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Quando a OAB Niterói falou da necessidade de uma legislação es-
pecífica para exigir que na conciliação e na mediação as partes con-
tassem com a presença de advogados, choveram desmentidos. Ga-
rantiam os devotos dos institutos que não existia problema algum e
que a presença do profissional estava mais do que garantida.

Há uma capa grande de sofisma, sem tirar nem pôr.

O deputado José Mentor, do PT-SP, apresentou o Projeto de Lei
5.511/16, cujo relator é o ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous,
(ambos conceituados advogados) exigindo a atuação dos advoga-
dos nos processos em tramitação no âmbito judicial, como ainda
nos que ocorrem em ambientes alternativos, como cartórios, câma-
ras ou tribunais arbitrais.

Mentor diz que o PL altera o Estatuto da Advocacia ao acrescentar
mais um parágrafo no artigo 2°, que trata da necessidade da pre-
sença do advogado para a administração da Justiça.

O PL, segundo ele, busca tornar esses processos mais justos e
equilibrados. A falta de advogado deixa a parte desassistida. Na opi-
nião do deputado, a ausência de um advogado afronta o artigo 133
do Texto-Maior.

“Na medida em que o advogado é indispensável à administração da
Justiça, segundo este dispositivo constitucional, fica claro o acesso
que se garante a ele e o direito que se consagra ao devido processo
legal e à ampla defesa que devem ser operados por meio do profis-
sional. Quando se permite o afastamento do advogado do caso, to-
das essas prescrições normativas ficam desacreditadas”, disse.

Para o deputado, o PL reforça ainda o novo CPC, que prevê que a
conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do pro-
cesso judicial.

De acordo com o artigo 334, parágrafo 9°, segundo Mentor, a par-
te “deve vir acompanhada por seus advogados ou defensores públi-
cos”. A necessidade do acompanhamento de advogados ou defen-
sores públicos também está prevista na Lei 13.140/2015, a chama-
da Lei de Mediação.

OAB de Niterói, portanto, estava com plena razão; caso contrário
não haveria necessidade de ser apresentado esse projeto para co-
locar os pingos nos is.

Dava para desconfiar ante o festival de pedidos de endeusamento
da conciliação e da mediação, afirmando que era a solução para re-
duzir o número de processos e estendendo a outras fórmulas de
acordos entre as partes.

A palavra, agora, é partir para a luta com o objetivo de se conseguir
a aprovação do projeto e acabar com as interpretações.

Que gelada!

Antônio José Barbosa da Silva  
Presidente da OAB NITERÓI

A Procuradoria Geral da OAB Niterói promoveu uma ação civil pública para garantir o recebimento de mandados no Banco do Brasil, fecha-
do ao público pela greve dos bancários deflagrada no país, e obteve liminar favorável da juíza Simone Poubel, da 4ª Vara do Trabalho. Ela
determinou o funcionamento de uma agência do BB no Centro, o que aconteceu por uns dias. O Sindicato dos Bancários recorreu ao Tribu-
nal Regional do Trabalho e o desembargador Ângelo Galvão Zamorano pediu informações à juíza, suspendendo temporariamente a liminar.
O procurador geral da OAB Niterói, Augusto Nunes, lembrou em petição ao desembargador que os alvarás representam verba alimentar pa-
ra os advogados e, por isso, seu pagamento é um serviço essencial que não pode ser interrrompido por uma greve. Página 8

Condenações
irrisórias ‘premiam’

infratores da lei

Plantão tributário
ensina como formalizar
escritório de advocacia

Audiencistas
ganham sala nos

Juizados Especiais
As sentenças com condenações irrisó-
rias, em vez de punir com rigor as em-
presas infratoras, têm prejudicado os
consumidores. A crítica é feita pelo
presidente da Comissão de Defesa,
Assistência e Prerrogativas da OAB
Niterói, Hugo Viana Barbosa. Pág. 6

Para informar melhor aos advogados sobre
como proceder para a formalização de seus
escritórios e sobre as vantagens do Simples
Nacional, de forma a reduzir a carga tributária,
a Comissão de Assuntos Tributários está rea,
lizando plantões às segundas-feiras, das
10h30m ao meio-dia ,na OAB Niterói. Pág. 3

Durante visita aos I e II Juizados Espe-
ciais Cíveis de Niterói, a Comissão de
Juizados Especiais Estaduais da OAB
Niterói, presidida por Sheila Provietti,
conseguiu a instalação de uma sala
onde os advogados audiencistas pos-
sam  fazer suas refeições. Página 4

Lentidão do PJe na
Justiça do Trabalho faz
advogado perder a noite

TRT decide sobre pagamento de mandados

Diferentemente do propósito para o qual foi projetado, o Processo
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho está fazendo os advoga-
dos perderem a noite de sono. Para conseguir vencer a morosida-
de do sistema, muitos profissionais - e até mesmo magistrados - es-

tão procurando acessar o PJe de madrugada. O presidente do Co-
mitê Gestor Regional do PJe, desembargador Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte, afirma que os técnicos estão promovendo
ajustes no sistema que passou a falhar em setembro. Página 9
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Mais descontos para advogados 

Presidente: Antonio José Barbosa da Silva
Vice-presidente: Luciano Alvarenga Cardoso
Secretária Geral: Eni Cezar de Campos Lima
Secretário Adjunto: Lidmar Sanches Rabello
Diretora-Tesoureira: Alcilene Ferreira de Mesquita
Procurador-Geral: Augusto Nunes
Diretor-Geral da ESA: Índio do Brasil Cardoso

CONSELHEIROS: Adalberto Felix de Oliveira; Aldir
Raimundo Moraes do Vale; Alessandra Ribeiro
Guimarães; Alexandra da Costa Porto Parreiras;
Alexandre Gaze,Andréa dos Santos Coutinho; Anselmo
Torres de Castro; Antônio de Souza Canabrava; Antônio
Jose Marconi da Silva; Arthur Baptista Xavier; Artur
Martins Neto; Carlos Antônio Spitz Brito; Casio Essir;
Célio Junger Vidaurre; Clemerson Maciel Neto; Daniella
do Lago Luiz; Eduardo Othelo Goncalves Fernandes; Elio
Ferreira de Souza; Emanuel Barra Gomes Felipe Silva
Fernandes de Lima; Fernanda Andrade Gusmão;
Fernando Cesar de Farias Mello; Fernando Sarmento
Bastos; Getúlio Arruda Figueiredo; Gilmar Francisco de
Almeida Gilson Araújo Dias Pereira Gonçalves; Helga
Lise Mansur Ramos de Pinho; Hildebrando Afonso Filho;
Hugo Viana Barbosa; Índio do Brasil Cardoso; Iranildo
dos Santos Gonçalves; Jeane da Silva Viviani; João
Marcos Genn de Souza; Joel Lima; José Carlos de
Araújo; José Henrique Macena da Silva; José Mauricio
Ignácio; Leandro Jorge Abud Rego; Lillian Silva Vieira dos
Santos; Luís Alberto Mendonca Meato; Luiz Carlos
Rodrigues Junior; Mara Rita Ferreira de Azevedo;
Marcelo Goncalves de Amorim; Marcia Neves Santiago;
Marcio Maia de Araújo Palmar; Marco Luiz Freitas de Sá;
Marcos Sampaio de Souza; Maria Aparecida Nazaro;
Michel Salim Saad; Namara Gurupy Emiliano de Freitas;
Nelson Fonseca; Orlando Martins de Barros Filho;
Patrícia Carla Araújo de Souza; Patrícia Marinho de
Araújo Seixas; Paulo Roberto de Azevedo Santos; Paulo
Sérgio dos Santos; Pedro Paulo Nogueira Bravo;
Raffaela Loureiro Cupello; Raphael Diogenes Serafim
Vieira; Rita de Cássia Barros Rivello de Azevedo; Rodrigo
Otavio Costa Vaz da Silva; Ronaldo Vinhosa Nunes;
Rosejane Santos da Silva Pereira; Sebastião Serri de
Castro; Tânia Maria Malamace Monatte Silva. Tatiane
Vieira da Silva; Teresinha Terra Lachini; Tereza Cristina
Teixeira Vilas Boas; Thiago Carvalho Guimarães; Thiago
Gorni Moreira; Ulysses Monteiro Ferreira; Valdir Costa;
Valéria Ribeiro Bruno; Waltair Costa de Oliveira e
Washington Luiz dos Santos Marciano.

A OAB Niterói assinou mais dois
convênios com prestadores de ser-
viços que oferecem descontos para
os advogados. A Barber Shop - By
Paulo Robbert é a mais nova con-
veniada da OAB Niterói. A partir de
agora, os advogados, estagiários e
funcionários da Subseção têm 5%
de desconto nos serviços de barba,
cabelo e bigode oferecidos nas cin-
co lojas da rede de barbearias na
cidade. 

Os profissionais ainda podem des-
frutar do espaço que inclui cerveja-
ria, whiskeria, cafeteria e charuta-
ria. Uma loja fica próxima a sede da
Ordem, na Rua Visconde de Sepe-
tiba, em frente à Prefeitura nova

“Para a Rede Barber Shop é um
orgulho contar com clientes tão
especiais como os advogados.
Trata-se de uma troca feliz e pra-
zerosa, na qual nosso espaço po-
derá oferecer serviços de qualida-
de voltados para os profissionais
que defendem as leis. Nossas cin-
co lojas estão localizadas nos
bairros do Centro, Icaraí, Santa

Rosa, Pendotiba e Jardim Icaraí.
Em breve, deveremos inaugurar
mais duas: em Piratininga e Ingá”,
revela o hairstylist e empresário
Paulo Robert Gaston Monvoisin,
sócio do empreendimento junta-
mente com sua irmã, Vânia Aveli-
na Madalena Monvoisin.

Algumas das filiais também ofere-
cem os serviços de podologia, ma-
nicure, hidratação capilar, depila-
ção, massagem relaxante, colora-
ção e alisamento. Paulo acrescen-
ta que a cada R$ 200 gastos, o
cliente recebe um bônus de R$

20, que poderá ser descontado
em serviços ou produtos vendidos
nas lojas da rede. As lojas estão
situadas, no Centro: Rua Visconde
de Sepetiba, 320; Icaraí: Rua Pre-
sidente Backer, 9/Loja 3 A; Santa
Rosa: Rua Noronha Torrezão,
24/Loja 102; Pendotiba: Estrada
Caetano Monteiro, 1650/Shopping
Futura; Jardim Icaraí: Rua Nós-
brega, 127/Loja 105.

Descontos também 
em pacotes de viagens

Advogados e estagiários de Direito

inscritos na OAB Niterói passam a
ter 10% de desconto em orçamen-
tos apresentados pela Triplink Via-
gens e Turismo. Os fornecedores
serão indicados e previamente se-
lecionados pela empresa, para que
o desconto seja viabilizado.

“Para a Triplink é um prazer ter a
possibilidade de propiciar uma
vantagem para os associados da
OAB Niterói, ofertando um descon-
to significativo em viagens aliado a
um ótimo atendimento e vasto co-
nhecimento em roteiros turísticos”,
afirma Veridiana Lisboa, diretora
da agência de viagens e turismo.

Para utilizar o desconto, advoga-
dos e estagiários deverão apre-
sentar a carteira da Ordem e, no
caso dos funcionários da entidade,
o comprovante de vínculo empre-
gatício.

A Triplink fica na Av. Nossa Senho-
ra de Copacabana, 928/Sala 701 –
Copacabana, Rio de Janeiro. Os
telefones são: 3208-3858 e 98215-
3936.

Procuradoria:  3716-8910
Prerrogativa:   7815-0825 /  7825-6082
Ouvidoria:        3716-8922 /  3716-8923

Corregedoria:  3716-8910 
Agilização Processual: 3716-8922 /

3716-8923 

Coral da OAB
Niterói em
plena atividade

OAB Niterói 
apoiou a Semana
do Trânsito

Com uma trajetória de sucesso, o Coral
da OAB Niterói mantém sua agenda re-
pleta de apresentações. Em setembro
participou de três exibições: no “7º Festi-
val de coros primavera em tom maior”,
realizado no Rioprevidência Cultural,
Maracanã;  o “Encontro de Corais Aspi
UFF, no Salão Paroquial da Igreja Sa-
grados Corações,  na Ponta da Areia, e
na 17ª edição do Encontro de Corais do
Sistema Firjan, realizado no Teatro do
Sesi, no Rio de Janeiro. Em 12 de no-
vembro, o grupo estará presente no “1º
Festival de Canto Coral da Adaf”, em
Icaraí.

Integrante da Comissão Artística e Cul-
tural, presidida por Rosa Cláudia Ribei-
ro, o Coral da OAB Niterói agrupa entre
seus participantes advogados, familiares
e pessoas da comunidade, de diversos
segmentos profissionais e sociais. Em
sua longa trajetória, conta atualmente
com 60 integrantes, tendo como regente
a professora Fátima Mendonça, acom-
panhamento ao piano da professora Lya
Celma Pierre de Moura, e André Brito
como percussionista. 

Vânia Monvoisin e Paulo Robbert assinam convenio com Antonio José

lance livrelance livre
Devagar...
A OAB Niterói critica a lentidão do processo
eletrônico da Justiça do Trabalho, que causa
problema para o exercício da profissão dos ad-
vogados. A morosidade está muito aquém do
normal, dificultando o trabalho dos profissionais
e até mesmo da magistratura e do funcionalis-
mo. Os profissionais são obrigados a trabalhar
à noite ou de madrugada, sempre em horários
em que não haja mais expediente no TRT. O
mesmo acontece com os magistrados.

...devagarinho
A morosidade está deixando os advogados
com os nervos à flor da pele, com justa razão.
Não adiante querer trabalhar durante o dia, por-
que a máquina eletrônica não ajuda. O traba-
lho, agora, tem de ser à noite ou de madruga-
da. É o fim. Além dos atos processuais, as va-
ras estão tendo dificuldade para a expedição de
alvarás, deixando os jurisdicionados e os ad-
vogados em situação aflitiva.

Atenção
O presidente da Comissão Pró-Agilização Pro-
cessual da OAB Niterói, Waltair Costa de Oli-
veira, pede aos advogados para informarem
sobre as varas cíveis, juizados e varas das
Justiças do Estado, Trabalho e Federal que têm
mais problemas com a tramitação de proces-
sos. “Se possível indicando os números dos
processos, nomes de serventuários e de juízes,
ou seja, qualquer informação importante para
um levantamento das dificuldades enfrentadas
pelos advogados”, diz Waltair. Ele reforça que,
na medida do possível, a Comissão vai direcio-
nar todos os esforços para tabular esses dados
e encaminhar à presidência da OAB Niterói, “a
fim de serem tomadas as medidas cabíveis, in-
clusive junto aos tribunais”.

Troca-troca
Dois conceituados juizes federais de Niterói re-
solveram trocar de varas. José Carlos da Silva
Garcia foi para a terceira, enquanto Leopoldo
Muylaert, para a quinta.Ambos são considera-
dos magistrados eficientes, segundo o conse-
lheiro da OAB de Niterói, Clemerson Maciel.

