
estadual e nacional, o que mostra, segundo ela, 
como foi facilitado o ingresso no Ensino Superior 
com foco em atuar na área advocatícia. “No pas-
sado, para ingressar em uma faculdade de Direito, 
precisávamos ir para cidades maiores ou mesmo 
para a Capital e hoje temos esses cursos em nosso 
município e cidades vizinhas. Essa otimização nos 
traz ainda mais responsabilidade quanto à impor-
tância de manter a nossa classe unida e fortale-
cida, buscando sempre defender os direitos do 
cidadão”, evidencia. 

Nair salienta que durante os três anos 
de seu mandato, o objetivo principal da 
subseção rondonense continuará sendo 
o fortalecimento da classe, especial-
mente pelo pouco engajamento dos 
profi ssionais nos eventos realizados 
pela entidade local. “Em nível regio-
nal, acompanhamos as atividades 
das demais subseções e essa é 
uma realidade que também os 
acompanha, mas esperamos mu-
dar isso. Temos muito o que co-
memorar e esperamos celebrar 
ainda mais, envolvendo um 
número cada vez mais ex-
pressivo de advogados em 
nossas ações, saindo dos 
escritórios, compartilhan-
do nossas experiências, 
trazendo nossas deman-
das e necessidades para 
a diretoria para consolidar 
ainda mais a advocacia e 
os profi ssionais em nossa 
cidade”, conclui a presidente 
da OAB. 

Palavra da presidente
Ações da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Marechal Cândido Rondon são voltadas a 
atender as demandas e necessidades da classe e, principalmente, unir e fortalecer os advogados rondonenses

Mirely Lins Weirich

os advogados iniciantes até aqueles que estão há 
mais tempo na advocacia, o que permite a troca 
de experiência, a conversa entre os profi ssionais 
e, desta forma, a união dos advogados do nosso 
município e região”, assinala a presidente da OAB. 

Com dois cursos de Direito em Marechal Cândi-
do Rondon, Nair salienta que a cada ano novos pro-
fi ssionais chegam ao mercado, bem como em nível 
estadual e nacional, o que mostra, segundo ela, 
como foi facilitado o ingresso no Ensino Superior 
com foco em atuar na área advocatícia. “No pas-
sado, para ingressar em uma faculdade de Direito, 
precisávamos ir para cidades maiores ou mesmo 
para a Capital e hoje temos esses cursos em nosso 
município e cidades vizinhas. Essa otimização nos 
traz ainda mais responsabilidade quanto à impor-
tância de manter a nossa classe unida e fortale-
cida, buscando sempre defender os direitos do 

Nair salienta que durante os três anos 
de seu mandato, o objetivo principal da 
subseção rondonense continuará sendo 
o fortalecimento da classe, especial-
mente pelo pouco engajamento dos 
profi ssionais nos eventos realizados 
pela entidade local. “Em nível regio-
nal, acompanhamos as atividades 
das demais subseções e essa é 
uma realidade que também os 
acompanha, mas esperamos mu-
dar isso. Temos muito o que co-
memorar e esperamos celebrar 
ainda mais, envolvendo um 
número cada vez mais ex-
pressivo de advogados em 
nossas ações, saindo dos 
escritórios, compartilhan-
do nossas experiências, 
trazendo nossas deman-
das e necessidades para 
a diretoria para consolidar 
ainda mais a advocacia e 
os profi ssionais em nossa 
cidade”, conclui a presidente 

Presidente da subseção da OAB de Marechal Cândido Rondon, Nair Scripchenco 
Galles: “Temos muito o que comemorar e esperamos celebrar ainda mais, 

envolvendo um número cada vez mais expressivo de advogados em nossas ações”
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Nos últimos dias, devido às no-
vas modalidades de saque do 
Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), muito se tem discu-
tido sobre as condições e regras para 
aqueles que tenham direito ao saque 
fundiário.  

Primeiramente, é necessário esclare-
cer que o governo anunciou mudanças 
nas regras de saque do FGTS, incluindo 
duas possibilidades, além daquelas já 
previstas na lei vigente: o saque imedia-
to e o saque aniversário. 

Contudo, tal mudança tem gerado 
algumas dúvidas entre os trabalhado-
res, o que é normal, tendo em vista que 
existem determinadas condições, regras 
e prazos que o trabalhador deve estar 
atento para então decidir sobre optar ou 
não pelo respectivo saque. 

Na primeira modalidade, que possibi-
lita o saque já em 2019, o trabalhador 
poderá sacar até R$ 500 por conta do 
FGTS, ativa (do emprego atual) ou inati-
va (de empregos antigos). 

Vale destacar aqui que não há limi-
te para o número de contas, sendo que 

uma pessoa com três contas de FGTS, 
por exemplo, poderá sacar até R$ 1.500. 

Na segunda modalidade, os saques 
serão permitidos a partir de 2020, ten-
do a opção de sacar uma parte do FGTS 
todos os anos. Nesse caso, ocorre a per-
da do direito de sacar todo o dinheiro do 
fundo se for demitido sem justa causa.

Quanto aos valores a serem sacados 
nesta modalidade, o trabalhador poderá 
sacar uma parcela de 5% a 50% do que 
tem na conta do FGTS, mais um valor 
fixo todo ano, dependendo de quanto 
tem de saldo. 

Assim, para saldos de até R$ 500 
o saque será de até 50% do valor. En-
tre R$ 500 e R$ 1.000 o saque será 
de 40% (mais uma parcela fixa de  
R$ 50). Entre R$ 1 mil e R$ 5 mil o saque 
será de 30% (mais uma parcela fixa de  
R$ 150). Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil o sa-
que será de 20% (mais uma parcela fixa de  
R$ 650). Entre R$ 10 mil e R$ 15 mil o sa-
que será de 15% (mais uma parcela fixa 
de R$ 1.150). E, por fim, os saldos entre  
R$ 15 mil e R$ 20 mil o saque será de 
10% (mais uma parcela fixa de R$ 2.900).

Ademais, como o próprio nome já diz, 
as datas permitidas para o respectivo sa-
que leva em conta o mês de aniversário. 
Com isso, as pessoas nascidas em janei-
ro e fevereiro recebem de abril a junho, 
os nascidos em março e abril recebem 
de maio a julho, os nascidos em maio e 
junho recebem de junho a agosto e os 
nascidos a partir de julho recebem no 
mês de seu aniversário.

Importante deixar claro aos traba-
lhadores que ao verificar em suas con-
tas fundiárias a ausência de valores dos 
respectivos depósitos ou que estes não 
foram depositados corretamente pela 
empresa empregadora (tal verificação 
poderá ser efetuada a qualquer momen-
to junto à Caixa Econômica Federal), é 
direito do empregado reivindicar os valo-
res que estão em falta perante a Justiça 
do Trabalho. 

Nesse sentido, aliás, importante tam-
bém esclarecer que a empresa é obriga-
da a depositar mensalmente o valor cor-
respondente a 8% da remuneração do 
empregado, não podendo descontar tal 
valor do seu salário.

Saque do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço
Governo anunciou mudanças nas regras de saque do FGTS, incluindo duas possibilidades, 
além daquelas já previstas na lei vigente: o saque imediato e o saque aniversário
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A chegada da reforma da Pre-
vidência no Senado Federal 
(PEC 6/2019) promete agitar 

os bastidores quando começar a ser dis-
cutida na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da aludida Casa Legislativa. 

Senadores defendem abertamente 
que o texto aprovado pelos deputados 
não seja alterado, evitando que a PEC 
retorne à Câmara dos Deputados. Por 
outro lado, vários parlamentares insis-
tem que não querem ser meros carim-
badores de decisões da Câmara.

Com base no projeto aprovado pela 
Câmara, os principais pontos altera-
dos pela vindoura reforma, no tocante 
a aposentadorias no Regime Geral de 
Previdência (RGPS), são:

- Aposentadoria por idade e tempo 
de contribuição: 65 anos para homens e 
62 para as mulheres, com no mínimo 20 
anos de contribuição para os homens e 
15 para as mulheres;

- Alíquotas de contribuição: entre 
7,5% (para quem ganha até um salário 
mínimo) e 11,68% (para quem ganha de 
R$ 3 mil a R$ 5.939,45, o teto do INSS);

- Cálculo do benefício: o trabalhador 
que contribuir pelo tempo mínimo (20 
anos se homem e 15 se mulher) terá 
renda igual a 60% da média de todos os 
salários de contribuição, assegurado o 
salário mínimo. A partir do 21º ano de 
contribuição, o benefício sobe 2% ao 
ano. Para ter direito a 100% da média 
dos salários será necessário contribuir 
por 40 anos.

 
As mudanças na chamada Nova Pre-

vidência também atingem as futuras 
concessões de pensões por morte. En-

tre as alterações, podemos destacar:
- No falecimento de aposentado 

pelo RGPS: uma cota familiar de 50% do 
benefício, acrescida de 10% individual-
mente para cada dependente. A perda 
da condição de beneficiado extingue a 
cota individual;

- No falecimento de trabalhador (se-
gurado): sobre a média do salário, cal-
culada como para a aposentadoria, será 
aplicada uma cota familiar de 50% des-
se valor, acrescida de 10% individual-
mente para cada dependente. A perda 
da condição de beneficiado extingue a 
cota individual.

 
Já em relação à aposentadoria por 

invalidez, as mudanças propostas são:
- O benefício será 60% da média de 

contribuições, acrescido de dois pontos 
percentuais por ano de contribuição 
que exceder 20 anos;

- Em caso de invalidez decorrente de 
acidente de trabalho, doenças profissio-
nais e do trabalho, o benefício será de 
100% da média das contribuições.

 
Os trabalhadores rurais foram in-

cluídos no projeto de reforma aprovado 
pela Câmara, mantendo as regras atuais 
de 55 anos para mulheres e 60 anos 
para homens. Garimpeiros e pescadores 
artesanais são incluídos nesse regime. 
O tempo de contribuição aumenta para 
homens (20 anos). Para as mulheres, a 
regra segue em 15 anos.

Ressalta-se que poderá ocorrer 
mudanças em categorias profissionais 
como professores, policiais, agentes pe-
nitenciários e servidores públicos. 

Além disso, a proposta está sujeita a 

alterações, necessita ser aprovada pelos 
senadores e sancionada pelo presidente 
da República para que se torne lei.

As propagandas oficiais do governo 
federal informam que a reforma tra-
rá um “novo país”. O mesmo slogan foi 
adotado durante a reforma trabalhista, 
porém o que se observou nos meses 
subsequentes é o aumento do desem-
prego. A reforma da Previdência, da 
forma aprovada pela Câmara dos Depu-
tados, prejudicará milhões de pessoas e 
não tem o condão necessário para criar 
novos empregos.

