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CHEGAMOS 
 

Parabéns! Parabéns para todos nós que chegamos à décima 

primeira edição da Confraria News e ao oitavo mês da pandemia do 

Covid-19. 
  

Angústias, preocupações e desafios tivemos que ultrapassar. 

Passamos a conhecer mais de tecnologia e a mergulhar nos estudos, 

para não perder o “time” dos acontecimentos. 
  

São meses que muitas pessoas têm sido vítimas de golpes por meios 

eletrônicos e, nesta edição, o advogado Flavio D’Urso traz um debate 

sobre o PIX que, antes mesmo de funcionar, já é utilizado para 

aplicação de golpes. 
  

E falando em tecnologias, trazemos uma matéria sobre a Síndrome de 

Burnout, doença que afetou recentemente a apresentadora e 

jornalista Izabella Camargo, demitida da Rede Globo, com uma visão 

clínica e sua aplicação nas relações trabalhistas, diante das chuvas 

de informações. 
  

Nesta edição, também trazemos tudo que rolou no “I Congresso 

Digital da ABA” que reuniu advogados “do Oiapoque ao Chuí”. 

  

Além destes editoriais, tem muitas coisas 

boas, muitas novidades, e caso você  

tenha um tema interessante, venha  

publicá-lo no jornal da advocacia brasileira! 

  

Siga as nossas redes sociais! 
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PEDRO GOMES 
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ABA EM FESTA 
 

 

No dia 22 de outubro os associados da ABA – Associação 

Brasileira de Advogados - festejaram em grande estilo o 

aniversário do querido amigo Esdras Dantas, Presidente 

Nacional da ABA. 

  

O evento, organizado pela Secretária-Geral da associação, Dr. 

Vivianne Rodrigues,  foi transmitido pela plataforma Zoom, e 

contou com a participação de todos os diretores da ABA, além 

de autoridades “do Oiapoque ao Chuí”. 

  

Esdras Dantas, idealizador e fundador da instituição, é 

professor de Direito Constitucional e de Processo Civil, além de 

advogado militante nos tribunais de 1ª e 2ª instâncias sediados 

na capital da República e perante os Tribunais Superiores. 

Exerceu os cargos de desembargador do Tribunal Regional 

Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF); de conselheiro do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); foi presidente 

da OAB/DF por dois mandatos consecutivos;  

conselheiro federal da OAB por 4 mandatos e 

Examinador titular de inúmeras bancas de  

concurso público para ingresso nas carreiras  

da magistratura (federal e do Distrito federal);  

da magistratura do Trabalho; do Ministério  

Público do Distrito Federal e dos  

Territórios e da Defensoria  

Pública da União. 

  

A Confraria deseja tudo de bom  

e muitas felicidades, paz, saúde,  

amor e prosperidade! 



ADVOCACIA CONSENSUAL 

Como o advogado deve estar a frente aos 

conflitos e aos litígios? Quando se falava em 

advogado num tempo passado, se pensava 

naquele guerreiro, aquele defensor na posição 

do seu cliente. Nessa época, portanto, não se 

falava em mediação, composição ou tentativa 

de acordo. O advogado era preparado para o 

litígio, para a discussão, para a briga, ou seja, 

preparado para “advogar” e defender o seu 

cliente, tendo ou não o direito (naquela época, 

não se discutia se ele teria ou não). 
  

E hoje mudou completamente, felizmente, a 

figura do advogado, com uma proposta de 

solução de problema. Ele é o primeiro que é 

procurado, ele é aquele “paredão”. Ele precisa 

mostrar que existem opções, muito além do 

que um processo, porque o advogado do 

século 21, precisa ter essa oferta. O cliente 

não quer um processo, ele quer uma solução 

do seu problema. 
 

Muitas vezes eu atendo um cliente e 

pergunto: você quer que eu entre com ação 

ou você quer que eu resolva o seu problema? 

Se quer que entre com o processo, tudo bem 

- protocolar uma petição e terceirizar para o 

juiz resolver. Mas eu falo para ele e ofereço 

algo que as vezes é muito mais difícil, 

encontrar uma solução para o seu problema. 
  

Quando nós pensamos em oferecer para o 

cliente uma solução, daí sim, entra essa ideia 

de pensar no que nós podemos oferecer fora 

do judiciário, e lógico, temos que pensar nos 

meios de solução consensual do conflito. 
 

Antes, o advogado bem sucedido, de sucesso 

 

era aquele advogado cheio de processo, 

aquele arquivo lotado, mas hoje, o advogado 

bem sucedido é aquele que tem o arquivo 

morto cheio de processo, é aquele que 

conseguiu resolver  um monte de conflito e 

não aquele que tem um monte de processos 

pendentes. O advogado tem que arquitetar e 

encontrar, dentro de várias ciências, o que 

melhor ele pode oferecer para o seu cliente. 

 

Você tem um cardápio de soluções possíveis 

porque em alguns momentos, o judiciário vai 

ser a solução própria, em outros, a arbitragem 

pode ser a solução própria, e em muitos 

momentos, a mediação pode ser a melhor 

solução. E assim, poder pensar em estruturas 

diferentes para resoluções de conflitos ou, 

situação específica de muitos conflitos. 

  

O advogado precisa se especializar no que 

podemos chamar de “ângulo de 

conhecimento”, ou seja, precisa ir além do 

que nos ensinaram nos bancos de escolas. 

Ele precisa entender que não pode mais 

continuar a negociar de uma forma intuitiva, 

precisa ser, além de especialista no direito 

substantivo, precisa também ser especialista 

em negociação; uma negociação preparada, 

uma negociação com estratégia, uma 

negociação pensada, e saber que por 

diversos motivos, alguma dessas 

negociações, não vai adiante.  

 

E o ideal que esse profissional consiga fazer 

uma análise sobre qual método é mais 

adequado.  Se  de fato o   método   adequado  

é    mesmo  o    judiciário   , ou   frente aquela 
 

 

 

situação, uma arbitragem seria a mais 

adequada, ou eventualmente, antes de 

escolher o método hétero-compositivo, 

que tal identificar os possíveis métodos 

consensuais, nos quais se possa 

identificar uma solução mais rápida, mais 

eficaz para o seu cliente.  
 