Justo
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática aprovou proposta que proí-
be o uso de aplicativos na internet para alertar
motoristas sobre a ocorrência de blitz de trânsi-
to. Pelo texto, o provedor de aplicações de in-
ternet deverá tornar indisponível o conteúdo em
desacordo com a regra. Os infratores estarão
sujeitos a multa de até R$ 50 mil. A mesma
multa valerá para os usuários que fornecerem
informações sobre a ocorrência e localização
de blitz para aplicativos ou outros programas.

Correto
Com base na Súmula Vinculante (SV) 56, o de-
cano do Supremo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Celso de Mello, concedeu liminar para
garantir a um condenado, beneficiado por pro-
gressão de regime, o direito de aguardar em
prisão domiciliar o surgimento de vaga em es-
tabelecimento adequado ao cumprimento da
pena em regime semiaberto.

Mediação
Foi inaugurada em Niterói a Câmara de Media-
ção e Solução de Conflitos Mediathus, fundada
pelas advogadas Alcilene Mesquita e Veronica
Estellita e a perita judicial e contadora Antonia
S. Lopes. A solenidade aconteceu na Câmara
de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL). “Uma
das grandes virtudes do novo CPC é o estímu-
lo aos métodos alternativos de solução de con-
flitos, em especial à conciliação e à mediação,
mas sem os advogados essa mediação não vai
para frente”

Não pode
A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região deu parcial provimento à apelação
de um servidor público contra a sentença pro-

ferida pelo Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária
do Piauí que julgou improcedente o pedido de
junção de dois contratos de empréstimo con-
signados em folha de pagamento, com exclu-
são dos encargos por atraso no pagamento.

Observe ...
O novo Código de Processo Civil (CPC), que
vigora desde 18 de março deste ano, trouxe
expressa previsão no sentido do não cabi-
mento de agravo contra decisão que inadmi-
te recurso especial com fundamento em ter
sido a questão decidida pelo tribunal de ori-
gem em conformidade com recurso repetitivo
(artigo 1.042). 

... tire a conclusão
De acordo com o ministro Marco Aurélio Bel-
lizze, da Terceira Turma do STJ, a disposição
legal deve ser aplicada quanto aos agravos
apresentados contra decisão publicada após
a entrada em vigor do novo CPC. Esse en-
tendimento busca respeitar o princípio tem-
pus regit actum, segundo o qual a nova nor-
ma processual deve ser aplicada imediata-
mente aos processos que estejam tramitan-
do. Ficam ressalvadas as hipóteses em que
o agravo tiver sido interposto contra decisão
publicada na vigência do CPC de 1973.

Cuidado
Decisão dada pela 6ª Turma do TRT-2 em
agravo de petição determinou a penhora de
restituição de imposto de renda de sócios da
empresa executada. De relatoria do desem-
bargador Rafael Pugliese, o acórdão mostra
que não é toda e qualquer parcela da resti-
tuição do Imposto de Renda que pode ser
considerada como advinda de verba salarial
ou remuneratória.

Antonio José Barbosa da Silva

PENSAMENTO - A advogada e escritora Maria Francisca
Valias lança o quarto livro, “Água Morna, Poesias”. É
uma obra exemplar, que tem uma bela citação: “Nunca
se considere derrotada se todos os seus sonhos não
conseguiu realizar. Derrotados são todos aqueles que
nunca souberam sonhar”.
MAIS UM - A advogada Benizete Ramos de Medeiros au-

tografou mais um importante livro: “Os trabalhistas: da
discriminação à ascensão e a contribuição da ABRAT”.
O lançamento foi no Instituto dos Advogados Brasileiros
(IAB), sendo paraninfo o desembargador do TRT e pro-
fessor da UFF Ivan Alemão.
ALEGRIA - O jornalista e advogado Antonio Soares lançou
o livro “A lenda do Gigante Deitado e outras histórias”,
durante a comemoração do Dia da Família na biblioteca
La Salle, no Colégio Abel, em Niterói. 

rápidasrápidas

Ulisses Franceschi

A “Semana Nacional de Trânsito 2016”,
promovida de 18 a 25 de setembro, con-
tou com o apoio da OAB Niterói, através
da Comissão de Acompanhamento e Es-
tudos da Legislação de Trânsito, presidi-
da por Paola de Andrade Porto. O tema
foi “Década Mundial de Ações Para a Se-
gurança no Trânsito - 2011/2020: Eu sou
+ 1 por um trânsito + seguro” uma reali-
zação do Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (DNIT), De-
partamento de Educação para o Trânsito
(Nittrans), com diversos órgãos e apoia-
dores. O objetivo foi mobilizar a socieda-
de para a importância de um comporta-
mento mais responsável no trânsito, sen-
sibilizando e conscientizando sobre os
altos índices de mortos e feridos em ruas
e rodovias. A ação educativa reforça a
ideia de que o trânsito é uma questão de
cidadania.
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Convênios: OAB - AMIL - Bradesco
Odontoprev - Goldental - Metlife e outros

(21) 3021-7072
Rua da Conceição 154/303 - Centro - Niterói

A campanha “Advogado Formaliza-
do” da OAB Niterói foi lançada em
setembro, com a proposta de infor-
mar os advogados sobre as impor-
tantes questões relacionadas à for-
malização do escritório de advoca-
cia como pessoa jurídica: Socieda-
de de Advogados, ou Unipessoal,
e as vantagens do Simples Nacio-
nal, com redução significativa da
carga tributária.

— Utilizando o Direito Tributário
como um instrumento de Justiça,
vamos orientar os advogados com
informações necessárias para re-
duzir a carga fiscal do seu escritó-
rio — explica Ivan dos Santos Gon-
çalves, presidente da Comissão
Especial de Assuntos Tributários,
promotor da campanha.

Para isso estão sendo feitos aten-
dimentos na Sala das Comissões,
localizada no 6º andar da sede da
entidade, sempre às segundas-fei-
ras, das 10h30 às 12 horas, me-
diante agendamento prévio através
dos telefones 3716-8922 e 3716-
8923.

— A formalização do escritório de
advocacia traz inúmeras vanta-
gens para o advogado, inclusive,
facilita a sua inserção no mercado

de trabalho, pois também reduz a
carga previdenciária paga pelo
contratante. Vale ressaltar que as
alíquotas do imposto de renda da
pessoa jurídica são bem inferiores
às da pessoa física, mas muitos
advogados não têm esse conheci-
mento. Faz-se necessário a reali-
zação de um planejamento fiscal
benéfico ao seu exercício profissio-
nal — ensina o presidente.

Advogados aprovam
iniciativa da OAB Niterói
O atendimento aos advogados é

feito pelo presidente da Comissão
Especial de Assuntos Tributários,
Ivan Gonçalves, junto com os dele-
gados da comissão, Iranildo San-
tos Gonçalves, Mauricio Nunes
Fernandes, Diógenes Ferreira e
Alessandra Duarte Caldeira Ávila. 

— Achei a ideia do plantão excelen-
te. Eu e meu marido, Marco Antônio
Silva, possuímos um escritório de
advocacia desde 2004. Gostaríamos
de mudar e melhorar administrativa-
mente quando à questão tributária,
aderindo ao Simples ou à Sociedade

de Advogados. Para isso, precisáva-
mos de mais informações. Os cole-
gas foram objetivos e me esclarece-
ram todas as dúvidas sobre o assun-
to. Agora vou avaliar e procurar um
ótimo contador — disse Michele Pe-
nha da Silva Araújo, advogada e
professora.

“O plantão foi extremamente escla-
recedor. Deu a chance de me infor-
mar sobre o assunto com colegas
da comissão da nossa entidade.
Eles me passaram todas as infor-
mações necessárias. Agora é ana-

lisar e dar o próximo passo”,ressal-
ta Tânia Meireles Cardoso.

— Estou pensando em abrir um es-
critório de advocacia. Como vou
partir do zero, precisava do escla-
recimento de colegas experientes
no assunto. A ideia da OAB Niterói
foi excelente. Agora vou avaliar as
informações recebidas durante o
plantão e, caso tenha alguma dúvi-
da, ainda poderei trocar ideias com
os especialistas no assunto atra-
vés de e-mail. Foi muito válido —
elogia Diego NIcoll. 

Direito tributário aliado do advogadoperfilperfil
Ela tem como hobby fotografar
pessoas e paisagens.  Procura-
dora aposentada da Prefeitura
de Niterói, para ocupar seu tem-
po a advogada Luzoé Martins
Veleda resolveu fazer um curso
na Sociedade Fluminense de Fo-
tografia com o professor Antônio
Agra, quando comprou uma Ni-
kon D3000. “Sempre gostei de
fotografar desde pequena; eu ti-
nha uma Rolleiflex”, revela.

Formada pela UFF em 1965,
quando também casou, ela ad-
vogou nas áreas trabalhista, cí-
vel e tributária. Como professora
dedicou-se mais ao magistério
do que ao Direito no início de
sua vida profissional.

— Aposentei-me em 2011 e ho-
je está tudo muito complicado
para advogar, tem processo
eletrônico, o novo CPC. Acho
melhor descansar, até porque
as mudanças como o peticiona-
mento eletrônico, ainda não
deu para acompanhar. Fui pro-
fessora primária, me formei em
Direito no ano que casei, mas
fiquei muito tempo lecionando
porque podia dar mais atenção
às crianças e, como advogada,
a gente não teria o dia inteiro
para dar aulas, ficava mais
complicado trabalhar nas duas
profissões, teria que ter muita
disponibilidade — conta.

Depois de fazer um curso de for-
mação pedagógica na Unipli e ter
habilitação para Direito e Legisla-

ção, Luzoé Martins Veleda, como
procuradora, recomeçou na ad-
vocacia. Ocupando cargos co-
missionados foi nomeada assis-
tente do procurador-chefe Mar-
cos Palmeira. “Minha filha Gláu-
cia é também advogada, militou
durante um tempo, mas agora
está estudando para participar de
concursos públicos”, ressalta.

Luzoé Veleda foi homenageada
este ano, juntamente com ou-
tros colegas por ocasião dos
189 anos de fundação dos Cur-
sos Jurídicos no Brasil, pela
OAB Niterói, agraciada com Mo-
ção de Honra, destaque como
modelo de profissional no Direi-
to, em solenidade no teatro mu-
nicipal.

— Sou tricolor, meu genro tam-
bém e o netinho logicamente
deverá torcer pelo mesmo time
do pai. Além de fotografar, gosto
de passear, viajar, dançar, teatro
e shows, o último que assisti foi
o cantor Alceu Valença no Tea-
tro da UFF.

Na época em que cursava o o gi-
násio ela jogava vôlei. Eu faço
academia também, hidroterapia
e pilates. Como eu sofri um AVC
e operei a coluna, até hoje uso a
muleta para ir à rua. Recente-
mente, tive um descolamento de
retina, mas graças a Deus estou
me recuperando bem. Sou muito
difícil para comer desde criança,
mas gosto muito de doces, legu-
mes, verduras — explica.

Retratos de vida laboriosa
Em vigor novo
Código de
Ética da OAB
Já está em vigor o novo Código de
Ética da Ordem dos Advogados do
Brasil. Os debates foram intensos e
amplamente democráticos para a
construção do texto final. Com iní-
cio da vigência anteriormente pre-
visto para maio de 2016, uma deci-
são do Conselho Pleno da OAB Na-
cional adiou a entrada em voga da
nova norma para que as Seccio-
nais, por meio de consultas públi-
cas à advocacia, sanassem dúvi-
das residuais acerca do conteúdo.

— O produto final é um texto que
reflete ampla participação da advo-
cacia brasileira. É extremamente
importante que todos e todas te-
nhamos conhecimento do texto pa-
ra que ajam dentro dos limites éti-
cos e disciplinares que a socieda-
de espera de nós — entende o pre-
sidente nacional da OAB, Claudio
Lamachia.

No Plenário da OAB, a relatoria do
processo ficou a cargo do ex-con-
selheiro federal Paulo Roberto de
Gouvêa Medina (MG), detentor da
Medalha Ruy Barbosa. Dos traba-
lhos de Medina enquanto relator,
surgiu sua obra “Comentários ao
Código de Ética e Disciplina da
OAB”, lançada no último dia 30 de
agosto.

Além disso, o documento contou
com a efetiva contribuição da Co-
missão Especial para Estudo da
Atualização do Código de Ética e
Disciplina da OAB, atuante na últi-
ma gestão e composta, além de
Medina, por Claudio Stabile Ribeiro
(MT), Carlos Roberto de Siqueira
Castro (RJ), Elton Sadi Fulber
(RO), José Danilo Correia Mota
(CE) e José Lúcio Glomb (PR).

Ulisses Franceschi
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Luzoé Martins Veleda conta sobre sua extensa experiência profissional 

Advogados
conhecem as
vantagens que
obtem ao formar
sociedades ou abrir
escritórios
formalizados durante
plantão promovido
na OAB Niterói pela
Comissão Especial
de Direito Tributário 
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O presidente Antonio José Barbosa
da Silva critica a lentidão do proces-
so eletrônico da Justiça do Trabalho,
que causa problema para o exercí-
cio da profissão dos advogados. “A
morosidade está muito aquém do
normal, dificultando o trabalho dos
profissionais e até mesmo da magis-
tratura e do funcionalismo. Os pro-
fissionais são obrigados a trabalhar
à noite ou de madrugada, sempre
em horários em que não haja mais
expediente no TRT. O mesmo
acontece com os juízes e desem-
bargadores”, afirma Antonio José.

A morosidade está deixando os advo-
gados com os nervos à flor da pele,
com justa razão, garante o presidente
da OAB Niterói.

— Não adiante querer trabalhar du-
rante o dia, porque a máquina eletrôni-
ca não ajuda. O trabalho, agora, tem
de ser à noite ou de madrugada. É o
fim — diz o presidente da OAB Niterói. 

Além dos atos processuais, as varas
da Justiça do Trabalho estão tendo
dificuldade para a expedição de al-
varás, deixando os jurisdicionados
e os advogados em situação aflitiva,
lembra o presidente.

O desembargador Jorge Fernando

Gonçalves da Fonte, presidente do
Comitê Gestor Regional do Pro-
cesso Eletrônico (PJe) na 1ª Re-
gião, divulgou comunicado sobre o
desempenho do PJe a partir da
instalação da versão 1.12.1.5 no fi-
nal do mês de julho de 2016, des-
tacando o seguinte: 

“Nas últimas semanas o desempenho
do PJe ficou muito comprometido. Isso
ocorreu logo após a instalação da ver-
são atual, por determinação do Con-
selho Superior de Justiça do Trabalho
(CSJT). Tão logo soubemos da lenti-
dão do sistema, entramos em contato
com a administração do PJe em Bra-

sília, que já nos mandou três versões
corretivas (1.12.1.6, 1.12.1.7 e
1.12.1.8), mas que até agora não sur-
tiram o efeito desejado. Nossos técni-
cos , com orientação do setor de infor-
mática do CSJT, continuam promo-
vendo ajustes na tentativa de melhoria
desse problema que atinge fortemen-
te a primeira instância e esperamos
um bom resultado em breve” — pro-
mete o desembargador.