Resta aqui o nosso ensejo para o 
Senado Federal modificar o projeto, ga-
rantindo tratamento isonômico a todos 
e uma reforma que garanta o futuro das 
contas públicas sem penalizar o cidadão 
comum.

Reforma da Previdência: principais mudanças 
aprovadas pela Câmara dos Deputados
Proposta está sujeita a alterações, necessita ser aprovada pelos senadores 
e sancionada pelo presidente da República para que se torne lei

Dr. Johnny 
Strohhaecker

Especialidades: Previdenciário 
(aposentadorias, pensões, 
auxílio-doença), família, 

inventários, arrolamentos e cível

08



Essa opção não 
somente é a mais 

célere, como 
também a de 

menor custo, pois 
os interessados 
acabam tendo 
menos taxas 

e custas

Vantagens do inventário 
extrajudicial
Procedimento é benéfi co por sua celeridade e praticidade, uma 
vez que pode ser realizado em qualquer Tabelião de Notas do país, 
independentemente do local do óbito, do domicílio das partes ou do local 
onde se situam os bens a serem partilhados

O inventário extrajudicial, tam-
bém conhecido como “inven-
tário em cartório”, é possível 

desde 2007, mas ainda causa muitas 
dúvidas quanto ao seu procedimento ou 
mesmo sobre as facilidades de se esco-
lher esta modalidade.

Com a publicação da lei federal nº 
11.441/2007, que alterou algumas re-
gras do Código de Processo Civil, passou 
a ser possível que seja realizado o inven-
tário diretamente em cartório, por meio 
de uma escritura pública, desde que o fa-
lecido (proprietário dos bens) não tenha 
deixado testamento e que não haja in-
teressados incapazes (menores de idade 
ou defi cientes).

Além disso, a lei prevê que todos os 
interessados devem estar de acordo so-
bre a partilha dos bens, 
bem como representa-
dos por um advogado, a 
fi m de se assegurar que 
o procedimento siga to-
das as regras legais.

Procedimento
Os documentos ne-

cessários para fazer o 
inventário extrajudicial 
são documentos do fa-
lecido (RG, CPF, certi-
dão de óbito, certidão 
de casamento/pacto 
antenupcial - se houver), certidões ne-
gativas: municipal, estadual, federal, re-
ceita federal, distribuidor; documentos 
de todos os herdeiros e do cônjuge (RG, 
CPF, certidão de nascimento quando sol-
teiro e certidão de casamento, quando 
casados, além dos documentos pessoais 

do cônjuge).
Também é necessário que os 

tributos incidentes sobre os bens 
objeto do inventário sejam devi-
damente recolhidos, de modo que 
sejam transferidos aos interessa-
dos sem qualquer ônus.

No processo extrajudicial não 
há a intervenção da Fazenda Pú-
blica Estadual, como ocorre no ju-
dicial. A intervenção da Fazenda 
ocorrerá apenas sobre o recolhi-
mento do imposto de transmissão causa 
mortis (ITCMD).

O procedimento é célere, prático e 
menos burocrático. Garante efi ciência e é 
menos custoso para as partes interessa-
das, pois não necessita de homologação 
judicial, o que evita as fi las dos proces-

sos judiciais e garante 
maior efi cácia.

Caso um dos herdei-
ros não possa compare-
cer para assinar a escri-
tura de inventário, ele 
pode ser representado 
através de uma procura-
ção púbica, que é feita 
em qualquer cartório do 
território nacional, desta 
forma não é necessário 
que todos os herdeiros 
estejam presentes.

Benefícios
O Inventário Extrajudicial é um proce-

dimento benéfico por sua celeridade e 
praticidade, uma vez que pode ser rea-
lizado em qualquer Tabelião de Notas 
do país, independentemente do local 
do óbito, do domicílio das partes ou do 

local onde se situam os bens a serem 
partilhados.

Com a edição do novo Código de Pro-
cesso Civil, o procedimento foi mantido, 
passando a escritura pública não somen-
te a constituir um documento hábil para 
o registro do bem, como também para o 
levantamento de importância depositada 
em instituição fi nanceira.

Simplifi cando, com a lavratura da es-
critura pública, basta que a parte compa-
reça com esse documento em um cartório 
de registro de imóveis (se o bem for um 
imóvel) ou ao banco responsável pela 
guarda dos valores deixados pelo faleci-
do para que os bens sejam transferidos à 
sua titularidade.

Por fi m, é importante destacar que 
essa opção não somente é a mais céle-
re, já que as partes não precisam aguar-
dar a conclusão de um processo judicial, 
normalmente demorado, como também 
a de menor custo, pois os interessados 
acabam tendo menos taxas e custas a 
recolher neste procedimento.

Essas são as vantagens de um inven-
tário extrajudicial, uma forma de facili-
tar a transmissão e a partilha dos bens 
deixados pelo ente falecido aos seus 
herdeiros.

independentemente do local do óbito, do domicílio das partes ou do local 
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Caroline Weiss (OAB/PR 74.922): 
inventário extrajudicial tem 

inúmeras vantagens



Cuidados na aquisição de imóveis por meio de incorporação imobiliária

Comumente, o consumidor que adquire de uma incorporadora imobiliária os 
direitos sobre um futuro imóvel edificado não tem o devido conhecimento 

acerca de seus direitos e obrigações. Isso pode gerar litígios de relevante ordem 
patrimonial, causados pela simples inobservância de algumas cautelas.

Além do estipulado entre as partes no contrato de compromisso de venda, o 
adquirente também deve atentar ao memorial de incorporação e à legislação que 
rege o contrato de incorporação imobiliária.

A resolução do contrato e a extensão da responsabilidade da incorporada são 
as principais causas de litígios nos contratos de incorporação, tendo em vista as 
frequentes situações em que o adquirente adianta o capital para as incorporadoras 
e estas, por sua vez, não somente restam inadimplentes com a obrigação, como 
também restam insolventes, deixando inúmeros consumidores no prejuízo.

Diante do histórico negativo nas incorporações imobiliárias, instituiu-se o patri-
mônio de afetação. Trata-se de uma garantia em favor do adquirente, pois objetiva 
proteger a conclusão da obra e a entrega do imóvel, impossibilitando a incorporado-
ra de desviar capital para suprir outras despesas e, nem mesmo, permitir confusão 
patrimonial com a da incorporadora.

Ao contratar nesta modalidade, além da garantia, o adquirente deve verificar 

a existência do memo-
rial de incorporação, pois, 
não raro, incorporadoras 
atuam de forma irregular, 
alienando imóveis sem 
que haja o prévio registro 
no cartório.

Esta conduta eviden-
cia fortes indícios de que 
a construtora não dispõe 
de meios de comprovar 
sua idoneidade ou condi-
ções financeiras mínimas 
para assegurar a entrega 
do empreendimento.

Se após a celebração 
do contrato o adquirente 
vier a desistir da aquisição e optar por resilir o contrato, independente do disposto 
neste, ele pode utilizar exatamente do mesmo prazo que o incorporador estipulou 
ao seu favor para desistência.

Em não havendo a previsão de desistência no contrato, ou sendo essa vedada 
e o adquirente simplesmente restar inadimplente, isto importará na resolução do 
contrato, ocasião em que a incorporadora deverá restituir os valores já recebidos, 
retendo valores parciais a título de indenização.

Ademais, diferentemente das relações de consumo ordinárias, nas incorpora-
ções é possível que esta restituição seja de forma parcelada, a fim de evitar um 
impacto financeiro no fluxo de caixa da incorporação, prejudicando indevidamente 
os demais adquirentes e futuros condôminos.

Ante os breves destaques, revela-se a importância do adquirente consultar um 
advogado especializado para a certificação da regularidade do empreendimento e 
da aquisição, evitando grandes riscos ao seu patrimônio. 

O advogado poderá apurar não somente a extensão da responsabilidade da 
incorporadora, mas, também, a sua capacidade de lastrear e honrar com a obrigação.

Resolução do contrato e a extensão da responsabilidade da incorporada 
são as principais causas de litígios nos contratos de incorporação 

Advogados Gentilini Advocacia
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A reforma da 
Previdência Social
Proposta prevê mudança na idade mínima para 
aposentadoria e abrange setor privado

Jane Regina Radke, advogada 
especialista em causas previdenciárias: 
aposentadorias, benefícios por idade, 

tempo de contribuição, pensão por morte, 
auxílio-doença, invalidez e assistencial

A reforma da Previdência Social é um dos temas 
com maior repercussão no Brasil atualmente. E 
não poderia ser diferente, visto que é algo que 

vai interferir na vida de todos os brasileiros, em especial 
aqueles que ainda não se aposentaram. 

Nessa reforma da Previdência não pode-se olhar ape-
nas para as questões de idade e de tempo de contribuição, 
mas, sim, para todas as mudanças de forma ampla, pois são 
inúmeras.

 
Os maiores impactos da reforma
A reforma da Previdência traz mudanças drásticas nas 

regras de aposentadoria para alguns grupos de segurados 
que adquirem direito logo após a promulgação da nova 
regra.

Também haverá grande impacto na expectativa de 
direito de trabalhadores que hoje estão há pouco mais de 
dois anos de completar as exigências para o benefício por 
tempo de contribuição.

O cálculo do segurado ao aposentar, por exemplo, será 
feito pela média de 100% dos salários contribuídos. Tendo 
por base o direito à aposentadoria integral de 40 anos no 
valor de R$ 2.500, de acordo com o tempo contribuído, a 
aposentadoria poderá ser de:

· 15 anos: receberá R$ 1.500 (60%) 
· 20 anos: receberá R$ 1.625 (65%) 
· 25 anos: receberá R$ 1.750 (70%) 
· 30 anos: receberá R$ 1.937 (77,5%) 
· 35 anos: receberá R$ 2.187,50 (87,5%) 
· 40 anos: receberá R$ 2.500 (100%) 
 
Vale a pena esperar?
Cada segurado deverá observar a sua situação em 

particular, já que cada caso é um caso. Por mais seme-
lhante que seja uma situação da outra, cada uma tem sua 
particularidade. 

Por isso oriento a quem já tem o direito de se apo-
sentar a fazer um pedido administrativo, analisar valores 
e observar matematicamente se vale a pena esperar, ob-
servar as regras de transição e quais são seus objetivos 
para o futuro. 

De acordo com as novas regras da Previdência, po-
demos observar que as mesmas dificultam alcançar um 
valor digno de benefício e ainda confundem o segurado 
com suas difíceis regras de cálculos, dando uma ilusão so-
bre um benefício integral que na realidade não chega aos 
100% pretendido.

 

MUDANÇAS QUE FORAM FEITAS NA CÂMARA
 
Mulheres no regime geral
A idade mínima para mulher é de 62 anos. Ficou defi-

nido que o tempo mínimo de contribuição para mulheres no 
regime geral (RGPS) será de 15 anos. Ou seja, elas passam 
a ter direito a 60% do valor do benefício aos 15 anos de 
contribuição e a cada ano a mais na ativa será possível re-
ceber mais 2%. Assim a mulher terá direito a receber 100% 
do benefício depois de 35 anos contribuindo.