Com isso, o advogado precisa hoje ser 

multidisciplinar, precisa, de fato, ter uma 

paleta de várias ferramentas, como 

também precisa identificar qual o medidor 

mais adequado para aquela situação em 

concreto, quem mais vai atender melhor 

os interesses e necessidades do cliente.  
 

É necessário que o advogado consiga 

também interiorizar que o fato de a 

negociação indireta não ter dado certo, 

não significa que ele entre insatisfeito na 

negociação, pois existem vários fatores, 

não somente do próprio conflito, mas 

também da própria relação e do contexto 

daquela situação, que o negociador-

advogado não consegue nem dominar, 

nem consegue trabalhar. E trazer esse 

terceiro imparcial com uma visão externa, 

onde, sem poder decisório e de influência 

ou de ingerência, traga o desenvolver de 

uma visão distinta do que os envolvidos 

trazem.  
 

 

CASSIO PARRODE 
Advogado. Diretor da ABA Goiânia/GO 

@cassioparrode.adv 

Agora, vamos começar a conhecer uma 

advocacia que não é uma advocacia em 

extinção, mas  uma   

advocacia que está a 

ganhar um outro  

conhecimento, até  

pela própria  

sociedade e  

pelos nossos  

clientes. 
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DESBUROCRATIZAÇÃO E 
PROVIMENTO 42/2020 CGJ/RJ 

Há algum tempo, muito tem-se falado 

sobre a desburocratização do serviço 

cartorário extrajudicial e várias iniciativas 

foram tomadas neste sentido. Algumas 

conjugando a desjudicialização do serviço, 

e outras apenas visando a 

desburocratização como a possibilidade de 

requerer as certidões pelo site da própria 

serventia, ou por um sistema unificado. 

 

Com a pandemia, o avanço da 

desburocratização teve de ser acelerado, 

impactando várias competências dos 

cartórios extrajudiciais. A mudança mais 

comentada foi do Provimento 100 do 

Conselho Nacional de Justiça, que permitiu 

aos cartórios de Notas a realizarem seus 

atos através de videoconferência e uso da 

assinatura por meio de certificado digital. 

 

Porém, algo, que há muito já era 

questionado, foi implementado no RCPN – 

Registro Civil de Pessoas Naturais: o 

casamento por meio da videoconferência. 

E, no Rio de Janeiro, a Corregedoria Geral 

de Justiça, emitiu o Provimento 42/2020 

que regula os atos cartorários em tempos 

de Covid-19.  

 

No art. 20 do provimento, aparece a 

primeira facilitação por meio da 

desburocratização: a possibilidade do 

pedido de certidão através de um único 

portal, o www.registrocivil.org.br e 

mantendo a possibilidade da parte pedir 

diretamente no cartório de origem do ato.  

 

O segundo tópico é o agendamento prévio 

para as solicitações de nascimento e de 

óbito, podendo, as declarações serem 

colhidas por meio de mensagens 

instantâneas, chamadas de voz ou outro 

meio eletrônico, seguido de preenchimento 

de formulário e envio por digitalização ou 

fotografia. Após a minuta concluída, será 

agendado um dia para a entrega dos 

documentos originais e retirada do assento 

registrado.  

 

 

Com relação à habilitação de casamento, 

esta poderá ser realizada da mesma forma 

que os atos de nascimento e óbito, devendo 

os nubentes e testemunhas, através de 

agendamento prévio, comparecer à 

serventia para proceder a assinatura da 

habilitação. Após corrido os prazos dos 

proclamas e da habilitação ter sido 

finalizada, os nubentes poderão agendar 

dia e hora para a realização da celebração 

de casamento por videoconferência. O link 

da cerimônia pode ser disponibilizado para 

que convidados assistam o ato. 

 
Antes da pandemia, os civilistas já se 

debruçavam sobre o tema, pois num mundo 

conectado, a presença física pode ser, sem 

dúvida, substituída pelo Telepresencial, 

desde que a transmissão se dê ao vivo, 

fazendo assim, presentes as partes do ato. 

Alguns civilistas de tradição tinham um 

pouco de dificuldade de aceitar tal 

possibilidade, pois afirmavam que não tinha 

como verificar se a parte que estava por 

vídeo sofria algum tipo de coação. 

 
Hoje, no mundo pandêmico, em que as 

relações se transformaram em 

telepresenciais, para que a vida e a 

economia continuem a existir, fica muito 

mais fácil aceitar a videoconferência para a 

verificação da manifestação  

de vontade da parte  

com relação ao ato, 

 sendo este, um  

caminho sem volta  

na pós-pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARIA MARIA STANCATI 
Advogada.  Professora. Doutora 

em Direito @profmariamaria 

POSSE - ABA 

O presidente da Associação Brasileira de 

Advogados, Esdras Dantas, e o Diretor da 

ABA Niterói, Dr. Júnior Rodrigues, deram 

posse, no dia 16/10, a novos associados da 

ABA, que passaram a compor a Comissão 

de Direito Previdenciário da ABA em Niterói. 
  

A comissão é presidida pela Dr. Regina 

Russel, e o vice o Dr. Vinicius Landim. Já a 

secretária ficou a cargo da Dr. Aline 

Sarmento (Geral) e a Dr. Francyelle Faria 

(Adjunta). A comissão também é composta 

por pelos advogados Vitor Borges, Joyce 

Harduim, Joselia Fontenelle, Danielle 

Rodrigues, Quetre Helena e Daniela 

Considera. 
  

A solenidade foi prestigiada com a presença 

do Desembargador André Fortes, do TRF2; 

do Juiz Federal Eduardo André Brandão, 

presidente da Associação dos Juízes 

Federais do Brasil; do Juiz Fábio Souza, do 

TRF2; do Dr. Marcelo Borsio, presidente do 

Conselho de Recursos da Previdência 

Social; Dr. Bernardo Machado, Auditor da 

Receita Federal; do Dr. Eliano Enzo, 

presidente da OAB São Gonçalo; Dra. 