O portal do TRT-RJ na internet
www.trt1.js.br disponibiliza informa-
ções aos advogados sobre problemas
de acesso ao PJe, bastando para isso
clicar em Processo Judicial Eletrônico,
oferecendo suporte também através
da Central Nacional de Atendimento
no 0800-200-6272 ou ainda pelo e-
mail pjeapoio@trt1.jus.br. As dificul-
dades e problemas mais comuns rela-
tados pelos profissionais são: carre-
gando assinatura, cadastramento,
anexos, peticionamento e certificação
digital.  

Madrugadas perdidas com o PJe
Durante visita aos I e II Juizados
Especiais Cíveis de Niterói, a Co-
missão de Juizados Especiais Es-
taduais da OAB Niterói, presidida
por Sheila Provietti, conseguiu a
instalação de uma sala onde os ad-
vogados audiencistas pudessem
fazer suas refeições. 

Obteve do juiz Jerônimo Silveira
Kalife, do II JEC, a importante notí-
cia de que o espaço já havia sido

concedido pelo diretor do Fórum
Estadual, juiz Alexandre Scisínio, e
que está em pleno funcionamento,
no segundo andar do prédio novo.
Dentre outros assuntos abordados
durante a visita com os juízes
Cláudia Albuquerque, titular do I
JEC, e Jerônimo Silveira Kalife, II
JEC, a Comissão abordou também
o fato dos advogados que militam
nestes juizados estarem encon-
trando dificuldades, principalmen-

te, em relação às condenações
com valores irrisórios, maior celeri-
dade na expedição de mandados
de pagamento, morosidade no
processamento e juntada de peti-
ções e a redução do número de
serventuários nas serventias des-
tes juizados.
Estas questões causam na popu-

lação uma descrença na capacida-
de do poder judiciário prestar, de
maneira digna e efetiva, a tutela ju-

risdicional — constata a presidente
da Comissão, que estava acompa-
nhada das delegadas Maria Alcina
Leitão e Iana Ferreira.

Segundo a Sheila Provietti, houve
uma excelente acolhida e receptivi-
dade por parte dos magistrados
em relação aos pontos abordados
pelos advogados durante o encon-
tro da Comissão com os titulares
dos Juizados Especiais.

O Novo CPC” será tema de con-
gresso promovido pela OAB Nite-
rói, através da Comissão OAB Jo-
vem, presidida por Paloma Maga-
lhães Arnt, dia 27 de outubro, das
9h30m às 18 horas, no auditório
da entidade. Haverá atribuição de
carga horária para estudantes.

— O congresso apresentará aos
advogados, aos estagiários e aos
estudantes a nova legislação pro-
cessual visando à atualização
profissional. Escolhemos os pa-
lestrantes com base na confiança
que a comissão tem nesses pro-
fissionais diante da experiência
de todos, inclusive autores de
doutrina adotada pelo Tribunal de
Justiça do Estado — diz Paloma
Arnt.

O evento será uma oportunidade
para transmitir o máximo de con-
teúdo atualizado, inclusive ressal-
tando os novos enunciados dos
encontros dos magistrados, que

orientam diariamente os profissio-
nais do Direito, afirma a presiden-
te da Comissão OAB Jovem.

Contará como participantes Ricar-
do Alberto Pereira, juiz de Direito
de Entrância Especial do Tribunal
de Justiça e professor de Direito
Processual Civil e Técnica de
Sentença, da Escola de Magistra-
tura do Rio de Janeiro (Emerj);
Fabrício Bastos, promotor da Pro-
motoria Coletiva de Defesa do
Meio Ambiente e do Patrimônio
Cultural de Núcleo de Niterói.

E mais os seguintes palestrantes:
Alexandre Flexa, advogado e pro-
fessor de Direito Processual Civil
da Magistratura do Estado; Hugo
Leonardo Penna Barbosa, advo-
gado e professor de Processo Ci-
vil da Emerj, e José Claudio Tor-
res Vasconcelos, advogado e
professor da Fundação Escola
Superior do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro.

Por maioria dos votos, a Primeira
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) entendeu que a majo-
ração de honorários pode ocorrer
mesmo que o advogado não apre-
sente contrarrazões. A discussão
ocorreu no julgamento de agravo
regimental nos Recursos Extraor-
dinários com Agravo (ARE)
711027, 964330 e 964347.

A maioria dos ministros despro-
veu os agravos com imposição de
multa e majoração de honorários
recursais, vencido o relator, mi-
nistro Marco Aurélio, quanto a es-
te ponto. Para ele, o acréscimo de
honorários advocatícios pressu-
põe o trabalho dado ao advogado
da parte contrária. 

Segundo o artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil
(CPC), a sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao ad-
vogado do vencedor e o tribunal,
ao julgar recurso, majorará os ho-

norários fixados anteriormente le-
vando em conta o trabalho adicio-
nal realizado em grau recursal. Ao
analisar o caso, o ministro Marco
Aurélio não fixou honorários re-
cursais. 

O ministro Luís Roberto Barroso
votou de forma contrária e foi se-
guido pela maioria dos ministros.
Para ele, “o fato de não ter apre-
sentado contrarrazões não signifi-
ca que não houve trabalho do ad-
vogado”, ao observar que a defe-
sa pode ter pedido audiência ou
apresentado memoriais. 

“Em última análise, como eu con-
sidero que essa medida é pro-
crastinatória e que a majoração
de honorários se destina a deses-
timular essa litigância procrastina-
tória, eu fixo honorários recursais
neste caso”, votou o ministroLuís
Roberto  Barroso, acompanhado
pelos ministros   Edson Fachin e
Rosa Weber.

Audiencistas têm sala nos Juizados
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Novo CPC em pauta no
congresso da OAB Jovem

STF aprova a majoração
de honorários recursais

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERI - A
conselheira da OAB Niterói, Mar-
cia Neves Santiago, diretora-geral
do Núcleo das Mulheres Vítimas
da Violência Doméstica, e os dele-
gados Fidelis Estafan Filho e Cín-
tia de Faria Asevedo foram os ex-
positores da palestra sobre “Cri-
mes virtuais e a aplicação da Lei
Maria da Penha”,  durante a Se-
mana de Responsabilidade Social
das Instituições de Ensino Supe-
rior, coordenada pela faculdade
de Direito da Universidade Candi-
do Mendes (Ucam).

CURSO SOBRE JUIZADOS - A Comis-
são dos Juizados Especiais Esta-
duais  da OAB Niterói começa, na
segunda quinzena de outubro,
curso inovador, totalmente gratui-
to. Será detalhada  toda a legisla-
ção que criou os juizados e as
nuances de sua praticabilidade
durante o andamento processual,
diz a presidente, Sheila  Provietti.
As aulas serão à tarde na Escola
de Inclusão Digital.

MOBILIDADE URBANA - A presidente
da Comissão de Acompanhamen-
to e Estudos da Legislação de
Trânsito, Paola de Andrade Porto,
participou  “2º Seminário de Mobi-
lidade Urbana”, na Faculdade de
Direito da UFF sob a coordenação
do grupo do Centro de Pesquisa
da Universidade voltado para o
estudo da mobilidade urbana. O
seminário contou, entre outros,
com os expositores: Eduardo An-
drade, especialista em Engenha-
ria de Transporte; Paulo Afonso
Cunha, presidente da Nittrans; e
Letícia Bortolon, coordenadora de
Políticas Públicas do ITDP.

notasnotas



Graças à pronta ação da Procuradoria
da OAB Niterói, os advogados nite-
roienses conseguiram receber alvarás
judiciais no Banco Brasil e na Caixa
Econômica Federal durante alguns
dias do período de greve dos bancá-
rios deflagrada em todo o país. Lem-
brando em ação civil pública sobre o
caráter alimentar dessas verbas, a
OAB Niterói obteve liminar na 4ª Vara
do Trabalho para que  os bancos e o
Sindicato dos Bancários cumprissem o
pagamento dos mandados judiciais. 

Esse atendimento passou a ser reali-
zado na agência do BB na Rua da
Conceição, onde os advogados en-
frentaram longas e demoradas filas.
Porém, a liminar foi suspensa por um
pedido de informações feito pelo de-
sembargador do TRT-RJ, Ângelo
Galvão Zamorano à juíza Simone
Poubel, da 4ª VT. Agora, os advoga-
dos aguardam uma decisão favorável
do TRT para voltarem a receber os al-

varás judiciais no Banco do Brasil. 

Em audiência especial com a juíza Si-
mone Poubel e representantes do Sin-
dicato dos Bancários e do Banco do
Brasil, dia 29/09, o procurador da OAB
Niterói tentou sensibilizar os bancários

para o fato de que todos os mandados
têm caráter alimentar e, assim, a reali-
zação do pagamento deles está den-
tro dos serviços essenciais que devem
ser mantidos durante uma greve.
— Os bancários foram intransigentes,
inviabilizando um acordo na audiência.

Argumentei que, mesmo em greve,
eles recebem seus salários, ainda que
com defasagem salarial, enquanto dei-
xam os advogados sem nada receber
para seu sustento — disse Nunes.

— Os advogados não podem sofrer

qualquer tipo de perda em função de
uma greve, independentemente de
ela ser legal ou ilegal, porque a Lei
de Greve determina que seja manti-
do um mínimo de 30%  de funcioná-
rios trabalhando.  Não estamos colo-
cando a categoria dos advogados
num pedestal acima de qualquer tra-
balhador; estamos pedindo estrita-
mente o que a Lei já determina e o
juiz e o desembargador têm que jul-
gar dentro da Lei. A liminar conse-
guida pela OAB Niterói está suspen-
sa temporariamente e provisoria-
mente, mas não foi cassada. O de-
sembargador pediu informações a
juíza e momentaneamente suspen-
deu os efeitos da liminar . Acredito
que o desembargador vá analisar a
nossa petição e mais as informa-
ções enviadas pela magistrada, de-
cidindo pelo cumprimento do paga-
mento dos mandados judiciais —
concluiu o procurador geral da OAB
Niterói.

No Rio de Janeiro, a OAB/RJ anun-
ciou que ingressaria também com
uma ação civil pública contra o Banco
do Brasil e a Caixa Econômica por es-
sas instituições financeiras descum-
prirem uma liminar que assegurou o
pagamento dos mandados judiciais
aos advogados na capital Fluminen-
se. A ação vai pleitear  dano moral co-
letivo, em razão dos prejuízos causa-
dos à classe dos advogados.

A OAB/RJ já havia peticionado junto à
60ª Vara do Trabalho um pedido de fi-

xação de multa pelo descumprimento
da decisão judicial que determinou o o
restabelecimento imediato do trabalho
de no mínimo 30% dos servidores
bancários nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) do TRT da Rua
do Lavradio e do Banco do Brasil no
TJ para o pagamento dos mandados. 

O presidente da Seccional, Felipe
Santa Cruz, demonstrou indignação
com o ocorrido. “Mais uma vez, reafir-
mo meu respeito ao direito de greve.
Porém, mais uma vez também reafir-

mo a natureza alimentar dos honorá-
rios advocatícios. O que aconteceu no
Banco do Brasil do Fórum é um des-
respeito à advocacia, a liminar que ga-
rante o atendimento está plenamente
vigente. O próprio sindicato tem orien-
tado os bancários para que cumpram
a decisão judicial”, afirmou.

A Ordem tomou a iniciativa após os
problemas registrados no atendimen-
to tanto na agência da CEF na Justiça
do Trabalho quanto no Fórum – no
BB, os advogados não foram atendi-
dos e um funcionário informou que a
liminar que garante o atendimento ha-
via sido cassada.

A Ordem também ingressou com
ações contra sindicatos de outros mu-
nicípios, pelo mesmo motivo. Foram
deferidas liminares em face dos sindi-
catos dos bancários de Duque de Ca-
xias; Itaperuna; Petrópolis; Barra
Mansa e Três Rios. Já os pedidos nos
municípios de Angra dos Reis e Cam-
pos foram indeferidos, enquanto ainda
são aguardadas respostas nos muni-
cípios de Macaé e Nova Friburgo. 
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A grade curricular da ESA Niterói para o mês
de outubro inclui três cursos pagos e um gra-
tuito. Os pagos serão: “Os impactos do Novo
CPC no Direito das famílias”, ministrado pelas
professoras Michele Penha e Priscila Lima;
“Extensão em Direito Ambiental”, por Tainá
Mocaiber Cardoso; “Prático de elaboração do
contrato de locação e ações de despejo, co-
brança e execução”, com Alexandre Dias Ro-
cha Franco. Já o gratuito abordará “O exercí-
cio da advocacia pelo jovem advogado – como
superar desafios inerentes ao início de carrei-
ra”, de Rose Aparecida Ferreira Ribeiro.

Além dessas oportunidades de aprofundamen-
to, os advogados contarão com a pós-gradua-
ção lato sensu em “Direito e Processo do Tra-
balho”, em parceria com a Cbepjur, coordena-
do pelo professor Fagner Sandes.

As matrículas devem ser feitas na secretaria
da ESA da OAB Niterói, na Av. Ernani do Ama-
ral Peixoto, 507/9º andar, Centro da cidade.
Mais informações no telefone 3716-8916.

Confira a programação:
“O exercício da advocacia pelo jovem
advogado – Como superar desafios
inerentes ao início de carreira”
Dias: 3 e 4 de outubro
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 6 horas
Dias: Segunda e terça-feira
Professora: Rose Aparecida Ferreira Ribeiro
Investimento: Gratuito
Objetivo: Estabelecer um diálogo com

novos e futuros advogados a fim de
identificar, trabalhar e propor soluções para
dúvidas e inseguranças experimentadas no
início de carreira.
“Os impactos do novo CPC no Direito das
famílias”
Dias: 5, 7, 14, 19, 21, 26 e 28 de outubro e 9
de novembro
Horário: 9h às 12h
Carga Horária: 24 horas
Dias: Quartas e sextas-feiras
Professoras: Michele Penha e Priscila Lima

Investimento: R$ 240
Objetivo: Atualizar os advogados e
estudantes de Direito sobre as principais
repercussões do Novo Código de Processo
Civil no Direito de Família, preparando-os
para atuação na mencionada área, à luz das
principais vertentes doutrinárias e
posicionamentos do CPC de 2015.
“Extensão em Direito Ambiental”
Dias: 13, 18, 20, 25 e 27 de outubro
Carga Horária: 15 horas
Horário: 9h às 12h

Dias: Terças e quintas-feiras
Professora: Tainá Mocaiber Cardoso de
Vasconcelos
Investimento: 150
Objetivo: Analisar temas relevantes da área,
promovendo aprimoramento técnico-
profissional dos advogados, bem como o
aprofundamento dos estudos acadêmicos do
Direito, envolvendo os principais temas
discutidos pela doutrina e jurisprudência
brasileira.
“Prático de elaboração do contrato
de locação e ações de despejo, cobrança
e execução”
Dias: 18, 20, 25 e 27 de outubro
Horário: 18h às 21h
Carga Horária: 12 horas
Dias: Terças e quintas-feiras
Professor: Alexandre Dias Rocha Franco
Investimento: R$ 120
Objetivo: Ensinar o aluno a trabalhar na
área promissora do Direito Imobiliário,
apresentando as principais teses em um
conteúdo prático e didático, com elaboração
de contrato de locação, bem como o preparo
de ações de despejo, cobrança e execução,
apresentando os modelos de peças,
documentos, etc.
Pós-Graduação ‘Latu Sensu’
“Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho”
Início: 20 de outubro
Previsão de Término: Dezembro de 2017
Dia: Quintas-feiras
Horário: 18h às 22h
Coordenação: Fagner Sandes

TRT decide sobre pagamento de alvarás Curso gratuito na ESA este mês

Bancos desrespeitam liminar no Rio

Cursos da Escola Superior de Advocacia de Niterói atraem advogados interessados em especialização 

Ulisses Franceschi

Garantidos por uma liminar advogados conseguem receber mandados em uma única e lotada agência do BB em Niterói

Divulgação

“Quando assumi o desafio de dirigir
a Comissão de Prerrogativas, a pe-
dido do presidente Felipe Santa
Cruz, sabia exatamente o tamanho
dos problemas que enfrentaria. As
dificuldades com os juízes, as arbi-
trariedades processuais, a lentidão,
tudo isso tem relação direta com a
queda da credibilidade da Justiça
em nosso País”, ressalta o presi-
dente Luciano Bandeira.