 
Homens no regime geral
A idade mínima para homens é de 65 anos. Ficou de-

finido que o tempo mínimo de contribuição para homens 
no regime geral (RGPS) será de 15 anos. Ou seja, eles pas-
sam a ter direito a 60% do valor do benefício aos 15 anos 

de contribuição e a cada ano a mais na ativa será possível 
receber mais 2%. Assim o homem terá direito a receber 
100% do benefício depois de 40 anos contribuindo.

Aposentadoria especial
Já a aposentadoria especial será extremamente atin-

gida pela reforma da Previdência. Na verdade este tipo de 
aposentadoria será praticamente extinto, caso a reforma 
seja aprovada nos moldes em que se encontra hoje. A regra 
de transição é extremamente dura e a exigência de idade 
mínima vai prejudicar milhares de brasileiros que traba-
lham em atividades insalubres, perigosas e penosas. 

Além da exigência da idade mínima (60 anos, 58 anos 
e 55 anos de idade de acordo com o tipo de trabalho es-
pecial exercido), o valor da aposentadoria especial mudará 
bruscamente, podendo chegar, em casos mais graves, a 
60% da média aritmética dos salários e em outros a 60% 
da média mais 2% por ano de trabalho especial após atingir 
o tempo mínimo. Por exemplo: serão necessários 60 anos 
de idade e 25 anos de tempo de trabalho/contribuição para 
a categoria dos médicos, dentistas, engenheiros, médicos 
veterinários, enfermeiros, motoristas entre outros. O va-
lor da aposentadoria será de 60% da média aritmética de 
todos os salários, mais 2% por ano de trabalho especial a 
partir dos 25 anos de atividade especial. 

Assim, em regra, para que estes profissionais atinjam 
100% da média, sem qualquer redutor, serão necessários 
45 anos de trabalho/contribuição, restando inviável este 
tipo de aposentadoria na prática, visto que na aposentado-
ria por tempo de contribuição comum serão necessários 40 
anos de trabalho para se atingir o valor integral.

Aposentadoria dos 
portadores de deficiência
Com a reforma, a aposentadoria por idade ao deficien-

te será extinta, passando somente a existir a aposentado-
ria por tempo de contribuição ao deficiente.

Servidores
A idade mínima para aposentadoria de servidores 

públicos só poderá ser alterada por meio de proposta de 
emenda à Constituição Federal. A mudança por meio de 
simples projeto de lei ordinária não será possível.

 
Aposentadoria rural
A idade mínima dos segurados especiais fica mantida 

em 60 anos para homens e 55 para mulheres. O tempo mí-
nimo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos.

 
Professores
No setor privado, a idade mínima será de 60 anos para 

homens e 57 para mulheres, com tempo mínimo de contri-
buição de 25 anos.

No setor público, as exigências são as mesmas, mas 
com dez anos de serviço público e cinco no cargo.

A categoria terá regras de transição mais brandas: pe-
dágio, idade mínima e sistema de pontos.

 
Policiais
Cumprindo a regra de pedágio de 100% do tempo de 

contribuição que faltar para aposentar, a idade será de 52 
anos para mulheres e de 53 anos para homens. Não cum-
prindo o pedágio, a idade exigida continua a ser de 55 anos 
para ambos os sexos. O tempo de contribuição exigido é de 
25 anos para mulher e 30 anos para homens. É sobre ele 
que será calculado o pedágio. A pensão é integral em caso 
de morte no exercício da função ou em razão dela.

 
Pensão por morte
Tanto para servidores públicos quanto para trabalha-

dores da iniciativa privada, conforme o tempo de contribui-
ção, a pensão por morte poderá ser inferior a um salário 
mínimo, quando essa não for a única fonte de renda do 
dependente. Para quem não tem renda formal está garan-
tido ao menos um salário mínimo.

Se a pensão for gerada por morte de aposentado, ela 
será equivalente a uma cota familiar de 50% desse valor, 
mais 10% para cada dependente. Se o dependente for in-
válido ou tiver grave deficiência mental, a pensão será de 
100%. Se a pensão for gerada por morte do trabalhador 
ou servidor na ativa serão considerados 60% da média sa-
larial, com 2% a mais para cada ano de contribuição que 
exceder a 15 anos (mulheres) e 20 anos (homens).

 
BPC
O texto final insere na Constituição o critério da vul-

nerabilidade, já previsto em lei, de 25% do salário mínimo 
de renda familiar per capta para acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

 
Mandatos eletivos
Os mandatários que entrarem depois da emenda 

serão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). Os atuais detentores de mandato terão de cumprir 
requisitos como pedágio e idade mínima. Tais exigências, 
no entanto, são válidas somente para parlamentares do 
Congresso Nacional. O texto original previa a exigência 
para governadores e deputados estaduais, por exemplo.

Aprovação
Conforme o governo, a reforma da Previdência é pri-

mordial, pois é necessário conter um déficit bilionário, o 
que deixaria a Previdência inviável num futuro próximo.

O senador Paulo Paim, em plenário, teceu comentá-
rios sobre a chegada da PEC 06/2019, mencionando que 
“a reforma da Previdência é polêmica e deve ser debatida 
à exaustão e corrigida nos pontos em que for preciso para 
evitar distorções”. 

O governo, no entanto, está convicto, afirmando que 
a reforma da Previdência será aprovada pelo Senado e que 
eventuais alterações que possam ocorrer na proposta se-
rão viabilizadas por meio de uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) paralela.
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As prerrogativas profissionais dos advogados são um 
conjunto de direitos tão importantes quanto, às vezes, 
desconhecidos. 

Previstas pela lei nº 8.906/94, em seus artigos 6º e 7º, a nor-
mativa garante ao profissional o direito de exercer a defesa plena 
de seus clientes, com independência e autonomia, sem temor do 
magistrado, do representante do Ministério Público ou de qual-
quer autoridade que possa tentar constrangê-lo ou diminuir o seu 
papel enquanto defensor das liberdades.

De acordo com o advogado João César Silveira Portela, pela 
amplitude e dificuldade de compreensão do tema, muitas vezes 
é difícil até de ser respeitado, fator que impõe sérias restrições 
à atuação livre e ordenada dos advogados, a ponto de profissio-
nais serem constrangidos e maltratados por autoridades. “E não 
são poucos os advogados que já ouviram voz de prisão ao insistir 
em fazer valer suas prerrogativas profissionais para defender um 
cliente”, enaltece. 

A atividade jurisdicional, salienta ele, exige um profissional 
habilitado a defender as pessoas, indispensável à administração 
da Justiça e que, sem possuir garantias de atuação, estaria queda-
do à inércia e ao desamparo da lei. “De um lado temos o cidadão 
comum, que, infelizmente, confunde prerrogativa com privilégio. 
De outro lado, alguns magistrados, membros do Ministério Público, 
autoridades policiais e ligadas à administração pública em geral 
frequentemente se referem às prerrogativas dos advogados como 
um conjunto de disposições legais desnecessárias e que gera in-
terferências inadequadas”, resume. 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem dedicado muita 
atenção ao assunto, tanto que a OAB/PR adotou nos últimos anos 
um canal direto de contato dos advogados com a instituição com 
o objetivo de garantir o respeito às prerrogativas e denunciar os 
abusos e as violações. Pelo número 0800 643 8906 é possível 
denunciar abusos de forma quase instantânea, com o fim de se 
obter, sempre que possível, providências mais rápidas e minimizar 
a violação sofrida.

 

Por que devemos cuidar deste 
assunto com tanta importância?

Para Portela, especialmente aos leitores leigos, que não têm 
vivência com o Direito ou com a atuação junto à defesa de pessoas, 
é importante esclarecer que as prerrogativas dos advogados não 
são privilégios, pois os dispositivos previstos na lei nº 8.906/94 
garantem a defesa do cidadão, sendo que o único profissional ha-
bilitado legalmente a defendê-lo poderá exercer essa defesa de 
forma a garantir todos os direitos previstos em prol deste mesmo 
cidadão. “Ou seja, as prerrogativas são garantias fundamentais 
que existem para assegurar o amplo direito de defesa”, pontua. 

As prerrogativas existem em favor da sociedade e em favor 
do cidadão. Aquele que transgride as prerrogativas, salienta Por-
tela, agride não só o advogado, mas agride de forma implacável a 
sociedade, o cidadão e a Constituição. “Por vezes, o agressor das 
prerrogativas esconde-se atrás da autoridade que a lei lhe confere 
para infelizmente violar a mesma lei”, expõe. “O cidadão que vai 
buscar a Justiça deposita todas as esperanças no atuar correto e 
firme do advogado. Se as autoridades violam as prerrogativas é o 
cidadão que sairá perdendo. Isso não pode ser esquecido”, alerta 
Portela. 

· Não há hierarquia nem subordinação entre ad-
vogados, magistrados e membros do Ministério Pú-
blico, devendo todos tratarem-se com consideração e 
respeito recíprocos, dispensando ao advogado trata-
mento compatível e condições adequadas ao desem-
penho da profissão.

“O respeito a esta prerrogativa garante o ne-
cessário equilíbrio da balança da Justiça”, enfatiza 
Portela. 

 
· Ter respeitada, em nome da liberdade de de-

fesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu 
escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e da-
dos, de sua correspondência e de suas comunicações, 
inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou 
apreensão determinada por magistrado e acompa-
nhada de representante da OAB.

“A relação cliente-advogado é cercada de con-
fiança e sigilo, pois sem isso torna-se impossível 
uma defesa adequada. O sigilo não pode ser restrin-
gido, pois em que mais o cidadão poderá depositar 
sua confiança e relatar a sua intimidade e os fatos 
havidos pelos quais precisa ser defendido”, explica o 
advogado. 

 
· Estar frente a frente com o seu cliente, até 

mesmo quando se tratar de preso incomunicável. 
Quantas vezes o advogado é impedido de conversar 
com seu cliente ou submetido a situações vexatórias 
ou até mesmo a ter limitado o contato pessoal e re-
servado com o preso por conta da situação em que se 
encontram as prisões no Brasil.

“O Estado do Paraná conta com algumas cadeias 
públicas onde não há espaço adequado para reunir- 
se separadamente com o preso, tendo o advogado 
e o cliente que conversar sobre o processo pratica-
mente dentro da cela. Em um Estado da Federação 
que se diz pujante, infelizmente ainda encarcera se-
res humanos como animais. Pouco se tem feito para 
minimizar isto e por consequência o preso fica revol-
tado e a prisão só ajudará a tornar muitos ainda mais 
agressivos e o direito de defesa e a prerrogativa pro-
fissional são jogados na lama. O criminoso deve ser 
punido, mas de acordo com a lei. Violar a prerrogativa 
da defesa e tratar os presos como animais, mantidos 
às dezenas em cubículos de tamanho inexpressivo, 
em nada ajudará a sociedade”, argumenta Portela.