Annelise Dias, Presidente da Comissão de 

Direito Previdenciário da OAB Volta 

Redonda; Dra. Fiorella Bartalo, Diretora 

Financeira e o Dr. José Maurício de Farias, 

Diretor Financeiro Adjunto, da Associação 

Brasileira da Advocacia Previdenciária e do 

ilustre advogado, Dr. José Roberto de 

Moura Junior, militante no Estado SP. 
 

O evento foi online, via zoom, e contou com 

a presença da Diretora Secretária-Geral da 

ABA, Dra. Vivianne Rodrigues, do Dr. Pedro 

Gomes, Diretor Adjunto da ABA Niterói e a 

Dr. Carla Bezerra, presidente da Comissão 

Nacional de Direito Previdenciário. 
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Formar uma frente contra o trabalho 

infantil e outras graves violações aos 

direitos humanos de crianças, 

adolescentes e jovens no Brasil. Com 

esse objetivo, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) 

participou, no dia 27/10, da live de 

lançamento da campanha 

permanente “Todas as Crianças são 

Nossas. Proteja-as!”. A iniciativa -

organizada pela Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional Rio de Janeiro 

(OABRJ), Acordo de Cooperação de 

Combate ao Trabalho Infantil do Estado 

do Rio de Janeiro e Fórum Estadual de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção ao Trabalhador 

Adolescente (Fepeti-RJ) - se baseou 

nos números que constam da segunda 

edição do Cenário da Infância e 

Adolescência no Brasil, pesquisa 

divulgada pela Fundação Abrinq e que 

revela a realidade vivida atualmente por 

muitas crianças e adolescentes. 

O presidente da OABRJ, Luciano 

Bandeira, abriu o evento, que contou 

com as participações dos gestores 

regionais do Programa Trabalho Seguro 

do TRT/RJ em 1ª e 2ª graus, a juíza do 

trabalho Adriana Leandro de Freitas e o 

desembargador José Luís Campos 

Xavier, respectivamente.  
 

A  juíza Adriana Leandro de Freitas 

ressaltou a importância do trabalho 

contínuo e conjunto de todas as 

instituições participantes do evento e 

lembrou que, apesar de os direitos 

fundamentais da infância e 

adolescência terem sido estabelecidos 

há 30 anos pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), continuam 

sendo descumpridos. “Esses jovens 

deveriam estar a salvo de toda a sorte 

de negligência, discriminação, violência 

e abuso. Em pleno século XXI seus 

direitos continuam não sendo 

efetivados. A erradicação da pobreza 

deve ser a primeira e principal forma de 

combate ao trabalho infantil.  

De acordo com o levantamento da 

Fundação Abrink, alinhado com os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável  da Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 2018 no 

Brasil ocorreram 55,1 mortes a cada 

100 mil nascidos vivos, ou seja, 25,1 

pontos acima da meta proposta, de 30 

mortes a cada 100 mil nascidos vivos. 

No mesmo ano, 21.172 bebês 

nasceram de crianças entre 10 e 14 

anos, como decorrência de estupro de 

vulnerável. Ainda em 2018, no Ensino 

Fundamental, as taxas de abandono e 

também de distorção entre idade e 

série na qual o aluno foi matriculado, 

foram,  respectivamente, de 1,5% e 

17,2%. O levantamento também indica 

que, em 2019, dos quase 62 milhões 

de jovens que viviam no Brasil na faixa 

etária de 0 a 14 anos, 10,2 milhões 

viviam com renda domiciliar per capita 

mensal de mais de um quarto ou meio 

salário mínimo. 
 

Em sua participação, o 

desembargador José Luís Campos 

Xavier explicou que o “primeiro 

esboço” de uma declaração 

pelos  direitos da infância é de 1924, 

ou seja, há quase 100 anos há 

tentativa de garantir às crianças algo 

que é básico: o bem-estar por meio de 

uma política pública. “Estamos vivendo 

um momento sem precedentes na 

história da humanidade, tivemos 

repentinamente de adotar um 

isolamento social, mas o fato é que ele 

só fez aumentar um problema grave, 

que é o descaso com nossas crianças. 

De uma hora para outra, todas ficaram 

sem aulas e muitas delas passaram a 

ter na rua o seu sustento familiar, um 

dos ambientes mais inóspitos que se 

pode ter. A sociedade civil deve 

apresentar um futuro melhor para 

essas crianças. O homem é capaz de 

achar água na lua, mas não consegue 

solucionar um problema como esse”, 

afirmou o magistrado.  

TODAS AS CRIANÇAS SÃO 
NOSSAS. PROTEJA-AS! (Fonte: TRT1) 

ABA E CONFRARIA  
COMEMORAM O 

DIA DO PROFESSOR  
 

A Associação Brasileira de Advogados – ABA 

Niterói (Leste-Fluminense) e a Confraria dos 

Advogados comemoraram em grande estilo o 

dia dos professores. 

 

As instituições realizam, em parceria o 

Workshop “Aspectos práticos sobre a 

aposentadoria do professor”, ministrado pela 

presidente da comissão de Direito 

Previdenciário da ABA, Dr. Regina Russel, e o 

Dr. Vinicius Landim, vice-presidente da 

comissão. 

 

A abertura do evento foi realizado pelos Diretor 

da ABA, Dr. Junior Rodrigues, e pelo Diretor da 

Confraria, Dr. Pedro Gomes.O workshop foi 

transmitido pela plataforma Zoom e contou com 

a participação de vasto publico, entre 

advogados e professores. 

 

“A troca de conhecimento nunca para e sempre 

tende a ficar mais específica e mais direta. A 

geração de estudantes está mais antenada, há 

uma gama de outros canais de informação, que 

leva o aluno e a própria sociedade a exigir mais 

do professor. Não basta mais sentar em uma 

cadeira e anotar, imprimir. É necessário que o 

aprendizado seja mais dinâmico e 

compartilhado pelos dois lados, afinal, todo 

mundo pode e deve aprender sempre.’, 

destacou o Diretor da ABA, o Dr. Junior 

Rodrigues. 