— Mesmo após passar pelos obstá-
culos relacionados com a adminis-
tração da Justiça, a advocacia ainda
esbarra numa péssima prestação
de serviço dos, quase monopolis-
tas, Banco do Brasil e Caixa Econô-
mica Federal. É verdade, o momen-
to de greve piorou o serviço, mas
nunca tivemos elogios a dispensar
para esses bancos. A verdade é
que a advocacia sofre diante de
uma prestação de serviço que de-
veria ser de excelência. Boas insta-
lações, tratamento VIP, até pela ób-
via quantia financeira que movimen-
tamos com nosso trabalho. Consi-

dero um desrespeito à advocacia
que o Banco do Brasil, assistindo o
momento de maior fragilidade de
nossa classe, ingressar com um
Mandado de Segurança para sus-
pender o atendimento aos advoga-
dos. Consigno que ambas as insti-
tuições operam num regime de mo-
nopólio e que a isso devemos o
péssimo serviço ofertado a nós e
aos nossos clientes. É algo que dis-
cutimos com seriedade e está na
nossa pauta para ter um derradeiro
enfrentamento. Vamos lutar para
cassar esta absurda afronta do
Banco do Brasil ao sagrado direito
do advogado receber a justa remu-
neração do seu trabalho. Destaco
que em toda a nossa batalha nunca
pretendemos desrespeitar o direito
à greve, instrumento de luta do tra-
balhador. Solicitamos apenas o mí-
nimo de funcionamento para garan-
tir o pagamento de Alvarás e Man-
dados de Pagamento. Trata-se de
verba alimentar. Não podemos ne-
gociar com isso — defende Luciano
Bandeira.

Bandeira defende prerrogativa
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Não bastasse a omissão tanto
das agências reguladoras
quanto dos órgãos de controle
na falta de fiscalização e com-
bate à má qualidade dos servi-
ços prestados pelas empresas,
agora o cidadão se depara com
a anuência da instituição que
vinha lhe servindo de refúgio e
esperança, o Poder Judiciário,
critica o presidente da Comis-
são de Defesa, Assistência e
Prerrogativas da OAB Niterói,
Hugo Viana Barbosa, acrescen-
tando que, “em vez de punir as
empresas em grandes valores
nas sentenças, o Judiciário tem
preferido condenar os consumi-
dores que buscam a justiça pa-
ra defender e garantir seus di-
reitos, com valores incontesta-
velmente ínfimos”. 

— Não obstante o Brasil pos-
sua uma das legislações mais
avançadas do mundo no que
diz respeito ao direito do consu-
midor, o que vemos na prática é
que justamente as matérias
que envolvem relações de con-
sumo têm ocupado grande par-
te da pauta do poder Judiciário brasileiro —
acrescenta Hugo Viana. 

Para ele, “quando os órgãos públicos respon-
sáveis pela fiscalização e combate à má
prestação dos serviços falham por omissão
na aplicação de multa e suspensão do servi-
ço colocado no mercado, o Poder Judiciário
avocava para si a missão de aplicar a pena e
ressarcir o consumidor pelos danos, material
e moral sofridos. Todavia, isso não tem mais
ocorrido haja vista os valores irrisórios nas
sentenças proferidas pelos juízes. Assim, se
fossem aplicadas sentenças altas que englo-
bassem a sanção em caráter pedagógico e
punitivo as empresas violadoras dos direitos
do consumidor tomariam medidas de melho-
ramento do serviço — critica o advogado. 

Hoje, as empresas recordistas de ações judi-
ciais de consumo nem levam proposta de
acordo para as audiências pois já sabem que
as sentenças que lhes serão contrarias tem
valores bem menores que o valor que seria
proposto. Alguns representantes do Judiciá-
rio argumentam que algumas pessoas e pro-
fissionais do Direito fazem da lei do consumi-

dor verdadeira “indústria do dano moral”.

— Fato é que, a vultosa quantidade de pro-
cessos não se dá tão somente pela conscien-
tização do consumidor brasileiro acerca de
seus direitos, mas principalmente pelo vício
contumaz das empresas, principalmente as
de grande porte, em violar acintosamente as
relações de consumo. As grandes empresas
ainda acham que vale a pena desrespeitar as
relações de consumo de forma repetitiva. E
realmente vale a pena, isso por um simples
fato: o universo de consumidores que se so-
correm do Poder Judiciário é ínfimo diante da
totalidade de consumidores que são violados
em seus direitos básicos. Mesmo assim, com
vistas a combater aquilo que se denominou a
“indústria do dano moral” o Judiciário passou
a arbitrar valores moderados (extremamente
moderados) a título de indenização por da-
nos morais, notadamente nas relações de
consumo, e ainda criou-se o “instituto jurídi-
co” do “mero aborrecimento” como forma de
julgar improcedentes as pretensões consu-
meristas, criando-se assim uma nova indús-
tria a da “violação ao direito do consumidor”
ou da “impunidade” — pontua Hugo Viana
Barbosa.

As sanções pecuniárias não têm sido sufi-
cientemente punitivas muito menos pedagó-
gicas contra quem viola as relações de con-
sumo o que vem estimulando a cada vez
mais a reiteração das práticas abusivas em
detrimento do consumidor. 

— Cabe ao Poder Judiciário, derradeira insti-
tuição de socorro a sociedade consumeirista,
restabelecer a ordem, aplicando a lei, coibin-
do reiteradas práticas abusivas com sanções
exemplares que estimulem as empresas a in-
vestirem em qualidade na prestação de servi-
ço e na confecção de seus produtos — de-
fende.

Crítica geral às condenações irrisórias
As críticas de advogados ao pagamento de
quantias irrisórias nas sentenças proferidas
nos Juizados Especiais Cíveis , sempre em
favor das empresas condenadas, são nume-
rosas. Marcello Barbosa Camarinha reclama
da carência de funcionários nos JECs de Ni-
terói, da morosidade nos processos, falta de
bom trato com os advogados e demora para
sair o mandado de pagamentos. Isto causa
muitos problemas entre os profissionais e

seus clientes. “A comarca preci-
sa de mais juizados e, principal-
mente, de mais um no fórum re-
gional de Pendotiba que está
sobrecarregado.  O advogado
trabalha e não consegue rece-
ber. As condenações estão ca-
da vez mais com valores bem
abaixo do que era praticado an-
tigamente. Esse fato de a Justi-
ça entender que dando uma
condenação irrisória vá inibir a
propositura de ações não está
acontecendo. Se fosse aplicada
uma condenação exemplar, a
empresa pensaria duas vezes
antes de cometer os mesmo er-
ros. Hoje, ela está em vanta-
gem ao pagar 100, 200, 5.000 e
mil reais. Para as empresas,
esses valores não têm qualquer
impacto no caixa delas”, critica
Camarinha.

Já a colega Michelle Caldas
Cunha acredita que o mais pre-
judicado é o próprio consumi-
dor, pois as empresas voltam a
cometer os mesmos proble-
mas, os mesmo erros.  

— O consumidor fica cada vez mais prejudi-
cado, porque a solução não é dada. Elas vol-
tam a cometer os ilícitos, pagam valores ínfi-
mos e os adogados também ficam no prejuí-
zo. É uma ofensa ao Direito do Consumidor e
ao profissional — lamenta.

O advogado Rossine Dias Leal que atua na
comarca de Itaocara se solidariza aos cole-
gas niteroienses, afirmando que o mesmo
problema vem acontecendo no interior flumi-
nense.

— Tenho meu escritório lá, mas com proces-
sos em outras comarcas também, como Nite-
rói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Os cole-
gas que militam no Juizado Especial Cível
não reclamam com relação ao atendimento
dos juízes que recebem os advogados de
maneira correta, simples e que satisfazem to-
dos os interesses da advocacia no interior
que procuram o juizado para resolver as de-
mandas de seus clientes. Sou solidário aos
colegas niteroienses que enfrentam proble-
mas na luta pelo recebimento de honorários
justos nas causas que defendem”, ressalta
Rossine Dias Leal

Em que que pese a atividade executiva tenha
sido renovada na égide do Código de Processo
Civil de 1973 pela edição das Leis nºs  11.232
de 2005 e 11.382 de 2006, o novo Código de
Processo Civil, almejando prover maior efetivi-
dade ao cumprimento de determinações judi-
ciais trouxe diversas inovações legislativas,
destacou o advogado José Cláudio Torres Vas-
concelos, pós-graduado e mestre em Direito
Processual pela UERJ, professor da Estácio de
Sá, Unilasalle, IBMEC, Escola de Administra-
ção Judiciária do TJRJ e Fundação Escola Su-
perior do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro, em sua palestra na ESA Niterói.

— A primeira questão cinge-se ao prazo de
cumprimento voluntário de sentença: Após to-
das as construções jurisprudenciais necessá-
rias à aplicação do artigo 475-J do CPC de
1973, como o termo inicial, o novo regramento
processual estabeleceu de forma acertada, no
artigo 523, que, na hipótese de condenação em
quantia certa, o cumprimento do provimento ju-
risdicional se dá por iniciativa do credor – exe-
quente, que deve apresentar requerimento com
memória discriminada do crédito na forma do
artigo 524. A partir da intimação do devedor,
efetuada na forma do artigo 513 do atual CPC,
estabelece-se um prazo de quinze dias para
pagamento, sob pena de incidência de multa
(10% sobre o valor não pago) e de honorários
advocatícios. Indaga-se: a contagem do prazo
em tela deve-se ser efetuada em dias úteis ou
corridos? O referido prazo é processual ou ma-
terial? Como aplicar o artigo 219 da referida lei
processual? — indaga o professor.

Para o advogado José Cláudio Torres Vascon-
celos, a discussão em tela, longe de ser ape-
nas acadêmica, tem relevantes consequências

práticas, eis que, no cumprimento de senten-
ça, somente é possível a penhora após o tér-
mino do prazo de pagamento. Ademais, no
cumprimento de sentença o prazo para impug-
nar terá início após o término do prazo para
pagamento voluntário, na forma do artigo 525.
Ou seja, o erro na contagem de prazo para pa-
gamento poderá significar a intempestividade
da impugnação, o que é extremamente grave
para a parte.

— Alguns juristas defendem a contagem em
dias úteis por ser um prazo processual, já que
tem consequências processuais. No entanto,
parece-nos que esta construção se revela frá-
gil: o reconhecimento do transcurso de prazo
prescricional gera consequências processuais,
como a extinção do processo com resolução do
mérito e a aptidão de formação de coisa julga-

da material, e ninguém questiona a natureza
material do referido prazo. Entendo que se de-
va destacar o ato a ser realizado, o pagamento,
forma de extinção das obrigações, um ato emi-
nentemente de direito material, ensejando con-
sequentemente a caracterização de um prazo
não processual, computado em dias corridos,
na forma do parágrafo único do artigo 219. De
qualquer maneira, enquanto a referida polêmi-
ca não for dirimida pelo Superior Tribunal de
Justiça, recomenda-se a contagem em dias
corridos para evitar os aludidos inconvenientes
processuais — recomenda.

Outra questão lembrou o professor José Cláui-
dio, diz respeito ao processamento da impug-
nação ao cumprimento de sentença: a leitura
dos numerosos (quinze parágrafos) do artigo
525 do novo estatuto processual regulamenta

importantes diretrizes (inclusive sobre a aludida
coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos
parágrafos 12 a 15) sobre a defesa do executa-
do no tocante, por exemplo, à concessão de
efeito suspensivo (parágrafos 6 a 10), mas não
se preocupou com o contraditório. Logo, deve-
se aplicar os artigos 9 e 10 do atual CPC para
estabelecer que, após o recebimento da impug-
nação e estabelecimento ou não de efeito sus-
pensivo, deve-se intimar o exequente – impug-
nado para ciência e possibilidade de manifesta-
ção no prazo de quinze dias (por isonomia), po-
dendo, em momento posterior, ser realizada di-
lação probatória, como a produção de prova
pericial contábil para dirimir eventual alegação
de excesso de execução. 

— Ademais, da decisão que julga a impugna-
ção, resta claro que, se a decisão julgá-la impro-
cedente ou procedente, determinando o prosse-
guimento da execução, ainda que modificada, o
recurso cabível será agravo de instrumento, nos
moldes do artigo 1015, par. único do atual CPC.
Se no entanto, a procedência da impugnação
enseja a extinção da execução, esta ensejará a
prolação de uma sentença, conforme disposto
no artigo 925 do atual  CPC, atacada por apela-
ção, nos termos do artigo 1009 da lei proces-
sual. Outras questões se revelam extremamen-
te relevantes, mas serão tratadas em textos
posteriores. Importante ressaltar que a introdu-
ção de um novo regramento processual deman-
da muitas discussões e desacertos iniciais mas
não podemos perder a noção de que a melhora
da prestação jurisdicional cível depende princi-
palmente da tenacidade dos advogados e de-
mais aplicadores do direito para efetivarmos as
benéfices do novo texto, interpretá-lo em conso-
nância com os ditames constitucionais e poste-
riormente aperfeiçoá-lo — ensina.