· Ter acesso livre às salas de sessões dos tribu-
nais, inclusive ao espaço reservado aos magistrados, 
às salas e dependências de audiências, secretarias, 
cartórios, ofícios de Justiça, serviços notariais e de 
registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo 
fora da hora de expediente e independentemente da 
presença de seus titulares.

 
· Ingressar livremente em qualquer edifício ou 

recinto em que funcione repartição pública ou outro 
serviço público em que o advogado deva praticar ato, 
obter prova ou informação de que necessite para o 
exercício de sua profissão; em qualquer assembleia 
ou reunião de que participe ou possa participar o seu 
cliente, ou perante a qual este deve comparecer, des-
de que munido de poderes especiais.

“Sendo o único profissional a que a lei e a Cons-
tituição garantem, em regra, o direito de defender o 
cidadão, não pode existir limitação abusiva que im-
peça a presença deste mesmo defensor”, discorre o 
advogado. 

 
· Dirigir-se diretamente aos magistrados nas 

salas e gabinetes de trabalho, independentemente 
de horário previamente marcado ou outra condição, 
observando-se a ordem de chegada e usar da pa-
lavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, 
mediante intervenção sumária, para esclarecer 
equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, do-
cumentos ou afirmações que influam no julgamen-
to, bem como para replicar acusação ou censura que 
lhe forem feitas.

“A principal ‘arma’ do advogado é a palavra, que 
deve ser franqueada sempre quando constatadas de-
cisões ou atos que contrariem ou que possam vir a 
contrariar o sagrado direito de defesa do cliente. Isto 
não pode ser negado”, destaca. 

 
· Reclamar, verbalmente ou por escrito, peran-

te qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a 
inobservância de preceito de lei, regulamento ou 
regimento.

“Por certo, agindo em nome do cliente, deve o 
advogado possuir todos os meios disponíveis para 
mostrar a sua irresignação, a sua discordância, para 
as autoridades competentes, frente a qualquer viola-
ção da lei”, finaliza Portela. 

Prerrogativas que encontram 
resistência entre autoridades

Garantia do advogado e 
direito do cidadão
Previstas pela lei nº 8.906/94, em seus artigos 6º e 7º, as prerrogativas dos advogados 
são garantias fundamentais criadas para assegurar o amplo direito de defesa do cidadão

Advogado João César Silveira Portela: “As 
prerrogativas são garantias fundamentais que 

existem para assegurar o amplo direito de defesa”
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uando um casamento termi-
na, os cônjuges e seus filhos 
enfrentam, muitas vezes, 
uma tempestade de eventos 

estressantes: nova rotina, definição 
de guarda e visitas e, é claro, decisões 
sobre propriedade e dinheiro. 

As emoções causadas por essas 
mudanças podem dificultar que as 
partes compreendam o processo legal 
do divórcio e podem até mesmo pre-
judicar sua capacidade de tomar deci-
sões.

Passar por um divórcio pode ser 
mais fácil se você for informado sobre 
o processo antes de começar. As dicas 
a seguir podem ajudar e guiá-lo nesse 
momento difícil.

 
1. Não espere “ganhar”  

seu caso de divórcio
Muitas pessoas começam seu divór-

cio na esperança de “vencer” sua espo-
sa ou esposo no tribunal. Na verdade, 
raramente há um verdadeiro vencedor 
no divórcio. O divórcio típico envolve 
várias questões, como a guarda dos 
filhos, a pensão e a divisão da proprie-
dade. Raramente os cônjuges divorcia-
dos acabam com tudo o que querem. 
Por exemplo, um dos cônjuges pode 
receber a guarda primária dos filhos, 
mas pode receber um valor muito me-
nor de pensão do que fora solicitado; é 
praticamente impossível dizer que há 
um “vencedor” ou “perdedor”.

 
2. Não tome decisões  

importantes sem pensar nelas
Muitas decisões que mudam a 

vida surgem durante um divórcio. Por 
exemplo, você pode ter que determi-
nar se precisa vender a casa da famí-
lia. Resista ao impulso de tomar uma 
decisão rápida apenas para encerrar o 
caso. Ao fazer escolhas importantes, é 
essencial considerar as possíveis con-
sequências.

 
3. Você está se divorciando, 

seus filhos não 
É fácil se envolver no calor do mo-

mento. No entanto, dizer coisas cruéis 
ao seu cônjuge na presença de seus 
filhos pode ter um efeito duradouro. 
Estudos psicológicos mostram que 
quanto mais os pais brigam durante o 
divórcio, mais prejudicial todo o pro-
cesso é para as crianças.

 
4. Não acredite em tudo o 
que outras pessoas lhe di-

zem sobre seu divórcio
Seus amigos divorciados podem 

lhe dar conselhos sobre o que deve 
acontecer em seu divórcio. Infeliz-
mente, as informações 
e conselhos que você 
recebe de outras pes-
soas podem ser en-
ganosas ou erradas. É 
importante consultar 
um advogado para ti-
rar dúvidas e conversar 
sobre o seu caso. 

 
5. Tribunal não  
é a única saída

O caminho judicial 
para um processo de 

divórcio é longo e oneroso, podendo 
até mesmo esgotar os ativos finan-
ceiros dos cônjuges. Embora a maio-
ria das pessoas acreditem que todas 
as separações acabem no tribunal, na 
verdade, existem alternativas para o 
divórcio: o divórcio consensual, reali-
zado em cartório, desde que as par-
tes estejam de acordo e não tenham 
filhos menores ou incapazes. Tal pro-
cedimento deve ser acompanhado por 
advogado, contudo, é mais célere e 
menos oneroso. 

 
6. Seja honesto com seu  
advogado e seu cônjuge
Não omita ao advogado os bens, 

valores ou fatos importantes, pois o 
profissional necessita saber de todas 
as informações para analisar seu caso 
adequadamente e lhe dar conselhos 
apropriados. A omissão pode prejudi-
car todo processo de divórcio.

 
7. Tenha expectativas  

razoáveis
Às vezes, cônjuges 

divorciados têm obje-
tivos completamente 
insensatos ou incon-
sistentes com a lei. 
Se você quer que seu 
caso de divórcio seja 
resolvido rapidamente, 
precisa entender como 
a lei se aplica ao seu 
caso e ter uma expec-
tativa razoável sobre o 
resultado. Escolha um 
bom profissional. 

Q

Divórcio: sete dicas para lidar 
com o processo de separação
Essas dicas ajudarão você a garantir as expectativas certas para 
tornar seu divórcio o mais bem-sucedido possível

Passar por 
um divórcio 

pode ser mais 
fácil se você 

for informado 
sobre o 

processo antes 
de começar
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Diariamente, empregados buscam 
conhecer seus direitos decorren-
tes de doenças ou lesões adqui-

ridas em função do exercício laboral ou de 
acidente no trabalho. 

A legislação brasileira distingue as in-
capacidades decorrentes do trabalho em 
três espécies: 1) acidente no trabalho, 2) 
doença profissional e 3) doença do tra-
balho.

Em linhas gerais, acidente de traba-
lho é todo o acontecimento inesperado e 
imprevisto, incluindo os atos de violência, 
derivado do trabalho ou com ele relacio-
nado, do qual resulta uma lesão corporal, 
uma doença ou a morte, de um ou vários 
trabalhadores1.

Já o artigo 19 da lei 8.213/1991 
prescreve que acidente no trabalho é o 
que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço de empresa ou de empregador 
doméstico provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o traba-
lho. Assim, acidente no trabalho envolve 
qualquer lesão física no decorrer do exer-
cício da profissão.

A doença profissional é aquela peculiar 
à determinada atividade ou profissão, cujo 
exercício pode produzir ou desencadear 
certas patologias no trabalho e constante 
da respectiva relação elaborada pelo Mi-
nistério do Trabalho e da Previdência So-
cial (artigo 20, inciso I, da lei 8.213/1993). 
Nesse caso, o nexo causal da doença com 
a atividade é presumido.

Como exemplo de doença profissional 
é possível mencionar a pneumoconiose, 
que ocorre na inalação de poeiras por tra-
balhadores na mineração.

Por outro lado, a doença do trabalho 
é aquela que ocorre em razão de deter-

minadas condições em que o trabalho é 
realizado e não é vinculada à determinada 
atividade ou profissão. Seu aparecimento 
decorre da forma em que o trabalho é rea-
lizado ou das condições do meio ambiente 
do trabalho. Como exemplos pode-se citar 
as Lesões por Esforços Repetitivos (LER), 
Doenças Osteomusculares Relacionadas 
ao Trabalho (DORT) ou Afecções Muscu-
loesquelético Relacionadas ao Trabalho 
(Amert), que são definidas como um con-
junto de doenças do trabalho.

O desempenho de qualquer ativida-
de laboral envolve riscos à saúde física 
e mental dos trabalhadores. Assim, cabe 
ao empregador, por exigência legal ou do 
próprio contrato de trabalho, tomar as cau-
telas necessárias visando minorar suas 
responsabilidades em caso de acidente, 
doença profissional ou do trabalho.

O empregador deverá indenizar seu 
empregado pelos acidentes no trabalho, 
doenças profissionais ou do trabalho ad-
quiridas ao longo do contrato de trabalho, 
sempre que por meio de perícia técnica e 
demais meios restar demonstrado o dano, 
o nexo de causalidade ou concausalidade 
e a culpa do empregador. É importante 
esclarecer que a culpa 
do empregador em al-
guns casos é presumida 
e em outros deverá ser 
comprovada. Igualmente, 
mesmo que o empregado 
tenha uma doença que 
não foi adquirida no con-
trato de trabalho atual, 
mas que tenha sido 
agravada em razão das 
condições do ambien-
te de trabalho ou pela 
profissão realizada, não 
será afastado o dever do 

seu atual empregador indenizar os danos 
agravados. 

O acidente no trabalho, a doença do tra-
balho ou profissional poderá acarretar em 
indenização por danos materiais, morais e 
estéticos, tudo conforme o caso concreto.

Inclui-se no dano material um pensio-
namento mensal na proporção da redu-
ção da capacidade laboral do trabalhador. 
Por exemplo, se o empregado, em razão 
do acidente, da doença profissional ou do 
trabalho, sofrer redução de 50% de sua 
capacidade laboral, este deverá receber 
o valor de 50% do salário que recebia do 
empregador pelo período em que for ne-
cessário para o restabelecimento de sua 
capacidade de trabalho. Caso a incapaci-
dade não tenha cura, a pensão mensal 
será vitalícia.