 

Na oportunidade, a servidora do TRT1, Luciana 

Araujo foi homenageada, e recebeu a moção 

de honra seu brilhantismo ao ministrar o curso 

de PJE-Calc para os advogados. A Confraria e 

ABA já capacitaram mais de 120 profissionais 

em PJE-Calc, e em breve retornarão com o 

projeto. 

 

O Diretor Geral da Confraria destacou que “no 

dia de 15 outubro, comemora-se anualmente o 

Dia do Professor, profissional muito importante 

para a construção do saber, mas que, nem 

sempre, recebe a valorização devida” – Dr. 

Pedro Gomes.  



O caso da jornalista e apresentadora 

Izabella Camargo, demitida da Rede Globo, 

levantou a pergunta: o que é a síndrome de 

Burnout? Quais os seus sintomas e seus 

reflexos na relação trabalhista? 
  

A síndrome de burnout, ou síndrome do 

esgotamento profissional, é um distúrbio 

psíquico descrito em 1974 pelo médico 

americano Freudenberger. O transtorno está 

registrado  como um dos fatores que mais 

influenciam a saúde ou o contato com 

serviços de saúde entre os problemas 

relacionados ao emprego e desemprego. 
  

Em recente entrevista concedida a Regina 

Volpato, do programa Mulheres (Tv Gazeta), 

Izabella resumiu: “A síndrome é composta por 

três pilares: exaustão física, emocional e 

mental. A grande questão é que a exaustão 

mental não é vista, e temos a tendência de 

não acreditar no que não vemos”, 

acrescentando que é necessário atentar aos 

sintomas de uma possível exaustão, que 

incluem fadiga crônica, falta de ar, enjoos, 

tontura, tremor nos olhos, taquicardia, crises 

nervosas, agressividade e problemas 

gastrointestinais e cardiovasculares. 
  

Profissionais das áreas da educação, 

advocacia, jornalismo, judiciário, saúde, 

assistência social, recursos humanos, 

agentes penitenciários, bombeiros, policiais e 

mulheres que enfrentam dupla jornada correm 

risco maior de desenvolver o transtorno. 
  

De acordo com o médico, Dr. Drauzio Varella, 

a principal característica da síndrome de 

burnout é o estado de tensão emocional e 

estresse crônicos provocados por condições 

de trabalho físicas, emocionais e 

psicologicamente desgastantes. O profissional 

sofre, além de problemas de ordem 

psicológica, forte desgaste físico, gerando 

fadiga e exaustão. Entre os médicos, a 

doença tem grande incidência, atingindo em 

maior número aqueles que trabalham nos 

setores de emergência, doenças infecciosas, 

oncologia e medicina geral.  

 

  

Você desconfia que esteja a um passo da 

síndrome de Burnout quando começa a 

exagerar no uso de estimulantes, como café e 

refrigerante, para permanecer alerta. Em 

excesso, esses artifícios, além de não 

resolver o problema, podem causar danos ao 

organismo.  

   

Como não poderia deixar de ser, a síndrome 

de burnout têm sido objeto de inúmeras ações 

trabalhistas.  

  

Dados bastante imprecisos, uma vez que 

doenças mentais e de estresse são 

subnotificadas no nosso país, mostram que 

cerca de 30% dos profissionais brasileiros 

sofrem consequências do Burnout. De acordo 

com a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), 40 milhões de pessoas sofrem de 

estresse grave relacionado ao trabalho no 

mundo. Atualmente, a depressão é a principal 

causa de pagamento de auxílio-doença não 

ligado a acidentes, com 31% dos casos.  

   

A responsabilidade em relação ao trabalhador 

vítima de acidente do trabalho ou doença 

ocupacional não está restrita ao órgão 

previdenciário. Como não poderia deixar de 

ser, essa responsabilidade se estende ao 

empregador, já que ele tem o dever de manter 

um ambiente de trabalho seguro e saudável 

para os seus empregados.  

   

Recentemente, a 10ª Turma do TRT-MG 

julgou desfavoravelmente o recurso de um 

banco, confirmando a sentença que o 

condenou a pagar a uma bancária, que foi 

gerente por mais de 07 anos, diagnosticada 

com a síndrome, indenização por danos 

morais causados pela doença. A bancária 

conseguiu comprovar a existência de um 

ambiente de trabalho competitivo e 

desumano, com cobranças excessivas, além 

de um ranking de produtividade entre os 

gerentes, o que abalou a estrutura psíquica 

provocando distúrbios, como pânico e 

sofrimento mental. A funcionária ficou por 

algum tempo afastada de suas atividades.  

Após adoecer e se afastar, ela retornou 

ao trabalho, mas em uma função de 

menor responsabilidade, deixando o 

cargo de gerência, como um tipo de 

“castigo” por ter entrado de licença. Ao 

analisar as características dos sintomas 

apresentados pela bancária, todos 

relacionados às condições de trabalho e 

às atividades que exercia no banco, o 

médico perito concluiu que ela era 

portadora da Síndrome de Burnout, além 

do quadro de Depressão/ Ansiedade.  
   

A síndrome de burnout integra o rol de 

doenças ocupacionais do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Está inserida no 

Anexo II do Regulamento da Previdência 

Social. O mencionado Anexo identifica os 

agentes patogênicos causadores de 

doenças profissionais ou do trabalho, 

conforme previsão do artigo 20 da Lei nº 

8.213 /91. Entre os transtornos mentais e 

de comportamento relacionados ao 

trabalho (Grupo V da CID-10) consta, no 

item XII, a síndrome de burnout - 

"Sensação de Estar Acabado (Síndrome 

de Burnout, Síndrome do Esgotamento 

profissional)", que na CID-10 é 

identificada pelo número Z73.0. 
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JÚNIOR RODRIGUES 
Advogado.  Palestrante. Professor 

Diretor da ABA  Niterói/RJ. Diretor da 

Confraria     @juniornit84 

SÍNDROME DE BURNOUT 
CONHEÇA A DOENÇA QUE AFETOU RECENTEMENTE A  APRESENTADORA E JORNALISTA 

 IZABELLA CARMARGO, DEMITIDA DA REDE GLOBO 



O “TODO PODEROSO” FATO JURÍDICO - PARTE 1 

Será mesmo tão poderoso o fato jurídico? 