Cumprimento de sentença no novo CPC
Ulisses Franceschi

Hugo Viana Barbosa Marcello Barbosa Camarinha

Rossine Dias Leal Michelle Caldas Cunha

Penas irrisórias afetam a Justiça
Fotos:  Ullisses Franceschi

José Carlos Torres  fala sobre cumprimento de sentença ao lado de Índio do Brasil Cardoso, da ESA
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Não bastasse a omissão tanto
das agências reguladoras
quanto dos órgãos de controle
na falta de fiscalização e com-
bate à má qualidade dos servi-
ços prestados pelas empresas,
agora o cidadão se depara com
a anuência da instituição que
vinha lhe servindo de refúgio e
esperança, o Poder Judiciário,
critica o presidente da Comis-
são de Defesa, Assistência e
Prerrogativas da OAB Niterói,
Hugo Viana Barbosa, acrescen-
tando que, “em vez de punir as
empresas em grandes valores
nas sentenças, o Judiciário tem
preferido condenar os consumi-
dores que buscam a justiça pa-
ra defender e garantir seus di-
reitos, com valores incontesta-
velmente ínfimos”. 

— Não obstante o Brasil pos-
sua uma das legislações mais
avançadas do mundo no que
diz respeito ao direito do consu-
midor, o que vemos na prática é
que justamente as matérias
que envolvem relações de con-
sumo têm ocupado grande par-
te da pauta do poder Judiciário brasileiro —
acrescenta Hugo Viana. 

Para ele, “quando os órgãos públicos respon-
sáveis pela fiscalização e combate à má
prestação dos serviços falham por omissão
na aplicação de multa e suspensão do servi-
ço colocado no mercado, o Poder Judiciário
avocava para si a missão de aplicar a pena e
ressarcir o consumidor pelos danos, material
e moral sofridos. Todavia, isso não tem mais
ocorrido haja vista os valores irrisórios nas
sentenças proferidas pelos juízes. Assim, se
fossem aplicadas sentenças altas que englo-
bassem a sanção em caráter pedagógico e
punitivo as empresas violadoras dos direitos
do consumidor tomariam medidas de melho-
ramento do serviço — critica o advogado. 

Hoje, as empresas recordistas de ações judi-
ciais de consumo nem levam proposta de
acordo para as audiências pois já sabem que
as sentenças que lhes serão contrarias tem
valores bem menores que o valor que seria
proposto. Alguns representantes do Judiciá-
rio argumentam que algumas pessoas e pro-
fissionais do Direito fazem da lei do consumi-

dor verdadeira “indústria do dano moral”.

— Fato é que, a vultosa quantidade de pro-
cessos não se dá tão somente pela conscien-
tização do consumidor brasileiro acerca de
seus direitos, mas principalmente pelo vício
contumaz das empresas, principalmente as
de grande porte, em violar acintosamente as
relações de consumo. As grandes empresas
ainda acham que vale a pena desrespeitar as
relações de consumo de forma repetitiva. E
realmente vale a pena, isso por um simples
fato: o universo de consumidores que se so-
correm do Poder Judiciário é ínfimo diante da
totalidade de consumidores que são violados
em seus direitos básicos. Mesmo assim, com
vistas a combater aquilo que se denominou a
“indústria do dano moral” o Judiciário passou
a arbitrar valores moderados (extremamente
moderados) a título de indenização por da-
nos morais, notadamente nas relações de
consumo, e ainda criou-se o “instituto jurídi-
co” do “mero aborrecimento” como forma de
julgar improcedentes as pretensões consu-
meristas, criando-se assim uma nova indús-
tria a da “violação ao direito do consumidor”
ou da “impunidade” — pontua Hugo Viana
Barbosa.

As sanções pecuniárias não têm sido sufi-
cientemente punitivas muito menos pedagó-
gicas contra quem viola as relações de con-
sumo o que vem estimulando a cada vez
mais a reiteração das práticas abusivas em
detrimento do consumidor. 

— Cabe ao Poder Judiciário, derradeira insti-
tuição de socorro a sociedade consumeirista,
restabelecer a ordem, aplicando a lei, coibin-
do reiteradas práticas abusivas com sanções
exemplares que estimulem as empresas a in-
vestirem em qualidade na prestação de servi-
ço e na confecção de seus produtos — de-
fende.

Crítica geral às condenações irrisórias
As críticas de advogados ao pagamento de
quantias irrisórias nas sentenças proferidas
nos Juizados Especiais Cíveis , sempre em
favor das empresas condenadas, são nume-
rosas. Marcello Barbosa Camarinha reclama
da carência de funcionários nos JECs de Ni-
terói, da morosidade nos processos, falta de
bom trato com os advogados e demora para
sair o mandado de pagamentos. Isto causa
muitos problemas entre os profissionais e

seus clientes. “A comarca preci-
sa de mais juizados e, principal-
mente, de mais um no fórum re-
gional de Pendotiba que está
sobrecarregado.  O advogado
trabalha e não consegue rece-
ber. As condenações estão ca-
da vez mais com valores bem
abaixo do que era praticado an-
tigamente. Esse fato de a Justi-
ça entender que dando uma
condenação irrisória vá inibir a
propositura de ações não está
acontecendo. Se fosse aplicada
uma condenação exemplar, a
empresa pensaria duas vezes
antes de cometer os mesmo er-
ros. Hoje, ela está em vanta-
gem ao pagar 100, 200, 5.000 e
mil reais. Para as empresas,
esses valores não têm qualquer
impacto no caixa delas”, critica
Camarinha.

Já a colega Michelle Caldas
Cunha acredita que o mais pre-
judicado é o próprio consumi-
dor, pois as empresas voltam a
cometer os mesmos proble-
mas, os mesmo erros.  

— O consumidor fica cada vez mais prejudi-
cado, porque a solução não é dada. Elas vol-
tam a cometer os ilícitos, pagam valores ínfi-
mos e os adogados também ficam no prejuí-
zo. É uma ofensa ao Direito do Consumidor e
ao profissional — lamenta.

O advogado Rossine Dias Leal que atua na
comarca de Itaocara se solidariza aos cole-
gas niteroienses, afirmando que o mesmo
problema vem acontecendo no interior flumi-
nense.

— Tenho meu escritório lá, mas com proces-
sos em outras comarcas também, como Nite-
rói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Os cole-
gas que militam no Juizado Especial Cível
não reclamam com relação ao atendimento
dos juízes que recebem os advogados de
maneira correta, simples e que satisfazem to-
dos os interesses da advocacia no interior
que procuram o juizado para resolver as de-
mandas de seus clientes. Sou solidário aos
colegas niteroienses que enfrentam proble-
mas na luta pelo recebimento de honorários
justos nas causas que defendem”, ressalta
Rossine Dias Leal

Em que que pese a atividade executiva tenha
sido renovada na égide do Código de Processo
Civil de 1973 pela edição das Leis nºs  11.232
de 2005 e 11.382 de 2006, o novo Código de
Processo Civil, almejando prover maior efetivi-
dade ao cumprimento de determinações judi-
ciais trouxe diversas inovações legislativas,
destacou o advogado José Cláudio Torres Vas-
concelos, pós-graduado e mestre em Direito
Processual pela UERJ, professor da Estácio de
Sá, Unilasalle, IBMEC, Escola de Administra-
ção Judiciária do TJRJ e Fundação Escola Su-
perior do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro, em sua palestra na ESA Niterói.

— A primeira questão cinge-se ao prazo de
cumprimento voluntário de sentença: Após to-
das as construções jurisprudenciais necessá-
rias à aplicação do artigo 475-J do CPC de
1973, como o termo inicial, o novo regramento
processual estabeleceu de forma acertada, no
artigo 523, que, na hipótese de condenação em
quantia certa, o cumprimento do provimento ju-
risdicional se dá por iniciativa do credor – exe-
quente, que deve apresentar requerimento com
memória discriminada do crédito na forma do
artigo 524. A partir da intimação do devedor,
efetuada na forma do artigo 513 do atual CPC,
estabelece-se um prazo de quinze dias para
pagamento, sob pena de incidência de multa
(10% sobre o valor não pago) e de honorários
advocatícios. Indaga-se: a contagem do prazo
em tela deve-se ser efetuada em dias úteis ou
corridos? O referido prazo é processual ou ma-
terial? Como aplicar o artigo 219 da referida lei
processual? — indaga o professor.

Para o advogado José Cláudio Torres Vascon-
celos, a discussão em tela, longe de ser ape-
nas acadêmica, tem relevantes consequências

práticas, eis que, no cumprimento de senten-
ça, somente é possível a penhora após o tér-
mino do prazo de pagamento. Ademais, no
cumprimento de sentença o prazo para impug-
nar terá início após o término do prazo para
pagamento voluntário, na forma do artigo 525.
Ou seja, o erro na contagem de prazo para pa-
gamento poderá significar a intempestividade
da impugnação, o que é extremamente grave
para a parte.

— Alguns juristas defendem a contagem em
dias úteis por ser um prazo processual, já que
tem consequências processuais. No entanto,
parece-nos que esta construção se revela frá-
gil: o reconhecimento do transcurso de prazo
prescricional gera consequências processuais,
como a extinção do processo com resolução do
mérito e a aptidão de formação de coisa julga-

da material, e ninguém questiona a natureza
material do referido prazo. Entendo que se de-
va destacar o ato a ser realizado, o pagamento,
forma de extinção das obrigações, um ato emi-
nentemente de direito material, ensejando con-
sequentemente a caracterização de um prazo
não processual, computado em dias corridos,
na forma do parágrafo único do artigo 219. De
qualquer maneira, enquanto a referida polêmi-
ca não for dirimida pelo Superior Tribunal de
Justiça, recomenda-se a contagem em dias
corridos para evitar os aludidos inconvenientes
processuais — recomenda.

Outra questão lembrou o professor José Cláui-
dio, diz respeito ao processamento da impug-
nação ao cumprimento de sentença: a leitura
dos numerosos (quinze parágrafos) do artigo
525 do novo estatuto processual regulamenta

importantes diretrizes (inclusive sobre a aludida
coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos
parágrafos 12 a 15) sobre a defesa do executa-
do no tocante, por exemplo, à concessão de
efeito suspensivo (parágrafos 6 a 10), mas não
se preocupou com o contraditório. Logo, deve-
se aplicar os artigos 9 e 10 do atual CPC para
estabelecer que, após o recebimento da impug-
nação e estabelecimento ou não de efeito sus-
pensivo, deve-se intimar o exequente – impug-
nado para ciência e possibilidade de manifesta-
ção no prazo de quinze dias (por isonomia), po-
dendo, em momento posterior, ser realizada di-
lação probatória, como a produção de prova
pericial contábil para dirimir eventual alegação
de excesso de execução. 

— Ademais, da decisão que julga a impugna-
ção, resta claro que, se a decisão julgá-la impro-
cedente ou procedente, determinando o prosse-
guimento da execução, ainda que modificada, o
recurso cabível será agravo de instrumento, nos
moldes do artigo 1015, par. único do atual CPC.
Se no entanto, a procedência da impugnação
enseja a extinção da execução, esta ensejará a
prolação de uma sentença, conforme disposto
no artigo 925 do atual  CPC, atacada por apela-
ção, nos termos do artigo 1009 da lei proces-
sual. Outras questões se revelam extremamen-
te relevantes, mas serão tratadas em textos
posteriores. Importante ressaltar que a introdu-
ção de um novo regramento processual deman-
da muitas discussões e desacertos iniciais mas
não podemos perder a noção de que a melhora
da prestação jurisdicional cível depende princi-
palmente da tenacidade dos advogados e de-
mais aplicadores do direito para efetivarmos as
benéfices do novo texto, interpretá-lo em conso-
nância com os ditames constitucionais e poste-
riormente aperfeiçoá-lo — ensina.

Cumprimento de sentença no novo CPC
Ulisses Franceschi

Hugo Viana Barbosa Marcello Barbosa Camarinha

Rossine Dias Leal Michelle Caldas Cunha

Penas irrisórias afetam a Justiça
Fotos:  Ullisses Franceschi

José Carlos Torres  fala sobre cumprimento de sentença ao lado de Índio do Brasil Cardoso, da ESA



Graças à pronta ação da Procuradoria
da OAB Niterói, os advogados nite-
roienses conseguiram receber alvarás
judiciais no Banco Brasil e na Caixa
Econômica Federal durante alguns
dias do período de greve dos bancá-
rios deflagrada em todo o país. Lem-
brando em ação civil pública sobre o
caráter alimentar dessas verbas, a
OAB Niterói obteve liminar na 4ª Vara
do Trabalho para que  os bancos e o
Sindicato dos Bancários cumprissem o
pagamento dos mandados judiciais. 

Esse atendimento passou a ser reali-
zado na agência do BB na Rua da
Conceição, onde os advogados en-
frentaram longas e demoradas filas.
Porém, a liminar foi suspensa por um
pedido de informações feito pelo de-
sembargador do TRT-RJ, Ângelo
Galvão Zamorano à juíza Simone
Poubel, da 4ª VT. Agora, os advoga-
dos aguardam uma decisão favorável
do TRT para voltarem a receber os al-

varás judiciais no Banco do Brasil. 

Em audiência especial com a juíza Si-
mone Poubel e representantes do Sin-
dicato dos Bancários e do Banco do
Brasil, dia 29/09, o procurador da OAB
Niterói tentou sensibilizar os bancários

para o fato de que todos os mandados
têm caráter alimentar e, assim, a reali-
zação do pagamento deles está den-
tro dos serviços essenciais que devem
ser mantidos durante uma greve.
— Os bancários foram intransigentes,
inviabilizando um acordo na audiência.

Argumentei que, mesmo em greve,
eles recebem seus salários, ainda que
com defasagem salarial, enquanto dei-
xam os advogados sem nada receber
para seu sustento — disse Nunes.

— Os advogados não podem sofrer

qualquer tipo de perda em função de
uma greve, independentemente de
ela ser legal ou ilegal, porque a Lei
de Greve determina que seja manti-
do um mínimo de 30%  de funcioná-
rios trabalhando.  Não estamos colo-
cando a categoria dos advogados
num pedestal acima de qualquer tra-
balhador; estamos pedindo estrita-
mente o que a Lei já determina e o
juiz e o desembargador têm que jul-
gar dentro da Lei. A liminar conse-
guida pela OAB Niterói está suspen-
sa temporariamente e provisoria-
mente, mas não foi cassada. O de-
sembargador pediu informações a
juíza e momentaneamente suspen-
deu os efeitos da liminar . Acredito
que o desembargador vá analisar a
nossa petição e mais as informa-
ções enviadas pela magistrada, de-
cidindo pelo cumprimento do paga-
mento dos mandados judiciais —
concluiu o procurador geral da OAB
Niterói.

No Rio de Janeiro, a OAB/RJ anun-
ciou que ingressaria também com
uma ação civil pública contra o Banco
do Brasil e a Caixa Econômica por es-
sas instituições financeiras descum-
prirem uma liminar que assegurou o
pagamento dos mandados judiciais
aos advogados na capital Fluminen-
se. A ação vai pleitear  dano moral co-
letivo, em razão dos prejuízos causa-
dos à classe dos advogados.

A OAB/RJ já havia peticionado junto à
60ª Vara do Trabalho um pedido de fi-

xação de multa pelo descumprimento
da decisão judicial que determinou o o
restabelecimento imediato do trabalho
de no mínimo 30% dos servidores
bancários nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) do TRT da Rua
do Lavradio e do Banco do Brasil no
TJ para o pagamento dos mandados. 