Imprescindível lembrar que da pensão 
mensal paga pelo empregador (dano ma-
terial) não haverá o desconto de qualquer 
valor pago pelo INSS a título de auxílio- 
doença ou aposentadoria por invalidez. 
Desse modo, mesmo que o trabalhador 
esteja recebendo auxílio-doença ou apo-
sentadoria por invalidez do INSS em razão 
da doença do trabalho, profissional ou 

acidente no trabalho, ele 
possui o direito de acu-
mular a pensão com os 
valores pagos pelo INSS.

O dano estético 
decorre de qualquer 
cicatriz deixada pelo 
acidente, doença profis-
sional ou ocupacional, 
que ocasiona uma de-
formidade na aparência 
física da pessoa, como, 
por exemplo, uma cica-
triz deixada por um pro-
cedimento cirúrgico.

[1] Conceito extraído da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Incapacidade decorrente do 
trabalho: quais meus direitos?
Conheça alguns direitos decorrentes de incapacidades provindas do exercício laboral

Cabe ao empregador, 
por exigência legal ou 

do próprio contrato 
de trabalho, tomar as 
cautelas necessárias 
visando minorar suas 

responsabilidades 
em caso de acidente, 
doença profissional 

ou do trabalho
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Após alguns esclarecimentos sobre o tema abordado, detalhamos 
abaixo alguns casos reais julgados pelos Tribunais Regionais do Traba-
lho no Brasil.

No processo de nº 0001208-07.2017.5.21.0004, o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 21ª Região reconheceu que uma bancária adquiriu Le-
são por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbio Orteomuscular Relacionado 
ao Trabalho (DORT) em decorrência da sobrecarga de trabalho, sendo o 
Banco Bradesco condenado ao pagamento de danos morais no valor de 
R$ 30.000 e mais R$ 153.000 a título de danos materiais, considerando 
a incapacidade para o trabalho de forma parcial e permanente. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo de nº 
0038400-04.2009.5.15.0074, reconheceu que o empregado de um 
frigorífi co, admitido na função de desossador, adquiriu doenças ocupa-
cionais após oito anos de trabalho, sendo estas a sinovite do punho es-
querdo e a epicondilite lateral à esquerda, as quais são compatíveis com 
a atividade laborativa declarada. 

Diante disso, o empregador foi condenado a indenizar os danos ma-
teriais em razão da perda da capacidade laborativa, mesma que parcial 
e temporária, no valor de R$ 20.000 e também em indenizar os danos 
morais em R$ 10.000.

Além disso, durante todo o período de afastamento o empregador 
tem a obrigação de continuar depositando o FGTS do empregado. O tra-

balhador pode saber se o empregador está cumprindo essa obrigação 
dirigindo-se a uma agência da Caixa Econômica Federal, portando a sua 
Carteira de Trabalho e número do PIS e solicitar o “extrato analítico do 
FGTS”, ou, se preferir, consultar pela internet, no site da Caixa.

Se o trabalhador permanecer por mais de 15 dias afastado do traba-
lho em consequência de incapacidade relacionada ao labor tem garanti-
da a estabilidade de 12 meses no emprego, a partir do seu retorno, não 
podendo ser despedido nesse período sem justa causa (artigo 118, da 
lei nº 8.213/1991).

Caso o trabalhador sofrer redução de sua capacidade laboral de 
modo permanente, mas que isso não implique uma invalidez, pode rece-
ber uma indenização mensal do INSS, o qual é conhecida como auxílio-
acidente e está prevista no art. 86 da lei nº 8.213/1991. 

O trabalhador terá direito quando restar comprovada a limitação do 
potencial para o trabalho, mesmo que haja uma redução em grau míni-
mo, cuja causa decorre de acidente de qualquer natureza.

Neste caso, poderá continuar trabalhando e, assim, recebendo o seu 
salário cumulado com o auxílio-acidente concedido pelo INSS.

Dessa maneira, caso ocorra alguma das situações abordadas no pre-
sente artigo, recomenda-se que procure um advogado de sua confi ança, 
o qual irá melhor lhe orientar sobre os direitos decorrentes do seu caso 
concreto. 

Casos julgados

e temporária, no valor de R$ 20.000 e também em indenizar os danos 
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A regulação de uma categoria profi ssional tem como 
justifi cativa principal a existência de desequilíbrios 
que impedem o mercado de proporcionar alocação efi -

ciente dos recursos disponíveis, com impactos sensíveis sobre o 
preço e principalmente o nível de qualidade do serviço oferecido 
à população. 

O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), exigên-
cia para a prática da advocacia em todo o país, é um exemplo 
deste tipo de regulação previstos na Constituição Federal e con-
solidados na legislação específi ca para a prática da atividade. 
“Exigir que uma categoria profi ssional passe por um exame deste 
porte, apesar de ter passado por cinco anos de formação em uma 
universidade, é essencial porque, reconhecidamente, a advocacia 
é uma atividade pública, mesmo exercida de forma privada, e tra-
balha com direitos fundamentais das pessoas, como a liberdade, 
seus bens, valores de interesse, guarda de menores, entre outros 
valores que são de extrema importância à vida e que não podem 
ser tratados de maneira mercantilista”, salienta o secretário ge-
ral da subseção da OAB de Marechal Cândido Rondon, advogado 
Flávio Schmidt. 

O Exame de Ordem foi instituído em 1994, a partir do es-
tatuto da OAB, fi cando de responsabilidade da entidade sua 
organização a fi m de que se tenha o mínimo de teste do aper-
feiçoamento do ensino jurídico. “Inicialmente, o Exame da Ordem 
era feito por cada seccional de acordo com seu calendário, mas 
desde 2011 o exame é unifi cado, sendo organizado pelo Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em todos os Esta-
dos, com a prova desenvolvida e aplicada pela Fundação Getulio 
Vargas (FVG)”, destaca. 

Inscrição na OAB
A aprovação no Exame de Ordem é condição necessária à 

admissão do bacharel em Direito no quadro de advogados da 
OAB, sendo que os acadêmicos dos cursos de Direito já podem 
realizar o exame a partir dos dois últimos semestres da gradua-
ção. “É muito positiva a participação dos estudantes no curso 
antes da colação de grau para que se prepararem à prova, conhe-
çam a dinâmica e o padrão de perguntas e respostas”, avalia o 
advogado. 

A OAB realiza três exames ao ano, que acontece em duas 
fases: a primeira é composta por 80 perguntas objetivas, abran-
gendo todos os temas do currículo normal da graduação. Para a 
classifi cação do candidato à segunda fase é necessário pontuar 
50% do exame. “Já na segunda fase são apresentadas questões 
ligadas à prática jurídica, em que o candidato pode optar por uma 
área específi ca do Direito”, explica Schmidt. 

Sem a aprovação no Exame da Ordem, o secretário geral da 
subseção da OAB rondonense alerta que o profi ssional não pode 
praticar a advocacia, já que ele é impossibilitado de se inscrever 
na Ordem dos Advogados do Brasil, entidade pública responsá-
vel pela regulamentação da advocacia no Brasil. “O exame não 
é complexo e não é impossível de ser concluído, tendo em vista 
que a prova é elaborada com base no currículo normal das facul-

dades de Direito, a fi m de aferir se o examinando apresenta o co-
nhecimento teórico e prático mínimo para a inscrição profi ssional 
e a prestação dos serviços de advocacia à sociedade brasileira”, 
salienta. 

Schmidt diz que, com as devidas diferenças, a obrigatorie-
dade da avaliação como prática admissional dos bacharéis em 
Direito é uma prática consolidada nos Estados Unidos e também 
na maioria dos países da União Europeia. 

Avaliação dos cursos de Direito
Em paralelo à realização do Exame da Ordem por parte da 

OAB, a responsabilidade pela regulação, supervisão e avaliação 
dos cursos de Direito no Brasil ainda cabe ao Ministério da Edu-
cação (MEC). Isso signifi ca, ainda, que o MEC tem a responsabili-
dade de verifi car as condições prévias para a oferta dos cursos, 
por meio de autorização e reconhecimento, além de fi scalizar as 
condições ofertadas, baseadas na realidade dos cursos e estu-
dantes. “A proliferação de cursos de Direito no Brasil dá a falsa 
impressão da existência de uma demanda reprimida de profi s-
sionais que, após a conclusão do curso, não possuem espaço de 
atuação no mercado. Essa não é a realidade, tendo em 
vista o leque de possibilidades de carreiras em 
que o bacharel em Direito pode atuar”, si-
naliza Schmidt. 

Apesar de não ter poder de avaliar 
e autorizar cursos de Direito, a fi m de 
assegurar a elevada qualidade do en-
sino jurídico nacional, que tem sido um 
dos principais desafi os enfrentados 
pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a entidade faz 
um acompanhamento das faculdades 
de Direito brasileiras por meio do “Selo 
OAB Recomenda”, instituído em 2011. 

Segundo dados da OAB e da FGV, 
em 2016, dos 1.258 cursos de Direi-
to existentes no Brasil, 1.071 foram 
avaliados pela OAB e 142 receberam 
o selo de recomendação, cerca de 13% 
do total. 

Atualmente, a OAB conta com 
1.151.982 advogados inscritos no Brasil. 
No Paraná, são 71.107 profi ssionais. “Mas 
há quem diga que existam mais de cinco 
milhões de advogados no Brasil, tendo em 
vista o número de cursos de Direito e de ba-
charéis que se formam todos os anos. Por isso 
ao contratar um advogado, o cidadão deve veri-
fi car se ele está inscrito e devidamente regular na 
OAB. Para isso, existem vários mecanismos, sendo 
os mais simples o próprio site do Conselho Federal 
da OAB (oab.org.br) e do Cadastro Nacional de Ad-
vogados (cna.oab.org.br)”, orienta Schmidt.

A importância do Exame da Ordem
Prova é elaborada com base no currículo normal das faculdades de Direito a fi m de aferir se o 
examinando apresenta o conhecimento teórico e prático mínimo para a inscrição profi ssional e a 
prestação dos serviços de advocacia à sociedade brasileira
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dos cursos de Direito no Brasil ainda cabe ao Ministério da Edu-
cação (MEC). Isso signifi ca, ainda, que o MEC tem a responsabili-
dade de verifi car as condições prévias para a oferta dos cursos, 
por meio de autorização e reconhecimento, além de fi scalizar as 
condições ofertadas, baseadas na realidade dos cursos e estu-
dantes. “A proliferação de cursos de Direito no Brasil dá a falsa 
impressão da existência de uma demanda reprimida de profi s-
sionais que, após a conclusão do curso, não possuem espaço de 
atuação no mercado. Essa não é a realidade, tendo em 
vista o leque de possibilidades de carreiras em 
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Apesar de não ter poder de avaliar 
e autorizar cursos de Direito, a fi m de 
assegurar a elevada qualidade do en-
sino jurídico nacional, que tem sido um 
dos principais desafi os enfrentados 
pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a entidade faz 
um acompanhamento das faculdades 
de Direito brasileiras por meio do “Selo 
OAB Recomenda”, instituído em 2011. 