Qualquer operador do direito sabe que é do 

fato jurídico que decorrem os direitos. Mas, 

que direitos? Os direitos não decorrem da 

lei? 
 

A lei traz apenas o direito objetivo. Então, 

como nascem os famosos direitos 

subjetivos e potestativos? Saber identificá-

los permite conhecer a natureza da ação 

que o protege, bem como o prazo de 

exercício.  E como distinguir um direito 

subjetivo de uma faculdade jurídica? E um 

dever jurídico de um ônus jurídico? E os 

poderes jurídicos? Estes se confundem 

com direitos ou faculdades?  Seriam 

diferentes das qualidades jurídicas? Será 

que estas diferem da posição jurídica? 
 

É muito simples. Basta observar a base, a 

estrutura, o alicerce do direito, onde está o 

fato jurídico de braços dados com a relação 

jurídica. 
 

Essa é a proposta. Rever a beleza e a 

simplicidade de um pedacinho da Teoria 

Geral do Direito.  
 

Pela ordem, o direito objetivo. Este traz as 

normas de agir de uma sociedade, normas 

que ditam como o homem deve se 

comportar. São, assim, normas restritivas 

da liberdade humana, sancionadas para 

evitar a resistência do homem, cogentes 

porque coercitivamente impostas (pelo 

Estado) a todos,   e   abstratas   porque não 
 

 

considera o indivíduo específico e, sim, a 

generalidade de pessoas. 
 

A vida em sociedade é repleta de 

acontecimentos (muitos a cada dia). Alguns 

desses acontecimentos podem estar 

tutelados pelo Direito (pelo conjunto de 

normas abstratas). Quando isso ocorre, o 

fato social (acontecimento) se transforma 

em fato jurídico. É o fato jurídico que 

transforma o direito abstrato em concreto. 

As normas jurídicas vigentes, a partir de um 

fato jurídico, constituirão direito subjetivo. 
 

Assim, a norma abstrata vigente diz, por 

exemplo, que os filhos herdam dos pais.. 

Porém, sem o fato jurídico morte de um dos  

genitores, a norma abstrata não se 

concretiza. Só após a morte surge o direito. 

Por causa do fato jurídico, o direito objetivo 

se transforma em direito subjetivo (esta a 

razão pela qual Pontes de Miranda diz que 

o direito objetivo é um prius e o direito 

subjetivo um posterius). 
 

As relações (sociais) humanas podem, 

algumas delas, estar qualificadas por uma 

norma jurídica (direito objetivo), caso em 

que passam a ser relações jurídicas e, na 

mesma linha de raciocínio, fácil verificar 

que delas emergem os direitos subjetivos e 

potestativos (razão pela qual a relação 

jurídica é uma das vigas estruturais do 

conhecimento jurídico). O Direito (objetivo) 

transforma, assim, a relação social em 

relação jurídica ao dar eficácia jurídica à 

relação social, eficácia esta que implica em 

um poder de um lado, e um dever de outro 

lado (os dois polos da relação jurídica). 
 

Sobre as relações jurídicas pode-se dizer, 

ainda, que são seus  pressupostos lógicos a 

existência de pelo menos duas pessoas e de 

uma norma jurídica qualificadora, sendo seu 

elemento material a relação social e seu 

elemento formal a projeção que a ordem 

jurídica dá a essa relação social. Como só as 

pessoas (naturais ou jurídicas) podem ser 

sujeitos de direitos, são elas os sujeitos da 

relação jurídica, sendo seu sujeito ativo 

aquele que detém o poder (o titular do direito 

subjetivo), enquanto seu sujeito passivo é 

aquele que tem o dever jurídico (  que  

emana do   preceito  ou   da sanção da 

norma jurídica), podendo haver pluralidade 

de sujeitos em qualquer polo da relação 

jurídica. Simples é a relação jurídica onde só 

existe um dever jurídico, complexa é a que 

tem mais de um dever jurídico, abstrata é a 

relação jurídica figurada e concreta é a que 

se dá entre pessoas individualizadas. O 

objeto da relação jurídica é o objeto do dever 

jurídico (o objeto imediato é o 

comportamento, enquanto o objeto mediato 

é o bem) que ela contém. Esses 

comportamentos constituem o objeto, não 

apenas do dever jurídico, mas, também, da 

própria relação jurídica e do direito subjetivo. 

Em outras palavras, a mesma prestação, 

positiva, negativa, individual ou universal, é 

objeto do dever, do direito e da relação 

jurídica. 
 

Como do “todo poderoso” fato jurídico 

emergem direitos (subjetivos e potestativos), 

faz-se importante conhecê-los, distinguindo-

os das faculdades jurídicas, o que se verá 

(Parte II) na próxima edição. 

 

 

VANIA BRUNO 
Advogada.  Professora. Doutora 

em Direito  @vaniamcbruno 
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 É fato notório que o judiciário está 

assoberbado, com mais de 105 milhões de 

processos judiciais. Assim, diante de um 

judiciário atolado de processos e da falta de 

credibilidade em suas sentenças tardias e 

nem sempre satisfatórias as partes, vem se 

socorrendo através de outras portas. Os 

Masc’s (Métodos Alternativos de Solução 

de Conflitos) vem sendo utilizados de forma 

muito profícua e eficaz, uma vez que, a 

solução é construída entre as partes de 

forma mais rápida e com um menor custo 

financeiro e emocional. Com essa situação, 

a prática colaborativa na advocacia vem se 

mostrando um caminho extremamente 

importante, principalmente, na modalidade 

extrajudicial.  
  

É nesse sentido que a participação do 

advogado tem a sua relevância, visto que 

ele irá apresentar ao seu cliente esta nova 

modalidade de solução de controvérsias. A 

mediação ou negociação serão conduzidas 

por um terceiro imparcial, o mediador. 