O presidente da Seccional, Felipe
Santa Cruz, demonstrou indignação
com o ocorrido. “Mais uma vez, reafir-
mo meu respeito ao direito de greve.
Porém, mais uma vez também reafir-

mo a natureza alimentar dos honorá-
rios advocatícios. O que aconteceu no
Banco do Brasil do Fórum é um des-
respeito à advocacia, a liminar que ga-
rante o atendimento está plenamente
vigente. O próprio sindicato tem orien-
tado os bancários para que cumpram
a decisão judicial”, afirmou.

A Ordem tomou a iniciativa após os
problemas registrados no atendimen-
to tanto na agência da CEF na Justiça
do Trabalho quanto no Fórum – no
BB, os advogados não foram atendi-
dos e um funcionário informou que a
liminar que garante o atendimento ha-
via sido cassada.

A Ordem também ingressou com
ações contra sindicatos de outros mu-
nicípios, pelo mesmo motivo. Foram
deferidas liminares em face dos sindi-
catos dos bancários de Duque de Ca-
xias; Itaperuna; Petrópolis; Barra
Mansa e Três Rios. Já os pedidos nos
municípios de Angra dos Reis e Cam-
pos foram indeferidos, enquanto ainda
são aguardadas respostas nos muni-
cípios de Macaé e Nova Friburgo. 
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A grade curricular da ESA Niterói para o mês
de outubro inclui três cursos pagos e um gra-
tuito. Os pagos serão: “Os impactos do Novo
CPC no Direito das famílias”, ministrado pelas
professoras Michele Penha e Priscila Lima;
“Extensão em Direito Ambiental”, por Tainá
Mocaiber Cardoso; “Prático de elaboração do
contrato de locação e ações de despejo, co-
brança e execução”, com Alexandre Dias Ro-
cha Franco. Já o gratuito abordará “O exercí-
cio da advocacia pelo jovem advogado – como
superar desafios inerentes ao início de carrei-
ra”, de Rose Aparecida Ferreira Ribeiro.

Além dessas oportunidades de aprofundamen-
to, os advogados contarão com a pós-gradua-
ção lato sensu em “Direito e Processo do Tra-
balho”, em parceria com a Cbepjur, coordena-
do pelo professor Fagner Sandes.

As matrículas devem ser feitas na secretaria
da ESA da OAB Niterói, na Av. Ernani do Ama-
ral Peixoto, 507/9º andar, Centro da cidade.
Mais informações no telefone 3716-8916.

Confira a programação:
“O exercício da advocacia pelo jovem
advogado – Como superar desafios
inerentes ao início de carreira”
Dias: 3 e 4 de outubro
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 6 horas
Dias: Segunda e terça-feira
Professora: Rose Aparecida Ferreira Ribeiro
Investimento: Gratuito
Objetivo: Estabelecer um diálogo com

novos e futuros advogados a fim de
identificar, trabalhar e propor soluções para
dúvidas e inseguranças experimentadas no
início de carreira.
“Os impactos do novo CPC no Direito das
famílias”
Dias: 5, 7, 14, 19, 21, 26 e 28 de outubro e 9
de novembro
Horário: 9h às 12h
Carga Horária: 24 horas
Dias: Quartas e sextas-feiras
Professoras: Michele Penha e Priscila Lima

Investimento: R$ 240
Objetivo: Atualizar os advogados e
estudantes de Direito sobre as principais
repercussões do Novo Código de Processo
Civil no Direito de Família, preparando-os
para atuação na mencionada área, à luz das
principais vertentes doutrinárias e
posicionamentos do CPC de 2015.
“Extensão em Direito Ambiental”
Dias: 13, 18, 20, 25 e 27 de outubro
Carga Horária: 15 horas
Horário: 9h às 12h

Dias: Terças e quintas-feiras
Professora: Tainá Mocaiber Cardoso de
Vasconcelos
Investimento: 150
Objetivo: Analisar temas relevantes da área,
promovendo aprimoramento técnico-
profissional dos advogados, bem como o
aprofundamento dos estudos acadêmicos do
Direito, envolvendo os principais temas
discutidos pela doutrina e jurisprudência
brasileira.
“Prático de elaboração do contrato
de locação e ações de despejo, cobrança
e execução”
Dias: 18, 20, 25 e 27 de outubro
Horário: 18h às 21h
Carga Horária: 12 horas
Dias: Terças e quintas-feiras
Professor: Alexandre Dias Rocha Franco
Investimento: R$ 120
Objetivo: Ensinar o aluno a trabalhar na
área promissora do Direito Imobiliário,
apresentando as principais teses em um
conteúdo prático e didático, com elaboração
de contrato de locação, bem como o preparo
de ações de despejo, cobrança e execução,
apresentando os modelos de peças,
documentos, etc.
Pós-Graduação ‘Latu Sensu’
“Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho”
Início: 20 de outubro
Previsão de Término: Dezembro de 2017
Dia: Quintas-feiras
Horário: 18h às 22h
Coordenação: Fagner Sandes

TRT decide sobre pagamento de alvarás Curso gratuito na ESA este mês

Bancos desrespeitam liminar no Rio

Cursos da Escola Superior de Advocacia de Niterói atraem advogados interessados em especialização 

Ulisses Franceschi

Garantidos por uma liminar advogados conseguem receber mandados em uma única e lotada agência do BB em Niterói

Divulgação

“Quando assumi o desafio de dirigir
a Comissão de Prerrogativas, a pe-
dido do presidente Felipe Santa
Cruz, sabia exatamente o tamanho
dos problemas que enfrentaria. As
dificuldades com os juízes, as arbi-
trariedades processuais, a lentidão,
tudo isso tem relação direta com a
queda da credibilidade da Justiça
em nosso País”, ressalta o presi-
dente Luciano Bandeira.

— Mesmo após passar pelos obstá-
culos relacionados com a adminis-
tração da Justiça, a advocacia ainda
esbarra numa péssima prestação
de serviço dos, quase monopolis-
tas, Banco do Brasil e Caixa Econô-
mica Federal. É verdade, o momen-
to de greve piorou o serviço, mas
nunca tivemos elogios a dispensar
para esses bancos. A verdade é
que a advocacia sofre diante de
uma prestação de serviço que de-
veria ser de excelência. Boas insta-
lações, tratamento VIP, até pela ób-
via quantia financeira que movimen-
tamos com nosso trabalho. Consi-

dero um desrespeito à advocacia
que o Banco do Brasil, assistindo o
momento de maior fragilidade de
nossa classe, ingressar com um
Mandado de Segurança para sus-
pender o atendimento aos advoga-
dos. Consigno que ambas as insti-
tuições operam num regime de mo-
nopólio e que a isso devemos o
péssimo serviço ofertado a nós e
aos nossos clientes. É algo que dis-
cutimos com seriedade e está na
nossa pauta para ter um derradeiro
enfrentamento. Vamos lutar para
cassar esta absurda afronta do
Banco do Brasil ao sagrado direito
do advogado receber a justa remu-
neração do seu trabalho. Destaco
que em toda a nossa batalha nunca
pretendemos desrespeitar o direito
à greve, instrumento de luta do tra-
balhador. Solicitamos apenas o mí-
nimo de funcionamento para garan-
tir o pagamento de Alvarás e Man-
dados de Pagamento. Trata-se de
verba alimentar. Não podemos ne-
gociar com isso — defende Luciano
Bandeira.

Bandeira defende prerrogativa
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O presidente Antonio José Barbosa
da Silva critica a lentidão do proces-
so eletrônico da Justiça do Trabalho,
que causa problema para o exercí-
cio da profissão dos advogados. “A
morosidade está muito aquém do
normal, dificultando o trabalho dos
profissionais e até mesmo da magis-
tratura e do funcionalismo. Os pro-
fissionais são obrigados a trabalhar
à noite ou de madrugada, sempre
em horários em que não haja mais
expediente no TRT. O mesmo
acontece com os juízes e desem-
bargadores”, afirma Antonio José.

A morosidade está deixando os advo-
gados com os nervos à flor da pele,
com justa razão, garante o presidente
da OAB Niterói.

— Não adiante querer trabalhar du-
rante o dia, porque a máquina eletrôni-
ca não ajuda. O trabalho, agora, tem
de ser à noite ou de madrugada. É o
fim — diz o presidente da OAB Niterói. 

Além dos atos processuais, as varas
da Justiça do Trabalho estão tendo
dificuldade para a expedição de al-
varás, deixando os jurisdicionados
e os advogados em situação aflitiva,
lembra o presidente.

O desembargador Jorge Fernando

Gonçalves da Fonte, presidente do
Comitê Gestor Regional do Pro-
cesso Eletrônico (PJe) na 1ª Re-
gião, divulgou comunicado sobre o
desempenho do PJe a partir da
instalação da versão 1.12.1.5 no fi-
nal do mês de julho de 2016, des-
tacando o seguinte: 

“Nas últimas semanas o desempenho
do PJe ficou muito comprometido. Isso
ocorreu logo após a instalação da ver-
são atual, por determinação do Con-
selho Superior de Justiça do Trabalho
(CSJT). Tão logo soubemos da lenti-
dão do sistema, entramos em contato
com a administração do PJe em Bra-

sília, que já nos mandou três versões
corretivas (1.12.1.6, 1.12.1.7 e
1.12.1.8), mas que até agora não sur-
tiram o efeito desejado. Nossos técni-
cos , com orientação do setor de infor-
mática do CSJT, continuam promo-
vendo ajustes na tentativa de melhoria
desse problema que atinge fortemen-
te a primeira instância e esperamos
um bom resultado em breve” — pro-
mete o desembargador.

O portal do TRT-RJ na internet
www.trt1.js.br disponibiliza informa-
ções aos advogados sobre problemas
de acesso ao PJe, bastando para isso
clicar em Processo Judicial Eletrônico,
oferecendo suporte também através
da Central Nacional de Atendimento
no 0800-200-6272 ou ainda pelo e-
mail pjeapoio@trt1.jus.br. As dificul-
dades e problemas mais comuns rela-
tados pelos profissionais são: carre-
gando assinatura, cadastramento,
anexos, peticionamento e certificação
digital.  

Madrugadas perdidas com o PJe
Durante visita aos I e II Juizados
Especiais Cíveis de Niterói, a Co-
missão de Juizados Especiais Es-
taduais da OAB Niterói, presidida
por Sheila Provietti, conseguiu a
instalação de uma sala onde os ad-
vogados audiencistas pudessem
fazer suas refeições. 

Obteve do juiz Jerônimo Silveira
Kalife, do II JEC, a importante notí-
cia de que o espaço já havia sido

concedido pelo diretor do Fórum
Estadual, juiz Alexandre Scisínio, e
que está em pleno funcionamento,
no segundo andar do prédio novo.
Dentre outros assuntos abordados
durante a visita com os juízes
Cláudia Albuquerque, titular do I
JEC, e Jerônimo Silveira Kalife, II
JEC, a Comissão abordou também
o fato dos advogados que militam
nestes juizados estarem encon-
trando dificuldades, principalmen-

te, em relação às condenações
com valores irrisórios, maior celeri-
dade na expedição de mandados
de pagamento, morosidade no
processamento e juntada de peti-
ções e a redução do número de
serventuários nas serventias des-
tes juizados.
Estas questões causam na popu-

lação uma descrença na capacida-
de do poder judiciário prestar, de
maneira digna e efetiva, a tutela ju-

risdicional — constata a presidente
da Comissão, que estava acompa-
nhada das delegadas Maria Alcina
Leitão e Iana Ferreira.

Segundo a Sheila Provietti, houve
uma excelente acolhida e receptivi-
dade por parte dos magistrados
em relação aos pontos abordados
pelos advogados durante o encon-
tro da Comissão com os titulares
dos Juizados Especiais.

O Novo CPC” será tema de con-
gresso promovido pela OAB Nite-
rói, através da Comissão OAB Jo-
vem, presidida por Paloma Maga-
lhães Arnt, dia 27 de outubro, das
9h30m às 18 horas, no auditório
da entidade. Haverá atribuição de
carga horária para estudantes.

— O congresso apresentará aos
advogados, aos estagiários e aos
estudantes a nova legislação pro-
cessual visando à atualização
profissional. Escolhemos os pa-
lestrantes com base na confiança
que a comissão tem nesses pro-
fissionais diante da experiência
de todos, inclusive autores de
doutrina adotada pelo Tribunal de
Justiça do Estado — diz Paloma
Arnt.

O evento será uma oportunidade
para transmitir o máximo de con-
teúdo atualizado, inclusive ressal-
tando os novos enunciados dos
encontros dos magistrados, que

orientam diariamente os profissio-
nais do Direito, afirma a presiden-
te da Comissão OAB Jovem.

Contará como participantes Ricar-
do Alberto Pereira, juiz de Direito
de Entrância Especial do Tribunal
de Justiça e professor de Direito
Processual Civil e Técnica de
Sentença, da Escola de Magistra-
tura do Rio de Janeiro (Emerj);
Fabrício Bastos, promotor da Pro-
motoria Coletiva de Defesa do
Meio Ambiente e do Patrimônio
Cultural de Núcleo de Niterói.

E mais os seguintes palestrantes:
Alexandre Flexa, advogado e pro-
fessor de Direito Processual Civil
da Magistratura do Estado; Hugo
Leonardo Penna Barbosa, advo-
gado e professor de Processo Ci-
vil da Emerj, e José Claudio Tor-
res Vasconcelos, advogado e
professor da Fundação Escola
Superior do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro.

Por maioria dos votos, a Primeira
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) entendeu que a majo-
ração de honorários pode ocorrer
mesmo que o advogado não apre-
sente contrarrazões. A discussão
ocorreu no julgamento de agravo
regimental nos Recursos Extraor-
dinários com Agravo (ARE)
711027, 964330 e 964347.

A maioria dos ministros despro-
veu os agravos com imposição de
multa e majoração de honorários
recursais, vencido o relator, mi-
nistro Marco Aurélio, quanto a es-
te ponto. Para ele, o acréscimo de
honorários advocatícios pressu-
põe o trabalho dado ao advogado
da parte contrária. 

Segundo o artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil
(CPC), a sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao ad-
vogado do vencedor e o tribunal,
ao julgar recurso, majorará os ho-

norários fixados anteriormente le-
vando em conta o trabalho adicio-
nal realizado em grau recursal. Ao
analisar o caso, o ministro Marco
Aurélio não fixou honorários re-
cursais. 

O ministro Luís Roberto Barroso
votou de forma contrária e foi se-
guido pela maioria dos ministros.
Para ele, “o fato de não ter apre-
sentado contrarrazões não signifi-
ca que não houve trabalho do ad-
vogado”, ao observar que a defe-
sa pode ter pedido audiência ou
apresentado memoriais. 

“Em última análise, como eu con-
sidero que essa medida é pro-
crastinatória e que a majoração
de honorários se destina a deses-
timular essa litigância procrastina-
tória, eu fixo honorários recursais
neste caso”, votou o ministroLuís
Roberto  Barroso, acompanhado
pelos ministros   Edson Fachin e
Rosa Weber.