Segundo dados da OAB e da FGV, 
em 2016, dos 1.258 cursos de Direi-
to existentes no Brasil, 1.071 foram 
avaliados pela OAB e 142 receberam 
o selo de recomendação, cerca de 13% 

Atualmente, a OAB conta com 
1.151.982 advogados inscritos no Brasil. 
No Paraná, são 71.107 profi ssionais. “Mas 
há quem diga que existam mais de cinco 
milhões de advogados no Brasil, tendo em 
vista o número de cursos de Direito e de ba-
charéis que se formam todos os anos. Por isso 
ao contratar um advogado, o cidadão deve veri-
fi car se ele está inscrito e devidamente regular na 
OAB. Para isso, existem vários mecanismos, sendo 
os mais simples o próprio site do Conselho Federal 
da OAB (oab.org.br) e do Cadastro Nacional de Ad-
vogados (cna.oab.org.br)”, orienta Schmidt.

Mirely Lins Weirich

Secretário geral da subseção da OAB de Marechal Cândido Rondon, advogado 
Flávio Schmidt: “Exigir que uma categoria profi ssional passe por um exame deste 
porte é essencial porque, reconhecidamente, a advocacia é uma atividade pública, 

mesmo exercida de forma privada”
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Pizzatto Advocacia & Associados: 
34 anos de história e inovações
Propósito da Pizzatto Advocacia & Associados é investir em constante inovação e aperfeiçoamento para 
proporcionar aos clientes confi ança na competência dos profi ssionais e segurança jurídica

Equipe da 
Pizzatto 

Advocacia & 
Associados

Propósito da Pizzatto Advocacia & Associados é investir em constante inovação e aperfeiçoamento para 
proporcionar aos clientes confi ança na competência dos profi ssionais e segurança jurídica

Equipe da 

Advocacia & 
Associados

Ulices Pizzatto chegou à re-
gião Oeste do Paraná em 
1971 e se estabeleceu como 

contador no então distrito de Quatro 
Pontes. Em 1981, formou-se bacharel 
em Direito e, em 1985, fundou no mu-
nicípio de Marechal Cândido Rondon o 
escritório de Advocacia Pizzatto.

Passados 34 anos, o escritório 
continua no mesmo endereço, trans-
formando-se na Pizzatto Advocacia 
& Associados, contando com quatro 
advogados titulares e uma advogada 
associada, os quais atendem nas mais 
diferentes áreas do Direito.

O propósito da Pizzatto Advocacia 
& Associados é proporcionar aos clien-
tes confi ança na competência dos pro-
fi ssionais e na seriedade da adminis-
tração das leis e dos processos.

Além da constante busca por aper-
feiçoamento, os advogados procuram, 
sempre que possível, facilitar as prá-
ticas colaborativas e favorecer deci-
sões que tragam boas soluções para 
os confl itos, tanto na esfera judicial 
quanto na extrajudicial.

Na Pizzatto Advocacia & Associa-
dos os clientes são atendidos em um 
ambiente familiar, acolhedor e cordial, 
pois os profi ssionais e colaboradores 
reconhecem que em situações de con-
fl ito as pessoas necessitam, além da 
orientação jurídica, oportunidade de 
serem ouvidas e amparadas em suas 
difi culdades, afl ições e dúvidas.

Antes de olhar para resultados, o 
olhar é voltado para o cliente, confi an-
do de que ele é capaz de sair do confl i-
to ou do problema e, neste processo, 

os advogados estão para cooperar, 
orientar e apoiar com respeito, hones-
tidade e competência.

Acreditamos em uma advocacia 
mais humanizada, a serviço da Justiça 
e da paz nas relações humanas, com 
preços justos e adequados ao trabalho 
oferecido e realizado.

Celebramos o Dia do Advogado 
com muito orgulho e amor por essa 
profi ssão, que, mais do que um ofício, 
é uma missão.

Agradecemos à cidade de Marechal 
Cândido Rondon e seus habitantes, 
bem como a todos os clientes e apoia-
dores, pela oportunidade de estarmos 
há tantos anos realizando nosso tra-
balho e cumprindo com o propósito 
desse escritório, o qual faz parte da 
história dessa comarca.

D
ivulgação
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Jantar do Dia do Advogado
Evento promovido pela subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Marechal 
Cândido Rondon no dia 10 de agosto, no Restaurante e Churrascaria Três Passos, marcou a 
passagem do Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto

Diego Herzog, Cleiton Gundes, Micheli da Costa, Marcia Simon, 
Madelaine Provensi e Tiago Mergener

Francieli Pinheiro e 
Patric de Abreu

Rogério e Vanice Grenzel
Jordana Uliano, Eduardo Hitz,  Andrew Klauck Dias, Clarice Rodrigues, 

Kauê Peres, Ramon Hernandes e Angelica Coelli
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Cristiane Reichert, Marcos e Ligian Werner

Jaqueline Klein e Matheus Portela Jeane Petersen e Jéssica Schmechel Fabíola e Roseli Scheffel

Orlando Pagnussatti, Moacir Colombo e Edson Luis Schröder

Felipe, 
Jéssica 
e Fábio 

Luz

Rafael e 
Aline Zuse, 

Talita Delder, 
Jaqueline Klein 

e Matheus 
Portela

Isadora, 
Gelcir e 

Indianara 
Zmyslony
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A muito se esbravejava pela proteção da lei ao devedor de má-fé, 
que se abrigava à sombra da proteção legal aos devedores que 
de fato por ocasião lastimável da vida não conseguiam saldar 

as suas dívidas.
Ocorre que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, as coisas 

vêm melhorando, a exemplo de bloqueios de valores em folha de paga-
mento e outros rendimentos, bloqueios de Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) e passaportes, ações extremamente benéficas aos que cobram 
seus créditos na Justiça, pois forçam aos devedores o seu pagamento.

Além dessas inovações, no dia 06 de agosto, a 7ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) acolheu, ao que se tem notícia, a 
primeira execução de título de outra nacionalidade.

A citada Câmara apreciou o recurso apresentado por uma empresa 
paraguaia em uma ação de cobrança movida contra um brasileiro. A com-
panhia que comercializa agrotóxicos procurou a Justiça Estadual em 2018 
para exigir a quitação de uma dívida de US$ 100 mil. A empresa alegava 
que a Justiça brasileira seria competente para processar e julgar o feito, 
já que o réu residiria e teria bens em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Em 1ª instância, a empresa paraguaia teve negado seu pedido e o 
processo foi extinto sem resolução de mérito, pois a juíza, com embasa-
mento no art. 25 do Código de Processo Civil, entendeu que a demanda 
envolvia um contrato internacional.

A empresa autora da ação apelou ao Tribunal de Justiça e pediu a 
reforma da sentença.

Durante a sustentação oral no TJPR, o advogado da empresa exe-
quente argumentou que o núcleo da discussão não se trata de contrato 
internacional, mas de uma nota promissória, título executivo extrajudi-
cial, formada em outro país.

O processo foi iniciado no Brasil con-
siderando documentos públicos que com-
provaram a residência do réu no Paraná. 
Por outro lado, a defesa alegou incom-
petência territorial da Justiça brasileira, 
porque, segundo o advogado, a transação 
feita no Paraguai não produziria efeitos 
no Brasil. Além disso, argumentou que o 
réu já teria formalizado a saída do país 
perante as autoridades brasileiras.

Ao julgar a questão, a 7ª Câmara Cí-
vel decidiu, por unanimidade, que o título 
paraguaio deve ser processado no Brasil. 
Nas palavras do desembargador relator, 
“restou comprovado nos autos o domicílio 
nacional do réu”. A decisão se baseou nos 
artigos 21, I, e 24 do CPC, que vaticinam:

 
Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar 

as ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado 

no Brasil;
(...)
Art. 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litis-

pendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça 
da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições 
em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no 
Brasil.

 
O processo tramita sob o n° 0017200-79.2018.8.16.0030 e ainda 

não chegou ao seu final, porém não se vislumbra alterações a tangenciar 
o direito da empresa exequente com sede no país vizinho.

Como se pode ver, o Tribunal paranaense inova e não dá guarida ao 
devedor, motivo para se festejar, pois, ao negar provimento à defesa do 
executado, temos mais uma demonstração da não concessão de abrigo 
legal aos que causam dano econômico a outrem, apontando maior rigidez 
às execuções que ocorrem dentro dos limites geográficos do nosso país.

No sentido inverso, nossa equipe está realizando estudos a fim de 
verificar a reciprocidade desta decisão, ou seja, se brasileiros conseguirão 
reaver valores de “exilados”, bloqueando bens destes no país vizinho.

As execuções de títulos 
internacionais no Judiciário brasileiro
7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná acolheu a primeira execução de título de outra nacionalidade, 
apreciando recurso apresentado por uma empresa paraguaia em uma ação de cobrança movida contra um brasileiro

Dr. Fabiano 
Luiz Rohde

(OAB/PR 45.750)
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Lei Geral de Proteção de Dados: você está preparado?

Daqui um ano, a legislação brasileira obrigará pessoas na-
turais e pessoas jurídicas a tratar com proteção os dados 

pessoais de terceiros.
Isso porque em agosto de 2020 entrará em vigor a lei 

13.709, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD).

A nova norma possui o objetivo de proteger os direitos fun-
damentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvi-
mento da personalidade da pessoa natural.

E o que isso signifi ca? Pois bem, na prática a nova lei recairá 
com foco nas pessoas jurídicas que possuem dados de clientes, 
pacientes, enfi m, de pessoas que possuem algum tipo de relação 
jurídica, visando proteger tais dados, como nome completo, RG, 
CPF, endereço, telefone, e-mail, tipo sanguíneo, renda mensal, 
quadro de saúde entre outras informações inerentes à pessoa 
natural.

A lei obrigará que se crie procedimentos 
defi nidos, visando a proteção destes dados, im-
pondo formas e limites da transmissão destes 
dados para terceiros, bem como impondo táti-
cas de prevenção e remediação do vazamento 
destes dados.

A pessoa natural (cidadão) deverá assinar 
termo concordando com a divulgação destes 
dados, ou o repasse destes dados a terceiros.

O titular dos dados também poderá reque-
rer a qualquer momento informações sobre o 
tratamento de seus dados, que deverão sempre 
ser disponibilizados de forma clara, adequada e 
ostensiva.

João Gustavo 
Bersch

(OAB/PR 43.455)

Benjamim Pinheiro
(OAB/PR 79.7755)

Lei que objetiva regulamentar o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por 
parte de empresas públicas e privadas entrará em vigor em agosto de 2020

Como esta lei será 
refletida na sociedade?