Consoante se observa, a atuação do 

advogado em processos auto compositivos 

é bem distinta daquela utilizada em 

processos judiciais. Isso porque, o enfoque 

da mediação é estimular as partes a 

empreenderem uma mudança 

comportamental, visando uma melhor 

compreensão da perspectiva do outro, 

buscando o estímulo ao melhor  

entendimento das questões apresentadas, 

criando caminhos criativos para se construir 

de forma satisfatória a resolução da 

disputa.  
  

Uma das vantagens mais consideradas é a 

celeridade, além da confidencialidade. As 

partes podem resolver o seu problema em 

Câmaras Privadas através de mediadores 

credenciados pelo CNJ, sempre com a 

presença do advogado, o mais breve 

possível, com a máxima segurança jurídica. 

Não há mistério! O advogado pode 

contratar normalmente seus honorários, 

sendo tal possibilidade acolhida pelo 

Código de Ética e Disciplina da OAB, em 

seu artigo 35, que assim dispõe: ”Os 

honorários   advocatícios   e  sua    eventual  

correção, bem como sua majoração 

decorrente do aumento dos atos judiciais 

que advierem como necessários, devem ser 

previstos em contrato escrito, qualquer que 

seja o objeto e o meio da prestação do 

serviço profissional, contendo todas as 

especificações e forma de pagamento, 

inclusive no caso de acordo.  
  

Como se verifica, o papel do advogado se 

torna mais eficiente uma vez que tem 

condições de apresentar ao seu cliente não 

só uma rápida solução, como um 

restabelecimento da comunicação e 

manutenção de laços sejam afetivos ou 

comerciais, culminando no alto percentual 

de cumprimento de acordos. 
  

Conforme se observa, o papel do advogado 

colaborador é priorizar a cultura não 

adversária, esclarecendo seu cliente acerca 

das vantagens da construção de um acordo 

eficaz e exequível, uma vez que o mesmo 

poderá resolver suas questões, ao invés de 

delegar essa prerrogativa a um terceiro 

estranho aos seus reais interesses 

(Estado/Juiz). Ressalta-se que a mediação 

é muito aplicada nas relações continuadas: 

Família, Guarda, Inventário e partilhas, 

Planos de Saúde, Escolar, Administração 

de Imóveis /Condominial e agora, também, 

na esfera trabalhista.  
  

Temos que ter em mente, que o Brasil 

mudou e temos que nos adequar a novas 

portas de solução de conflitos, tão usuais 

nos países desenvolvidos (E.U.A, Canadá, 

Alemanha e Japão). Assim, já terminando, 

cito uma frase do grande Rui Barbosa: 

“Justiça tardia nada mais é do que injustiça 

institucionalizada”.  

Vamos mediar,  

compartilhe  

essa ideia! 

 

AS VANTAGENS DOS METODOS  
ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

ALCILENE MESQUITA 
Advogada. Mediadora 

@alcimesquita 
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CONFLITOS TRABALHISTAS 
Historicamente a sociedade humana sempre 

esteve envolvida em processos negociais. Tais 

processos surgem da necessidade de se impor 

limites às pretensões que são impostas por 

terceiros, quando em confronto com as nossas. 

A isso chamamos de conflitos. 
  

Desde que o homem nasce, ele está 

naturalmente envolto em conflitos. Seja dentro 

de casa, seja em suas andanças pelo mundo, 

ele caminha entrando e saindo de conflitos, por 

isso houve a necessidade de se estabelecerem 

leis e métodos para a resolução dessas 

adversidades, pois, caso contrário, a sociedade, 

como a conhecemos hoje, ainda estaria na 

época o “dente por dente, olho por olho”. Desse 

modo, o direito devidamente regulamentado é 

necessariamente estrada pela qual as 

demandas com interesses opostos devem 

percorrer. 
  

Como conflitar é inerente ao ser humano, todas 

as searas do direito não estão livres dessa 

possibilidade, muito menos o direito do trabalho, 

quiçá onde talvez ocorrem a maioria deles, pois 

envolvem duas classes historicamente 

antagônicas: empregadores e trabalhadores. 
  

Na melhor lição de Mangano: “Conflitos 

trabalhistas é definido como uma relação de 

divergência entre grupos de empregadores ou 

empregador contra um grupo de trabalhadores 

ou trabalhador, que tem como objetivo 

controvérsia a realização de interesses 

decorrentes da relação de trabalho”. 
 

Essa relação pode também acontecer 

envolvendo não apenas um grupo de 

trabalhadores, mas também grupos de 

empregadores e tomadores de serviços e a isso 

chamamos de conflitos coletivos. O importante, 

no entanto, é que o processo que envolve uma 

negociação nunca deve ser tomado de forma 

precipitada, pois o negociador tem sempre que 

estar atento a todos os aspectos daquilo que 

procura obter para si ou para a sua coletividade. 
  

Vê-se, então, que a negociação é um 

procedimento inerente ao ser humano, natural 

do homem para tentar solucionar um conflito. 

Ao oferecer o serviço de negociação, terceiros 

não interferem nas propostas das partes 

envolvidas. Somente oferecem meios para que 

essas propostas sejam levadas para a parte 

contrária  de uma forma mais fácil. 

 

  

Portanto, negociar, faz parte das relações 

humanas desde as épocas mais remotas. Uma 

prática utilizada para solucionar conflitos de 

naturezas diversas, entre elas questões 

pessoais, profissionais, políticos, comerciais, 

diplomáticas, institucionais, gerenciais, 

jurídicas, trabalhistas, de libertação de reféns, 

etc. 
  

Existem outras formas de resolução de 

conflitos. O Autor Rodrigo Lang¹ elenca os 

seguintes tópicos: imposição, cessão, 

convencer, arbitragem e espera. 
  

Imposição – É a forma de se impor a outra 

parte sua vontade para a resolução do conflito. 

Ocorre geralmente quando se está do lado mais 

forte da negociação. 

Cessão – É justamente o oposto da imposição. 

Significa ceder à vontade da outra parte, seja 

porque se está do lado mais fraco ou porque 

não é interessante a manutenção do conflito. 

Convencer – É a arte do convencimento. 