Audiencistas têm sala nos Juizados

OAB n o t í c i a s

BATA O MARTELO. 
ANUNCIE AQUI.

3716-8900

Novo CPC em pauta no
congresso da OAB Jovem

STF aprova a majoração
de honorários recursais

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERI - A
conselheira da OAB Niterói, Mar-
cia Neves Santiago, diretora-geral
do Núcleo das Mulheres Vítimas
da Violência Doméstica, e os dele-
gados Fidelis Estafan Filho e Cín-
tia de Faria Asevedo foram os ex-
positores da palestra sobre “Cri-
mes virtuais e a aplicação da Lei
Maria da Penha”,  durante a Se-
mana de Responsabilidade Social
das Instituições de Ensino Supe-
rior, coordenada pela faculdade
de Direito da Universidade Candi-
do Mendes (Ucam).

CURSO SOBRE JUIZADOS - A Comis-
são dos Juizados Especiais Esta-
duais  da OAB Niterói começa, na
segunda quinzena de outubro,
curso inovador, totalmente gratui-
to. Será detalhada  toda a legisla-
ção que criou os juizados e as
nuances de sua praticabilidade
durante o andamento processual,
diz a presidente, Sheila  Provietti.
As aulas serão à tarde na Escola
de Inclusão Digital.

MOBILIDADE URBANA - A presidente
da Comissão de Acompanhamen-
to e Estudos da Legislação de
Trânsito, Paola de Andrade Porto,
participou  “2º Seminário de Mobi-
lidade Urbana”, na Faculdade de
Direito da UFF sob a coordenação
do grupo do Centro de Pesquisa
da Universidade voltado para o
estudo da mobilidade urbana. O
seminário contou, entre outros,
com os expositores: Eduardo An-
drade, especialista em Engenha-
ria de Transporte; Paulo Afonso
Cunha, presidente da Nittrans; e
Letícia Bortolon, coordenadora de
Políticas Públicas do ITDP.

notasnotas
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Convênios: OAB - AMIL - Bradesco
Odontoprev - Goldental - Metlife e outros

(21) 3021-7072
Rua da Conceição 154/303 - Centro - Niterói

A campanha “Advogado Formaliza-
do” da OAB Niterói foi lançada em
setembro, com a proposta de infor-
mar os advogados sobre as impor-
tantes questões relacionadas à for-
malização do escritório de advoca-
cia como pessoa jurídica: Socieda-
de de Advogados, ou Unipessoal,
e as vantagens do Simples Nacio-
nal, com redução significativa da
carga tributária.

— Utilizando o Direito Tributário
como um instrumento de Justiça,
vamos orientar os advogados com
informações necessárias para re-
duzir a carga fiscal do seu escritó-
rio — explica Ivan dos Santos Gon-
çalves, presidente da Comissão
Especial de Assuntos Tributários,
promotor da campanha.

Para isso estão sendo feitos aten-
dimentos na Sala das Comissões,
localizada no 6º andar da sede da
entidade, sempre às segundas-fei-
ras, das 10h30 às 12 horas, me-
diante agendamento prévio através
dos telefones 3716-8922 e 3716-
8923.

— A formalização do escritório de
advocacia traz inúmeras vanta-
gens para o advogado, inclusive,
facilita a sua inserção no mercado

de trabalho, pois também reduz a
carga previdenciária paga pelo
contratante. Vale ressaltar que as
alíquotas do imposto de renda da
pessoa jurídica são bem inferiores
às da pessoa física, mas muitos
advogados não têm esse conheci-
mento. Faz-se necessário a reali-
zação de um planejamento fiscal
benéfico ao seu exercício profissio-
nal — ensina o presidente.

Advogados aprovam
iniciativa da OAB Niterói
O atendimento aos advogados é

feito pelo presidente da Comissão
Especial de Assuntos Tributários,
Ivan Gonçalves, junto com os dele-
gados da comissão, Iranildo San-
tos Gonçalves, Mauricio Nunes
Fernandes, Diógenes Ferreira e
Alessandra Duarte Caldeira Ávila. 

— Achei a ideia do plantão excelen-
te. Eu e meu marido, Marco Antônio
Silva, possuímos um escritório de
advocacia desde 2004. Gostaríamos
de mudar e melhorar administrativa-
mente quando à questão tributária,
aderindo ao Simples ou à Sociedade

de Advogados. Para isso, precisáva-
mos de mais informações. Os cole-
gas foram objetivos e me esclarece-
ram todas as dúvidas sobre o assun-
to. Agora vou avaliar e procurar um
ótimo contador — disse Michele Pe-
nha da Silva Araújo, advogada e
professora.

“O plantão foi extremamente escla-
recedor. Deu a chance de me infor-
mar sobre o assunto com colegas
da comissão da nossa entidade.
Eles me passaram todas as infor-
mações necessárias. Agora é ana-

lisar e dar o próximo passo”,ressal-
ta Tânia Meireles Cardoso.

— Estou pensando em abrir um es-
critório de advocacia. Como vou
partir do zero, precisava do escla-
recimento de colegas experientes
no assunto. A ideia da OAB Niterói
foi excelente. Agora vou avaliar as
informações recebidas durante o
plantão e, caso tenha alguma dúvi-
da, ainda poderei trocar ideias com
os especialistas no assunto atra-
vés de e-mail. Foi muito válido —
elogia Diego NIcoll. 

Direito tributário aliado do advogadoperfilperfil
Ela tem como hobby fotografar
pessoas e paisagens.  Procura-
dora aposentada da Prefeitura
de Niterói, para ocupar seu tem-
po a advogada Luzoé Martins
Veleda resolveu fazer um curso
na Sociedade Fluminense de Fo-
tografia com o professor Antônio
Agra, quando comprou uma Ni-
kon D3000. “Sempre gostei de
fotografar desde pequena; eu ti-
nha uma Rolleiflex”, revela.

Formada pela UFF em 1965,
quando também casou, ela ad-
vogou nas áreas trabalhista, cí-
vel e tributária. Como professora
dedicou-se mais ao magistério
do que ao Direito no início de
sua vida profissional.

— Aposentei-me em 2011 e ho-
je está tudo muito complicado
para advogar, tem processo
eletrônico, o novo CPC. Acho
melhor descansar, até porque
as mudanças como o peticiona-
mento eletrônico, ainda não
deu para acompanhar. Fui pro-
fessora primária, me formei em
Direito no ano que casei, mas
fiquei muito tempo lecionando
porque podia dar mais atenção
às crianças e, como advogada,
a gente não teria o dia inteiro
para dar aulas, ficava mais
complicado trabalhar nas duas
profissões, teria que ter muita
disponibilidade — conta.

Depois de fazer um curso de for-
mação pedagógica na Unipli e ter
habilitação para Direito e Legisla-

ção, Luzoé Martins Veleda, como
procuradora, recomeçou na ad-
vocacia. Ocupando cargos co-
missionados foi nomeada assis-
tente do procurador-chefe Mar-
cos Palmeira. “Minha filha Gláu-
cia é também advogada, militou
durante um tempo, mas agora
está estudando para participar de
concursos públicos”, ressalta.

Luzoé Veleda foi homenageada
este ano, juntamente com ou-
tros colegas por ocasião dos
189 anos de fundação dos Cur-
sos Jurídicos no Brasil, pela
OAB Niterói, agraciada com Mo-
ção de Honra, destaque como
modelo de profissional no Direi-
to, em solenidade no teatro mu-
nicipal.

— Sou tricolor, meu genro tam-
bém e o netinho logicamente
deverá torcer pelo mesmo time
do pai. Além de fotografar, gosto
de passear, viajar, dançar, teatro
e shows, o último que assisti foi
o cantor Alceu Valença no Tea-
tro da UFF.

Na época em que cursava o o gi-
násio ela jogava vôlei. Eu faço
academia também, hidroterapia
e pilates. Como eu sofri um AVC
e operei a coluna, até hoje uso a
muleta para ir à rua. Recente-
mente, tive um descolamento de
retina, mas graças a Deus estou
me recuperando bem. Sou muito
difícil para comer desde criança,
mas gosto muito de doces, legu-
mes, verduras — explica.

Retratos de vida laboriosa
Em vigor novo
Código de
Ética da OAB
Já está em vigor o novo Código de
Ética da Ordem dos Advogados do
Brasil. Os debates foram intensos e
amplamente democráticos para a
construção do texto final. Com iní-
cio da vigência anteriormente pre-
visto para maio de 2016, uma deci-
são do Conselho Pleno da OAB Na-
cional adiou a entrada em voga da
nova norma para que as Seccio-
nais, por meio de consultas públi-
cas à advocacia, sanassem dúvi-
das residuais acerca do conteúdo.

— O produto final é um texto que
reflete ampla participação da advo-
cacia brasileira. É extremamente
importante que todos e todas te-
nhamos conhecimento do texto pa-
ra que ajam dentro dos limites éti-
cos e disciplinares que a socieda-
de espera de nós — entende o pre-
sidente nacional da OAB, Claudio
Lamachia.

No Plenário da OAB, a relatoria do
processo ficou a cargo do ex-con-
selheiro federal Paulo Roberto de
Gouvêa Medina (MG), detentor da
Medalha Ruy Barbosa. Dos traba-
lhos de Medina enquanto relator,
surgiu sua obra “Comentários ao
Código de Ética e Disciplina da
OAB”, lançada no último dia 30 de
agosto.

Além disso, o documento contou
com a efetiva contribuição da Co-
missão Especial para Estudo da
Atualização do Código de Ética e
Disciplina da OAB, atuante na últi-
ma gestão e composta, além de
Medina, por Claudio Stabile Ribeiro
(MT), Carlos Roberto de Siqueira
Castro (RJ), Elton Sadi Fulber
(RO), José Danilo Correia Mota
(CE) e José Lúcio Glomb (PR).

Ulisses Franceschi
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Dra. Bárbara P. Fontes 
Cirurgiã-Dentista - CRO 32.532

Luzoé Martins Veleda conta sobre sua extensa experiência profissional 

Advogados
conhecem as
vantagens que
obtem ao formar
sociedades ou abrir
escritórios
formalizados durante
plantão promovido
na OAB Niterói pela
Comissão Especial
de Direito Tributário 

ANUNCIE AQUI.
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Mais descontos para advogados 

Presidente: Antonio José Barbosa da Silva
Vice-presidente: Luciano Alvarenga Cardoso
Secretária Geral: Eni Cezar de Campos Lima
Secretário Adjunto: Lidmar Sanches Rabello
Diretora-Tesoureira: Alcilene Ferreira de Mesquita
Procurador-Geral: Augusto Nunes
Diretor-Geral da ESA: Índio do Brasil Cardoso

CONSELHEIROS: Adalberto Felix de Oliveira; Aldir
Raimundo Moraes do Vale; Alessandra Ribeiro
Guimarães; Alexandra da Costa Porto Parreiras;
Alexandre Gaze,Andréa dos Santos Coutinho; Anselmo
Torres de Castro; Antônio de Souza Canabrava; Antônio
Jose Marconi da Silva; Arthur Baptista Xavier; Artur
Martins Neto; Carlos Antônio Spitz Brito; Casio Essir;
Célio Junger Vidaurre; Clemerson Maciel Neto; Daniella
do Lago Luiz; Eduardo Othelo Goncalves Fernandes; Elio
Ferreira de Souza; Emanuel Barra Gomes Felipe Silva
Fernandes de Lima; Fernanda Andrade Gusmão;
Fernando Cesar de Farias Mello; Fernando Sarmento
Bastos; Getúlio Arruda Figueiredo; Gilmar Francisco de
Almeida Gilson Araújo Dias Pereira Gonçalves; Helga
Lise Mansur Ramos de Pinho; Hildebrando Afonso Filho;
Hugo Viana Barbosa; Índio do Brasil Cardoso; Iranildo
dos Santos Gonçalves; Jeane da Silva Viviani; João
Marcos Genn de Souza; Joel Lima; José Carlos de
Araújo; José Henrique Macena da Silva; José Mauricio
Ignácio; Leandro Jorge Abud Rego; Lillian Silva Vieira dos
Santos; Luís Alberto Mendonca Meato; Luiz Carlos
Rodrigues Junior; Mara Rita Ferreira de Azevedo;
Marcelo Goncalves de Amorim; Marcia Neves Santiago;
Marcio Maia de Araújo Palmar; Marco Luiz Freitas de Sá;
Marcos Sampaio de Souza; Maria Aparecida Nazaro;
Michel Salim Saad; Namara Gurupy Emiliano de Freitas;
Nelson Fonseca; Orlando Martins de Barros Filho;
Patrícia Carla Araújo de Souza; Patrícia Marinho de
Araújo Seixas; Paulo Roberto de Azevedo Santos; Paulo
Sérgio dos Santos; Pedro Paulo Nogueira Bravo;
Raffaela Loureiro Cupello; Raphael Diogenes Serafim
Vieira; Rita de Cássia Barros Rivello de Azevedo; Rodrigo
Otavio Costa Vaz da Silva; Ronaldo Vinhosa Nunes;
Rosejane Santos da Silva Pereira; Sebastião Serri de
Castro; Tânia Maria Malamace Monatte Silva. Tatiane
Vieira da Silva; Teresinha Terra Lachini; Tereza Cristina
Teixeira Vilas Boas; Thiago Carvalho Guimarães; Thiago
Gorni Moreira; Ulysses Monteiro Ferreira; Valdir Costa;
Valéria Ribeiro Bruno; Waltair Costa de Oliveira e
Washington Luiz dos Santos Marciano.

A OAB Niterói assinou mais dois
convênios com prestadores de ser-
viços que oferecem descontos para
os advogados. A Barber Shop - By
Paulo Robbert é a mais nova con-
veniada da OAB Niterói. A partir de
agora, os advogados, estagiários e
funcionários da Subseção têm 5%
de desconto nos serviços de barba,
cabelo e bigode oferecidos nas cin-
co lojas da rede de barbearias na
cidade. 

Os profissionais ainda podem des-
frutar do espaço que inclui cerveja-
ria, whiskeria, cafeteria e charuta-
ria. Uma loja fica próxima a sede da
Ordem, na Rua Visconde de Sepe-
tiba, em frente à Prefeitura nova

“Para a Rede Barber Shop é um
orgulho contar com clientes tão
especiais como os advogados.
Trata-se de uma troca feliz e pra-
zerosa, na qual nosso espaço po-
derá oferecer serviços de qualida-
de voltados para os profissionais
que defendem as leis. Nossas cin-
co lojas estão localizadas nos
bairros do Centro, Icaraí, Santa

Rosa, Pendotiba e Jardim Icaraí.
Em breve, deveremos inaugurar
mais duas: em Piratininga e Ingá”,
revela o hairstylist e empresário
Paulo Robert Gaston Monvoisin,
sócio do empreendimento junta-
mente com sua irmã, Vânia Aveli-
na Madalena Monvoisin.