Todas as empresas, desde a grande rede até a pe-
quena loja, deverão possuir procedimentos de prote-
ção dos dados de seus clientes, assegurando que tais 
dados não podem ser concedidos, vazados, roubados 
ou interceptados, sob pena de responsabilização civil 
e criminal.

Em tempos de intensa troca de dados de forma vir-
tual, será obrigação das empresas garantirem o sigilo e 
a proteção dos dados de seus clientes e, para isto, de-
verão contar com serviços de tecnologia de informática 
e assessoria jurídica especializada para se prepararem 
adequadamente e não sofrerem as sanções severas 
previstas na nova lei.

Edson Luis Schröder, Nair Galles e Pamera Zachow

Bianca Witt e Fernanda Meyer
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Recentemente o site “The Intercept Brasil” revelou os 
bastidores da Operação Lava Jato, tornando pública 
a relação promíscua entre os Membros do Ministério 

Público Federal encarregados das investigações e das persecu-
ções penais, e o Juiz das causas penais.

A atuação do magistrado, revelada através da divulgação 
de mensagens trocadas entre ele e os Procuradores da força 
tarefa em aplicativo privado, é condenável. Em um Estado De-
mocrático de Direito não se pode admitir que um juiz se alie 
à acusação dando conselhos e sugerindo o que deve e o que 
não deve ser feito nos processos que serão posteriormente 
julgados por ele.

Com a promulgação da Carta de 1988 restou instituído o 
Estado Democrático de Direito com a formulação dos princípios 
do Estado Democrático e do Estado de Direito, trazendo um le-
que de direitos e garantias fundamentais e a forma de organi-
zação do Estado e dos seus Poderes, tendo como fundamentos 
a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
político, tudo com vistas à constituição de uma sociedade livre 
e justa, com a garantia do desenvolvimento nacional, a erra-
dicação da pobreza e da marginalização, a redução das desi-
gualdades sociais e regionais, a promoção do bem comum e a 
implementação de uma sociedade sem preconceitos de raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, 
ex vi do disposto no art. 1º, incs. I a V, e art. 3º, incs. I a IV, da 
Constituição da República.

O Estado Democrático de Direito se apresenta como ins-
trumento garantidor das liberdades civis e pelo respeito aos 
direitos humanos e às garantias fundamentais através de um 
sistema normativo que lhes confere proteção jurídica, sendo 
que referido sistema jurídico-normativo submete, inclusive, as 
autoridades públicas e políticas e o próprio Estado.

Logo, o magistrado, inserido nesse Estado Democrático de 
Direito, possui fundamental importância, justo porque cabe a 
ele a aplicação do Direito de modo a garantir a máxima liberda-
de a todos os membros da sociedade.

Quando um magistrado toma lado, vale dizer, perde sua 
imparcialidade, não se faz justiça, eis que a figura do magistra-
do nesse momento se confunde com a de um justiceiro, o que 
é incompatível com os princípios republicanos de um Estado 
Democrático de Direito. 

Assim sendo, diante das revelações estarrecedoras pro-
movidas pelo site “The Intercept Brasil”, é preciso questionar 
qual é, afinal, o papel do Juiz no processo, sobretudo, no Pro-
cesso Penal?

O PAPELO DO JUIZ NO PROCESSO PENAL
Sobre a posição do Juiz no processo, anota Jacinto Nelson 

de Miranda Coutinho que:
“Sua posição na relação processual é de órgão super par-

tes. Entretanto, deve-se ter em conta que tal situação não sig-
nifica que ele está acima das partes, mas que está para além 
dos interesses delas. É uma figura imparcial, então, como candi-
damente acena a doutrina tradicional. Neste sentido, o juiz tam-
bém está para além de seus interesses individuais, encarnando 
o próprio Estado. É por tal razão que se fala em Estado-juiz. As-
sim, não se pode dizer que o juiz é um representante do Estado, 
mas um órgão dele e, deste modo, é o Estado, presentando-o, 
como quer Pontes de Miranda; e não o representando”. 

Logo, é de fundamental importância compreender o papel 
do Juiz no processo, eis que atualmente o que se observa é que 
alguns juízes acreditam verdadeiramente que são agentes de 
segurança pública e que devem combater o crime. Todavia, o 
papel do Juiz não é esse, mas o de exercer jurisdição, ou seja, 
de dizer o direito, e de forma imparcial, pois é teratológico (e 
inconstitucional!) admitir a possibilidade de um Juiz exercer ju-
risdição de forma parcial.

E em se tratando do Processo Penal brasileiro um outro 

problema se apresenta, e reside no sistema que o fundamenta, 
qual seja, o sistema inquisitório. 

O que se vê atualmente é que o Poder Judiciário, através 
de muitos dos seus membros, possui, infelizmente, uma menta-
lidade inquisitória e autoritária que faz com que o seu verdadei-
ro papel em uma democracia seja completamente desvirtuado.

Não apenas no campo penal - mas sobretudo no penal -, 
é claramente perceptível a mentalidade autoritária e inquisitó-
ria do Poder Judiciário, na medida em que reduz e flexibiliza os 
direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da 
República, quando, em verdade, deveria efetivá-los ao máximo.

Nesse sentido, o Professor Jacinto Nelson de Miranda Cou-
tinho afirma:

“Com a deterioração do sistema inquisitório brasileiro, o 
processo penal, em face da Constituição e das leis, está engo-
lindo os direitos e garantias individuais, razão por que se torna 
um campo fértil para arbitrariedades e injustiças. Por evidente, 
quando os princípios e as leis democráticas não se fazem pre-
sentes, entram pela porta principal os juízos morais (em geral 
de um falso moralismo) e as verdades individuais (solipsísti-
cas) de duvidosa procedência. Algo do gênero é insuportável, 
mas hoje ganha força porque – em sendo assim – responde de 
maneira “eficiente” (para usar um conceito basilar do modelo 
neoliberal) à demanda de repressão, exacerbando o punitivis-
mo de modo desmedido”. 

É tão evidente o caráter inquisitório do Processo Penal bra-
sileiro4, que a despeito da Constituição da República estabelecer 
o sistema acusatório como guia para ele, quando o Judiciário é 
provocado para dirimir eventual conflito entre o CPP e a CR, via de 
regra nega-se a Constituição e aplica-se o Código; assim, a des-
peito dos quase 31 anos que já se passaram desde a promulga-
ção da Constituição da República, não foi possível avançar sequer 
no campo da jurisprudência naquilo que diz com um Processo 
Penal verdadeiramente acusatório e democrático.

E o estabelecimento de um sistema acusatório como 
orientador do Processo Penal brasileiro diz também com a 
imparcialidade do juiz, sendo esta talvez a mais importante 
garantia de justiça às partes, pois implica em ter, no processo, 
um Juiz “descontaminado”, por assim dizer. Ou seja, a garantia 
de justiça passa justo naquilo que diz com a imparcialidade do 
julgador, motivo pelo qual a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, em seu artigo 10º, prevê que “Todo o homem tem 
direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por 
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de 
seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusa-
ção criminal contra ele”. 

O juiz em um sistema acusatório não tem interesse em 
quem perde ou em quem ganha o processo; seu único interesse 
é decidir, vale dizer, solucionar o caso penal aplicando o direito 
ao caso concreto, garantindo às partes que litiguem de acordo 
com as regras do jogo (do processo).

Na prática, não é raro deparar-se com situações em que 
o magistrado, ainda na fase de investigação, reúne-se com 
policiais e membros do Ministério Público para discutir o anda-
mento das investigações, decreta, ex-officio, medidas assecu-
ratórias e ainda sugere a prisão deste ou daquele, num claro e 
inaceitável desvirtuamento de sua função, tal como revelado 
pelo site “The Intercept Brasil”.

Vivemos tempos onde é preciso dizer o óbvio, e dizer o 
óbvio, aqui, é dizer que o juiz não é parte e, portanto, não pro-
duz prova e não deve (e não pode!) ter interesse na solução 
do caso penal. 

É preciso ter presente que o magistrado deve contentar- 
se com as provas produzidas pelas partes, pois o juiz, ao contrá-
rio daquilo que muitos dizem, não busca a verdade dos fatos, 
eis que é justo aqui que ele, julgador, arvora-se naquilo que 
compete às partes e vai em busca da prova, ou seja, produz pro-
va, não raro de ofício, e quase sempre, em favor da acusação. E 
quase sempre em favor da acusação mesmo, porque se não há 

prova acerca da au-
toria ou da materia-
lidade, ou se a prova 
é deficiente, fraca, 
deve o juiz absolver 
o réu aplicando o be-
nefício da dúvida (in 
dubio pro reo). 

Vale dizer, pois, 
que o juiz não pre-
cisa de prova para 
absolver, basta que 
a prova acerca da 
imputação não seja 
feita ou seja feita 
de forma deficitária, 
sendo que admitir 
que o juiz retire-se 
do seu lugar no pro-
cesso e vá em busca 
da prova, por óbvio, 
é permitir que ele 
busque justamente 
a prova que lhe falta 
para sustentar uma 
condenação. Tal postura do juiz, registre-se, somente é possível 
tratando-se de um sistema inquisitório, como o brasileiro.

Por oportuno, vale lembrar que o Código de Processo Pe-
nal é de 1941 e foi fortemente influenciado pelo Código Rocco 
de 1930, sendo que ainda não conseguiu, a despeito dos anos 
que já se passaram desde 05 de outubro de 1988, estabelecer 
o necessário diálogo com a Constituição da República, que ado-
ta o sistema acusatório para o Processo Penal brasileiro. 

CONCLUSÃO
Parece difícil caminhar em direção a um campo progressis-

ta quando se levanta a bandeira da necessidade de alteração 
das leis penais e processuais penais, pois qualquer avanço no 
sentido de colocar o Processo Penal brasileiro em harmonia 
com o que previsto na Constituição da República, compatibi-
lizando-o com o sistema acusatório, é visto justamente como 
retrocesso.

A cultura punitivista que assola o país crê que somente 
se promove Justiça quando se condena, o que é um verdadeiro 
engano.  

É preciso, para além de alterar o sistema que serve de 
fundamento ao Processo Penal, eliminar, vez por todas, a men-
talidade inquisitória que paira sobre grande parcela do Poder 
Judiciário, a fim de que o magistrado saiba exatamente qual é 
o lugar que lhe cabe dentro da relação processual, e que certa-
mente não é o de “combatente da criminalidade”.

É preciso que parcela do Judiciário compreenda quais são 
seus verdadeiros deveres, cujo principal é o de garante, vale 
dizer, o de garantir direitos, sendo defeso ao juiz agir como 
agente de segurança pública.

O ex-juiz de Curitiba, hoje Ministro, não é bom exemplo 
para a magistratura, sobretudo em um Estado Democrático 
de Direito, pois o Poder Judiciário em uma democracia deve 
conferir máxima efetividade ao ordenamento jurídico, espe-
cialmente naquilo que diz com os direitos e garantias fun-
damentais, sendo incompatível com a função jurisdicional a 
figura de um juiz que toma lado e, assim, assume o papel 
de justiceiro.