Utilizar-se de boa argumentação, expondo suas 

razões de modo a convencer a outra parte para 

fazer valer integralmente a sua vontade. 

Arbitragem – Ocorre quando as partes elegem 

uma terceira pessoa para intermediar a 

negociação, que pode ser um árbitro 

(arbitragem civil) ou o Poder Judiciário, que 

através de uma decisão dará a sua posição a 

respeito do tema. 

Espera – é a forma de resolução de conflito 

onde se aguarda o momento para tentar 

resolvê-la ou que se resolva por si só, fato que 

pode ou não acontecer ou gerar uma solução 

tardia que possa agravar a situação. 
  

Entrementes, no âmbito do direito do trabalho, 

de uma forma em geral, verificamos três 

métodos de solução dos conflitos trabalhistas: a 

autodefesa, a autocomposição e a 

heterocomposição. 
  

A autodefesa é considerado um método direto 

de resolução de conflito, porém nada mais é do 

que a utilização de uma dos duas primeiras 

formas acima apresentadas, onde uma das 

partes envolvidas, como ato de defesa, ou 

impõe sua vontade à outra ou a ela se 

submente. 
 

Insta frisar que não há a interveniência de um 

terceiro na solução do conflito, apenas a 

submissão de um à vontade do outro. 

 

. 

 

 

  

  

Na autocomposição, que também não deixa 

de ser modelo de resolução direto, uma das 

partes ou todas as partes envolvidas abrem 

concessões para que se chegue a um 

denominador comum.  

  

Quando apenas uma das partes o faz é a 

renúncia, quando todos consentem, chama-se 

transação. Essas hipóteses podem 

contemplam tanto de forma de forma 

processual, quando ocorre dentre de um 

processo, como a conciliação, quanto 

extraprocessual, nos casos de convenções e 

acordos coletivos, além da mediação e do 

acordos realizados em sede de Comissão de 

Conciliação Prévia. 

  

Por fim, na heterocomposição as partes se 

submetem a uma decisão imposta por 

teceiros, seja através da arbitragem, onde as 

partes elegem um arbitro para a solução da 

demanda; seja pela jurisdição, quando o 

próprio Estado, põe fim ao conflito de 

interesses, sendo, portanto, considerado um 

modelo de resolução indireto. 

  

Vale assinalar que há a possibilidade de 

conflitos coletivos de trabalho serem 

resolvidos por arbitragem, quando frustrada a 

negociação coletiva. É o que prevê o art. 114, 

§1º, CF/88. Todavia, uma vez proferida um 

sentença arbitral em sede de conflito coletivo 

do trabalho, o seu descumprimento não 

permite a execução, por força do que dispõe o 

art. 872, da CLT, mas sim  

a propositura de ação  

de cumprimento. 

CARLOS AMÉRICO FREITAS PINHO 
Advogado. Consultor Jurídico de 

negociações coletivas de trabalho do 

sistema FECOMERCIO/RJ 

@freitaspinhocj 
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A OAB Nacional e a OAB-PB realizaram 

um ato de desagravo público, em João 

Pessoa, em favor dos advogados que foram 

agredidos na Central de Polícia da capital 

paraibana. A manifestação aconteceu no 

estacionamento externo da Central de 

Polícia. Antes da mobilização, os dirigentes 

de Ordem também se reuniram com o 

governador da Paraíba, João Azevedo; o 

secretário estadual de segurança, Jean 

Nunes; o delegado-geral da Polícia Civil, 

Isaías Glauberto; e o procurador-geral de 

Justiça da Paraíba, Fabio Andrade, para 

cobrar providências contra as agressões e 

o abuso de autoridade. 

  

Foram desagravados os advogados Felipe 

Leite Ribeiro Franco, Igor Guimarães Lima, 

Inngo Araújo Miná, Ítalo Augusto Dantas 

Vasconcelos, Joalyson Resende, Janny 

Milanes e Leonardo Rosas. 

  

Os advogados foram agredidos e 

desrespeitados pelos delegados da Polícia 

Civil Viviane Magalhães e Afrânio Doglia 

Brito Filho e pelos policiais Gláucio Bezerra 

Rocha e Ricardo Acioly. Os agentes 

públicos agrediram fisicamente, 

destrataram e xingaram os advogados que 

tentavam exercer a sua atividade e prestar 

assistência a uma pessoa presa. 

O presidente da OAB Nacional, Felipe 

Santa Cruz, afirmou que os fatos ocorridos 

na Paraíba deixaram toda a advocacia 

perplexa e que os atos de autoritarismo não 

serão esquecidos. “A advocacia criminal 

não conhece o que é ficar de joelhos. 

Somos o armamento da cidadania. Nesse 

país, durante toda a sua história, houve 

uma única e permanente batalha, a do 

Estado Democrático de Direito contra o 

autoritarismo. Nós somos os maiores 

soldados do Estado Democrático de Direito. 

O governador me deu a palavra que o caso 

será apurado com imparcialidade. Não 

vamos esquecer e cobraremos providências 

até o final. Queremos punição dentro da lei 

para aqueles que utilizam do poder para 

praticar abusos”, afirmou Santa Cruz. 

  

O presidente da OAB-PB, Paulo Maia, 

agradeceu o apoio e o empenho do 

Conselho Federal na defesa das 

prerrogativas dos colegas que foram 

covardemente atacados. “Se não 

defendermos as prerrogativas com 

intransigência e firmeza não seremos 

dignos de ostentarmos a carteira vermelha 

da OAB. Hoje, a Ordem, a partir do 

Conselho Federal, está aqui para dizer a 

todos os agravados, vocês são advogados 

e advogadas, guardiões da cidadania, a voz 

EM DEFESA DAS PRERROGATIVAS, OAB REALIZA 
ATO DE DESAGRAVO EM JOÃO PESSOA (Fonte: OAB/Nacional) 

 

dos que não tem voz. Hoje, fomos 

convocados e reafirmamos os bons 

propósitos de não entregarmos os pontos 

diante do arbítrio e da violência”, disse 

Paulo Maia. 