Algumas das filiais também ofere-
cem os serviços de podologia, ma-
nicure, hidratação capilar, depila-
ção, massagem relaxante, colora-
ção e alisamento. Paulo acrescen-
ta que a cada R$ 200 gastos, o
cliente recebe um bônus de R$

20, que poderá ser descontado
em serviços ou produtos vendidos
nas lojas da rede. As lojas estão
situadas, no Centro: Rua Visconde
de Sepetiba, 320; Icaraí: Rua Pre-
sidente Backer, 9/Loja 3 A; Santa
Rosa: Rua Noronha Torrezão,
24/Loja 102; Pendotiba: Estrada
Caetano Monteiro, 1650/Shopping
Futura; Jardim Icaraí: Rua Nós-
brega, 127/Loja 105.

Descontos também 
em pacotes de viagens

Advogados e estagiários de Direito

inscritos na OAB Niterói passam a
ter 10% de desconto em orçamen-
tos apresentados pela Triplink Via-
gens e Turismo. Os fornecedores
serão indicados e previamente se-
lecionados pela empresa, para que
o desconto seja viabilizado.

“Para a Triplink é um prazer ter a
possibilidade de propiciar uma
vantagem para os associados da
OAB Niterói, ofertando um descon-
to significativo em viagens aliado a
um ótimo atendimento e vasto co-
nhecimento em roteiros turísticos”,
afirma Veridiana Lisboa, diretora
da agência de viagens e turismo.

Para utilizar o desconto, advoga-
dos e estagiários deverão apre-
sentar a carteira da Ordem e, no
caso dos funcionários da entidade,
o comprovante de vínculo empre-
gatício.

A Triplink fica na Av. Nossa Senho-
ra de Copacabana, 928/Sala 701 –
Copacabana, Rio de Janeiro. Os
telefones são: 3208-3858 e 98215-
3936.

Procuradoria:  3716-8910
Prerrogativa:   7815-0825 /  7825-6082
Ouvidoria:        3716-8922 /  3716-8923

Corregedoria:  3716-8910 
Agilização Processual: 3716-8922 /

3716-8923 

Coral da OAB
Niterói em
plena atividade

OAB Niterói 
apoiou a Semana
do Trânsito

Com uma trajetória de sucesso, o Coral
da OAB Niterói mantém sua agenda re-
pleta de apresentações. Em setembro
participou de três exibições: no “7º Festi-
val de coros primavera em tom maior”,
realizado no Rioprevidência Cultural,
Maracanã;  o “Encontro de Corais Aspi
UFF, no Salão Paroquial da Igreja Sa-
grados Corações,  na Ponta da Areia, e
na 17ª edição do Encontro de Corais do
Sistema Firjan, realizado no Teatro do
Sesi, no Rio de Janeiro. Em 12 de no-
vembro, o grupo estará presente no “1º
Festival de Canto Coral da Adaf”, em
Icaraí.

Integrante da Comissão Artística e Cul-
tural, presidida por Rosa Cláudia Ribei-
ro, o Coral da OAB Niterói agrupa entre
seus participantes advogados, familiares
e pessoas da comunidade, de diversos
segmentos profissionais e sociais. Em
sua longa trajetória, conta atualmente
com 60 integrantes, tendo como regente
a professora Fátima Mendonça, acom-
panhamento ao piano da professora Lya
Celma Pierre de Moura, e André Brito
como percussionista. 

Vânia Monvoisin e Paulo Robbert assinam convenio com Antonio José

lance livrelance livre
Devagar...
A OAB Niterói critica a lentidão do processo
eletrônico da Justiça do Trabalho, que causa
problema para o exercício da profissão dos ad-
vogados. A morosidade está muito aquém do
normal, dificultando o trabalho dos profissionais
e até mesmo da magistratura e do funcionalis-
mo. Os profissionais são obrigados a trabalhar
à noite ou de madrugada, sempre em horários
em que não haja mais expediente no TRT. O
mesmo acontece com os magistrados.

...devagarinho
A morosidade está deixando os advogados
com os nervos à flor da pele, com justa razão.
Não adiante querer trabalhar durante o dia, por-
que a máquina eletrônica não ajuda. O traba-
lho, agora, tem de ser à noite ou de madruga-
da. É o fim. Além dos atos processuais, as va-
ras estão tendo dificuldade para a expedição de
alvarás, deixando os jurisdicionados e os ad-
vogados em situação aflitiva.

Atenção
O presidente da Comissão Pró-Agilização Pro-
cessual da OAB Niterói, Waltair Costa de Oli-
veira, pede aos advogados para informarem
sobre as varas cíveis, juizados e varas das
Justiças do Estado, Trabalho e Federal que têm
mais problemas com a tramitação de proces-
sos. “Se possível indicando os números dos
processos, nomes de serventuários e de juízes,
ou seja, qualquer informação importante para
um levantamento das dificuldades enfrentadas
pelos advogados”, diz Waltair. Ele reforça que,
na medida do possível, a Comissão vai direcio-
nar todos os esforços para tabular esses dados
e encaminhar à presidência da OAB Niterói, “a
fim de serem tomadas as medidas cabíveis, in-
clusive junto aos tribunais”.

Troca-troca
Dois conceituados juizes federais de Niterói re-
solveram trocar de varas. José Carlos da Silva
Garcia foi para a terceira, enquanto Leopoldo
Muylaert, para a quinta.Ambos são considera-
dos magistrados eficientes, segundo o conse-
lheiro da OAB de Niterói, Clemerson Maciel.

Justo
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática aprovou proposta que proí-
be o uso de aplicativos na internet para alertar
motoristas sobre a ocorrência de blitz de trânsi-
to. Pelo texto, o provedor de aplicações de in-
ternet deverá tornar indisponível o conteúdo em
desacordo com a regra. Os infratores estarão
sujeitos a multa de até R$ 50 mil. A mesma
multa valerá para os usuários que fornecerem
informações sobre a ocorrência e localização
de blitz para aplicativos ou outros programas.

Correto
Com base na Súmula Vinculante (SV) 56, o de-
cano do Supremo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Celso de Mello, concedeu liminar para
garantir a um condenado, beneficiado por pro-
gressão de regime, o direito de aguardar em
prisão domiciliar o surgimento de vaga em es-
tabelecimento adequado ao cumprimento da
pena em regime semiaberto.

Mediação
Foi inaugurada em Niterói a Câmara de Media-
ção e Solução de Conflitos Mediathus, fundada
pelas advogadas Alcilene Mesquita e Veronica
Estellita e a perita judicial e contadora Antonia
S. Lopes. A solenidade aconteceu na Câmara
de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL). “Uma
das grandes virtudes do novo CPC é o estímu-
lo aos métodos alternativos de solução de con-
flitos, em especial à conciliação e à mediação,
mas sem os advogados essa mediação não vai
para frente”

Não pode
A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região deu parcial provimento à apelação
de um servidor público contra a sentença pro-

ferida pelo Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária
do Piauí que julgou improcedente o pedido de
junção de dois contratos de empréstimo con-
signados em folha de pagamento, com exclu-
são dos encargos por atraso no pagamento.

Observe ...
O novo Código de Processo Civil (CPC), que
vigora desde 18 de março deste ano, trouxe
expressa previsão no sentido do não cabi-
mento de agravo contra decisão que inadmi-
te recurso especial com fundamento em ter
sido a questão decidida pelo tribunal de ori-
gem em conformidade com recurso repetitivo
(artigo 1.042). 

... tire a conclusão
De acordo com o ministro Marco Aurélio Bel-
lizze, da Terceira Turma do STJ, a disposição
legal deve ser aplicada quanto aos agravos
apresentados contra decisão publicada após
a entrada em vigor do novo CPC. Esse en-
tendimento busca respeitar o princípio tem-
pus regit actum, segundo o qual a nova nor-
ma processual deve ser aplicada imediata-
mente aos processos que estejam tramitan-
do. Ficam ressalvadas as hipóteses em que
o agravo tiver sido interposto contra decisão
publicada na vigência do CPC de 1973.

Cuidado
Decisão dada pela 6ª Turma do TRT-2 em
agravo de petição determinou a penhora de
restituição de imposto de renda de sócios da
empresa executada. De relatoria do desem-
bargador Rafael Pugliese, o acórdão mostra
que não é toda e qualquer parcela da resti-
tuição do Imposto de Renda que pode ser
considerada como advinda de verba salarial
ou remuneratória.

Antonio José Barbosa da Silva

PENSAMENTO - A advogada e escritora Maria Francisca
Valias lança o quarto livro, “Água Morna, Poesias”. É
uma obra exemplar, que tem uma bela citação: “Nunca
se considere derrotada se todos os seus sonhos não
conseguiu realizar. Derrotados são todos aqueles que
nunca souberam sonhar”.
MAIS UM - A advogada Benizete Ramos de Medeiros au-

tografou mais um importante livro: “Os trabalhistas: da
discriminação à ascensão e a contribuição da ABRAT”.
O lançamento foi no Instituto dos Advogados Brasileiros
(IAB), sendo paraninfo o desembargador do TRT e pro-
fessor da UFF Ivan Alemão.
ALEGRIA - O jornalista e advogado Antonio Soares lançou
o livro “A lenda do Gigante Deitado e outras histórias”,
durante a comemoração do Dia da Família na biblioteca
La Salle, no Colégio Abel, em Niterói. 

rápidasrápidas

Ulisses Franceschi

A “Semana Nacional de Trânsito 2016”,
promovida de 18 a 25 de setembro, con-
tou com o apoio da OAB Niterói, através
da Comissão de Acompanhamento e Es-
tudos da Legislação de Trânsito, presidi-
da por Paola de Andrade Porto. O tema
foi “Década Mundial de Ações Para a Se-
gurança no Trânsito - 2011/2020: Eu sou
+ 1 por um trânsito + seguro” uma reali-
zação do Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (DNIT), De-
partamento de Educação para o Trânsito
(Nittrans), com diversos órgãos e apoia-
dores. O objetivo foi mobilizar a socieda-
de para a importância de um comporta-
mento mais responsável no trânsito, sen-
sibilizando e conscientizando sobre os
altos índices de mortos e feridos em ruas
e rodovias. A ação educativa reforça a
ideia de que o trânsito é uma questão de
cidadania.
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Quando a OAB Niterói falou da necessidade de uma legislação es-
pecífica para exigir que na conciliação e na mediação as partes con-
tassem com a presença de advogados, choveram desmentidos. Ga-
rantiam os devotos dos institutos que não existia problema algum e
que a presença do profissional estava mais do que garantida.

Há uma capa grande de sofisma, sem tirar nem pôr.

O deputado José Mentor, do PT-SP, apresentou o Projeto de Lei
5.511/16, cujo relator é o ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous,
(ambos conceituados advogados) exigindo a atuação dos advoga-
dos nos processos em tramitação no âmbito judicial, como ainda
nos que ocorrem em ambientes alternativos, como cartórios, câma-
ras ou tribunais arbitrais.

Mentor diz que o PL altera o Estatuto da Advocacia ao acrescentar
mais um parágrafo no artigo 2°, que trata da necessidade da pre-
sença do advogado para a administração da Justiça.

O PL, segundo ele, busca tornar esses processos mais justos e
equilibrados. A falta de advogado deixa a parte desassistida. Na opi-
nião do deputado, a ausência de um advogado afronta o artigo 133
do Texto-Maior.

“Na medida em que o advogado é indispensável à administração da
Justiça, segundo este dispositivo constitucional, fica claro o acesso
que se garante a ele e o direito que se consagra ao devido processo
legal e à ampla defesa que devem ser operados por meio do profis-
sional. Quando se permite o afastamento do advogado do caso, to-
das essas prescrições normativas ficam desacreditadas”, disse.

Para o deputado, o PL reforça ainda o novo CPC, que prevê que a
conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do pro-
cesso judicial.

De acordo com o artigo 334, parágrafo 9°, segundo Mentor, a par-
te “deve vir acompanhada por seus advogados ou defensores públi-
cos”. A necessidade do acompanhamento de advogados ou defen-
sores públicos também está prevista na Lei 13.140/2015, a chama-
da Lei de Mediação.

OAB de Niterói, portanto, estava com plena razão; caso contrário
não haveria necessidade de ser apresentado esse projeto para co-
locar os pingos nos is.

Dava para desconfiar ante o festival de pedidos de endeusamento
da conciliação e da mediação, afirmando que era a solução para re-
duzir o número de processos e estendendo a outras fórmulas de
acordos entre as partes.

A palavra, agora, é partir para a luta com o objetivo de se conseguir
a aprovação do projeto e acabar com as interpretações.

Que gelada!

Antônio José Barbosa da Silva  
Presidente da OAB NITERÓI

A Procuradoria Geral da OAB Niterói promoveu uma ação civil pública para garantir o recebimento de mandados no Banco do Brasil, fecha-
do ao público pela greve dos bancários deflagrada no país, e obteve liminar favorável da juíza Simone Poubel, da 4ª Vara do Trabalho. Ela
determinou o funcionamento de uma agência do BB no Centro, o que aconteceu por uns dias. O Sindicato dos Bancários recorreu ao Tribu-
nal Regional do Trabalho e o desembargador Ângelo Galvão Zamorano pediu informações à juíza, suspendendo temporariamente a liminar.
O procurador geral da OAB Niterói, Augusto Nunes, lembrou em petição ao desembargador que os alvarás representam verba alimentar pa-
ra os advogados e, por isso, seu pagamento é um serviço essencial que não pode ser interrrompido por uma greve. Página 8

Condenações
irrisórias ‘premiam’

infratores da lei

Plantão tributário
ensina como formalizar
escritório de advocacia

Audiencistas
ganham sala nos

Juizados Especiais
As sentenças com condenações irrisó-
rias, em vez de punir com rigor as em-
presas infratoras, têm prejudicado os
consumidores. A crítica é feita pelo
presidente da Comissão de Defesa,
Assistência e Prerrogativas da OAB
Niterói, Hugo Viana Barbosa. Pág. 6

Para informar melhor aos advogados sobre
como proceder para a formalização de seus
escritórios e sobre as vantagens do Simples
Nacional, de forma a reduzir a carga tributária,
a Comissão de Assuntos Tributários está rea,
lizando plantões às segundas-feiras, das
10h30m ao meio-dia ,na OAB Niterói. Pág. 3

Durante visita aos I e II Juizados Espe-
ciais Cíveis de Niterói, a Comissão de
Juizados Especiais Estaduais da OAB
Niterói, presidida por Sheila Provietti,
conseguiu a instalação de uma sala
onde os advogados audiencistas pos-
sam  fazer suas refeições. Página 4

Lentidão do PJe na
Justiça do Trabalho faz
advogado perder a noite

TRT decide sobre pagamento de mandados

Diferentemente do propósito para o qual foi projetado, o Processo
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho está fazendo os advoga-
dos perderem a noite de sono. Para conseguir vencer a morosida-
de do sistema, muitos profissionais - e até mesmo magistrados - es-

tão procurando acessar o PJe de madrugada. O presidente do Co-
mitê Gestor Regional do PJe, desembargador Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte, afirma que os técnicos estão promovendo
ajustes no sistema que passou a falhar em setembro. Página 9
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