Por óbvio o direito não livrará a sociedade de todo o mal 
que a aflige, e a busca do bem comum não se dará (e não pode 
se dar!) com o desrespeito das garantias fundamentais, igno-
rando-se a Constituição da República.

Se há um caminho a seguir, é ele o respeito pela legalida-
de, sobretudo a legalidade constitucional. 

2  COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Observações sobre os sistemas processuais penais / 
Organizadores: Marco Aurélio Nunes da Silveira e Leonardo Costa de Paula: Curitiba: Observatório da 
Mentalidade Inquisitória, 2018, p. 31; 32.

3  COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Mentalidade inquisitória e processo penal no Brasil: o 
sistema acusatório e a reforma do CPP no Brasil e na América Latina / Organizadores: Jacinto Nelson 

de Miranda Coutinho, Leonardo Costa de Paula, Marco Aurélio Nunes da Silveira. Florianópolis: Empó-

rio do Direito, 2017, p. 116.

4  O que pode ser notado, p.e., pelas disposições dos artigos 28, 156, in fine, e incs. I e II, 222, 

§§ 1º e 2º, 385 e 566, todos do CPP.
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Dr. Marcio 
Guedes Berti 
(OAB/PR 37.270)
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Novidades para o saque do FGTS

No mês de 
julho deste 
ano, chegou 

ao Congresso Nacional 
a medida provisória nº 
889/2019, que tem 
como objetivo inovar as 
possibilidades de saque 
referente ao Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Entre-
tanto, antes de falar 
sobre as novas possi-
bilidades de saque, é 
importante o esclareci-
mento de alguns pontos. 

O FGTS é um fun-
do atualmente regido 
pela lei nº 8.036/1990, 
que objetiva proteger 
o trabalhador demitido 
sem justa causa, me-

diante a abertura de uma conta na Caixa Econômica Federal vincu-
lada a cada contrato de trabalho. Cada trabalhador possui uma conta 
vinculada a cada contrato de trabalho. 

Assim, o FGTS é um direito do empregado e um dever do 
empregador, ao passo que, pela lei, todos os empregadores fi cam 

obrigados a depositar, até o dia sete de cada mês, em conta ban-
cária vinculada do empregado, a importância correspondente a 8% 
da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. 

Desta forma, o FGTS é constituído pelo total desses depósitos 
mensais e os valores pertencem aos empregados que, em algumas 
situações, podem dispor do total depositado em seus nomes.

Em quais hipóteses é possível o saque deste valor?
O artigo 20 da lei nº 8.036/1990 traz um rol de hipóteses, den-

tre as quais as mais usuais são:
- Em caso de despedida sem justa causa, rescisão indireta ou 

rescisão contratual por culpa recíproca, bem como rescisão contratual 
por meio de acordo; 

- Em caso de extinção total de empresa, aposentadoria e fale-
cimento do trabalhador; 

- Em caso de pagamento ou amortização de prestações de-
correntes de fi nanciamento habitacional, para pagamento total ou 
parcial do preço de aquisição de moradia própria ou lote urbanizado 
de interesse social não construído; 

- Quando o trabalhador ou qualquer um de seus dependentes 
for acometido de neoplasia maligna, for portador do vírus HIV ou 
estiver em estágio terminal em razão de doença grave e quando o 
trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos;

- Por necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra 
de desastre natural, a qualquer tempo, quando seu saldo for inferior 
a R$ 80 e não tiverem ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, 
um ano.

Além destas possibilidades, 
existem outras? 

A resposta é afi rmativa, uma vez 
que a medida provisória nº 889/2019 
traz duas novas possibilidades de 
saque: o saque-rescisão e saque-ani-
versário.

O saque-rescisão funciona da se-
guinte forma: todos os trabalhadores 
que têm contas ativas ou inativas do 
FGTS poderão sacar até R$ 500 de cada 
uma delas. 

Nesta hipótese, o empregado 
não perde o direito com relação à mul-
ta de 40% em caso de rescisão, nem 
perde o direito de sacar o saldo no 

momento da rescisão.
Por contas ativas entende-se aquelas cuja o contrato de tra-

balho está vigente e por conta inativa entende-se aquela em que o 
contrato de trabalho foi rescindido, entretanto, existe saldo retido. 

Já com relação ao saque-aniversário, o trabalhador poderá sacar 
anualmente no mês de seu aniversário um determinado percentual 
do saldo. Ao fazer essa opção, o trabalhador continuará tendo direi-
to ao saque do valor correspondente à multa rescisória, contudo o 
trabalhador não receberá o saldo total da conta do FGTS em caso de 
rescisão contratual.

O trabalhador que optar pelo saque aniversário poderá sacar um 
percentual do saldo do FGTS anualmente, conforme tabela abaixo:   

As novidades trazidas pela medida provisória são um mecanis-
mo que busca movimentar a economia do país. 

Em que pese o depósito mensal do FGTS ser um dever, alguns 
empregadores não o cumprem, o que causa problemas aos seus fun-
cionários, como é o caso daquele funcionário que pretende sacar o 
valor pelo saque-imediato e descobre que o empregador está inad-
implente com os depósitos. Por este fato é importante que o tra-
balhador fi que sempre atento a sua conta. 

Como acessar a conta e o que fazer em caso de inadim-
plência do empregador quanto aos depósitos mensais?

O trabalhador pode baixar um aplicativo que permite o acesso a 
sua conta ou imprimir um extrato da conta diretamente nas agências 
da Caixa Econômica Federal. 

Em caso de verifi cação de inadimplência do empregador quan-
to ao depósito mensal, o primeiro passo é o empregado solicitar os 
depósitos devidos diretamente à empresa. Em caso de demora pela 
empresa ou recusa, o empregado poderá ajuizar uma ação na Justiça 
do Trabalho pleiteando os depósitos não realizados.

Dra. Solange Aline 
Ribeiro Schkalei

(OAB/PR 85.419)

Limite das faixas Alíquota Parcela Adicional
de saldo (em R$)   (em R$)

Até 500,00 50,0% -
De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00
De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00
De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00
De 10.000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00
De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00
Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Fonte: caixa.gov.br 
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Sabia que a 
agricultura pode ser 
administrada como 
uma empresa agora?

Informe-se sobre organizar 
a propriedade em cargos e res-
ponsabilidades de cada sócio 
membro da família, defi nida 
em contrato social ou acordo de 
sócios, defi nindo percentuais 
de quotas da propriedade e de 
lucros sem dividir a área. 

Se transformarmos o Agro 
em empresa, podemos distribuir 
lucros de forma desproporcio-
nal ao capital, ou seja, pelo es-
forço ou contribuição de cada 
membro da família, bem como 
separar os lucros da proprieda-
de da área (patrimônio familiar) 
dos lucros para quem ajuda a 
produzir (fi lhos que fi cam traba-
lhando na área), de forma a não 
misturar lucros do trabalho com 
os lucros da família. 

Todas essas ações ainda 
geram economia de Imposto 
de Renda, INSS e custos com 
inventário, permitindo investir 
o dinheiro em imóveis urbanos 
ou empresas pagando menos 
imposto de renda sobre os ren-
dimentos ou ganhos de capital. dimentos ou ganhos de capital. 

Fundado em 2008, o Giollo & Abegg Advogados 
Associados, hoje conta com 12 advogados, com 
escritórios em Toledo, Curitiba e Marechal Cân-

dido Rondon. Atua no ramo empresarial, tributário e de 
recuperação de créditos. 

Soluções para a remuneração de empregados 
com base na nova legislação trabalhista

· Fixar salário-base
Observar que, para efeitos de Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) e Imposto de Renda, os custos são altos para ambas 
as partes. 

· Outras verbas que o empresário pode analisar e convencionar:
1. Auxílio bolsa de estudo e pesquisa, principalmente para 

cargos de pesquisa e que precisam se manter atualizados (código 
1352, que tributa somente IRRF);

2. Auxílio babá, em caso de fi lhos (com o código 1404, que não 
tributa nem IRRF);

3. Auxílio alimentação (código 1801);
4. Auxílio moradia (código 1805, sem nenhuma tributação); 
5. Direitos intelectuais, quando se tratar de Pesquisa e De-

senvolvimento (P&D) ou funções que criam algo e já constar no 
contrato que qualquer criação e desenvolvimento no período do 
contrato é da empresa (código 2510, com tributação de IRRF);

· Eventualmente, semestralmente ou anualmente, pode-se 
instituir:

1. Prêmios aleatórios, sem vinculação a contrato (código 2501, 
que tributa somente IRRF);

2. Participação nos Lucros e Resultados (PLR), que é possível 
de instituir de acordo com os resultados da empresa (código 1300, 
que tributa somente IRRF);

3. Gratifi cação anual ou até mesmo semestral por acordo cole-
tivo (código 1210, que tributa somente IRRF);

4. Gratifi cação anual ou até mesmo semestral por liberalidade 
do empregador sem acordo coletivo (código 1211, que tributa so-
mente IRRF);

Responsabilidade da empresa de 
vigilância em condomínios

As empresas de vigilância de condomínios 
podem ser condenadas a indenizar moradores 
que tiveram a residência furtada ou roubada, 
caso demonstrada a negligência ou facilitação 
por parte da empresa de vigilância, ou seja, 
que a mesma teve culpa quanto ao crime.

Interrogatório na busca e 
apreensão

Quando houver busca e apreensão na re-
sidência de um acusado, o mesmo não poderá 
ser interrogado sem antes lhe ser assegurado 
o direito à prévia consulta de seu advogado, 
bem como de ser comunicado a ele o seu direi-
to ao silêncio e de não produzir provas contra si 
mesmo, sendo que, caso ocorra tal ilegalidade, 
o ato será considerado nulo.

Possibilidade de cancelamento 
da cláusula de inalienabilidade

A cláusula de inalienabilidade que vier a 
ser estipulada quando da doação de um bem 
pode ser cancelada após o falecimento dos 
doadores, devendo ser demonstrada a justa 
causa para que não permaneça a restrição im-
posta.

Planos de saúde coletivos

Nos casos de plano de saúde coletivo, ou seja, aqueles con-
tratados por empresas, conselhos ou sindicatos, com o fi m de 
benefi ciar as pessoas a elas vinculadas e que possuam menos 
de 30 usuários, a operadora do plano de saúde não poderá res-
cindir o contrato unilateralmente, devendo haver motivação idô-
nea para tanto, podendo vir a incidir a legislação do consumidor.

Giollo & Abegg 
Advogados Associados
Escritório atua em diversas áreas do Direito, destacando-se junto às cooperativas, 
instituições fi nanceiras, empresas privadas em setores da indústria, comércio e serviços
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