  

O presidente da Comissão Nacional de 

Defesa das Prerrogativas e Valorização da 

Advocacia, Alexandre Ogusuku, destacou 

que o episódio mostra que o autoritarismo 

ainda precisa ser fortemente combatido no 

país. “A vacina para o vírus do autoritarismo 

tem nome e se chama advocacia. Hoje, 

João Pessoa é a capital das prerrogativas 

no Brasil. Não se combate crime 

cometendo outros crimes, desrespeitando a 

ampla defesa, o contraditório, o Estado 

Democrático de Direito. Não se combate o 

crime querendo afastar a defesa dos 

acusados. Reafirmamos que a advocacia 

não se curva e continuará firme na luta e no 

combate a esse vírus do autoritarismo”, 

defendeu Ogusuku. 

  

Participaram do ato em defesa das 

prerrogativas da advocacia os presidentes 

da Anacrim-PB, Rômulo Palitot, e da 

Abracrim-PB, Shayner Asfora, também 

estavam na mobilização conselheiros 

federais, conselheiros seccionais, diretores 

da OAB-PB e advogados. 
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ANTES MESMO DE FUNCIONAR, PIX JÁ É 
UTILIZADO PARA APLICAR GOLPES 

FLÁVIO FILIZZOLA D’URSO 
 Advogado . Mestrando pela USP, pós-graduado pela Univ. de Coimbra (Portugal), 

com Especialização pela Univ. de Castilla-La Mancha (Espanha)   @flaviodurso 
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Uma novidade conseguiu dividir espaço 

com as manchetes sobre a pandemia, neste 

ano de 2020. Trata-se da criação do sistema 

brasileiro de pagamento instantâneo PIX. 

Criado pelo Banco Central do Brasil, este 

novo sistema começará a funcionar em 16 de 

novembro próximo, e, através dele, será 

possível transferir recursos entre contas, em 

qualquer dia ou a qualquer hora, em poucos 

segundos. 
  

O PIX é uma verdadeira revolução, que 

deverá substituir as formas conhecidas e 

tradicionais de pagamento e transferências 

(DOC, TED, boleto, etc.), especialmente por 

não possuir limite de horário, nem de dia da 

semana para sua utilização, revelando 

extrema praticidade e imensa facilidade, além 

do que, é gratuito para as pessoas físicas 

pagadoras.  
  

Infelizmente, como já é de praxe, criminosos 

estão se aproveitando da novidade e da falta 

de conhecimento por parte dos usuários, 

para aplicar golpes, especialmente 

relacionados ao cadastramento das 

denominadas Chaves PIX. Esses golpes 

estão ocorrendo antes mesmo do PIX 

começar a funcionar. 
  

A forma mais comum desses golpes, têm 

ocorrido através de sites falsos, para os quais 

a vítima é direcionada por meio de links que 

são encaminhados através do WhatsApp ou 

de um e-mail. 
 

Desta forma, o internauta é direcionado para 

uma página falsa, e levado a crer que está 

realizando seu   cadastro  para  utilização  do 

 

 

novo PIX, na instituição financeira da qual é 

cliente. Todavia, na verdade, trata-se de um 

site que visa tão somente coletar e se 

apropriar das informações do usuário. 

  

Com essas informações, coletadas através 

destes sites falsos, os criminosos 

conseguem, por exemplo, acessar a conta 

bancária da vítima, uma vez que todas as 

informações, inclusive as senhas de acesso, 

foram por ela fornecidas, possibilitando, 

assim, transferências e pagamentos que 

gerarão prejuízos a estas vítimas. 
 

Para se ter uma ideia da dimensão desses 

golpes e da rapidez desses golpistas, no 

início deste mês de outubro, segundo a 

empresa de segurança digital Kaspersky, já 

havia mais de 60 sites maliciosos (phishing) 

no ar. 
  

Um outro ponto que precisa ser rapidamente 

verificado, é a necessidade de se constituir 

limites para as transferências via PIX, 

especialmente estabelecidos pelos usuários 

deste novo sistema. 
  

Tal detalhe é de extrema importância, pois as 

transferências, como já explicado, são 

efetivadas quase que instantaneamente, não 

havendo, contudo, a possibilidade de 

cancelamento depois de confirmadas. 
 

Desta forma, o internauta é direcionado para 

uma página falsa, e  levado  a  crer  que  está 

realizando seu cadastro para utilização do 

novo PIX, na instituição financeira da qual é 

cliente. Todavia, na verdade, trata-se de um 

site que visa tão somente coletar e se 

apropriar das informações do usuário. 

  

Com essas informações, coletadas através 

destes sites falsos, os criminosos 

conseguem, por exemplo, acessar a conta 

bancária da vítima, uma vez que todas as 

informações, inclusive as senhas de acesso, 

foram por ela fornecidas, possibilitando, 

assim, transferências e pagamentos que 

gerarão prejuízos a estas vítimas. 
 

Para se ter uma ideia da dimensão desses 

golpes e da rapidez desses golpistas, no 

início deste mês de outubro, segundo a 

empresa de segurança digital Kaspersky, já 

havia mais de 60 sites maliciosos (phishing) 

no ar. 
  

Um outro ponto que precisa ser rapidamente 

verificado, é a necessidade de se constituir 

limites para as transferências via PIX, 

especialmente estabelecidos pelos usuários 

deste novo sistema. 
  

Tal detalhe é de extrema importância, pois 

as transferências, como já explicado, são 

efetivadas quase que instantaneamente, não 

havendo, contudo, a possibilidade de 

cancelamento depois de confirmadas. 



I CONGRESSO DIGITAL - ABA 

A ABA - Associação Brasileira de 

Advogados, presidida pelo Dr. Esdras 

Dantas de Souza, realizou o "I 

Congresso Digital - o exercício da 

advocacia pós-pandemia" entre os dias 

19 a 21 de outubro. O evento foi 

transmitido ao vivo pelo YouTube e 

contou com 12 painéis, num total de 60 

palestrantes, que trouxeram 

importantes atualizações jurídicas para 

a carreira dos advogados. 

  

Foi o primeiro evento digital da ABA em 

tempos de Pandemia. Uma experiência 

extraordinária onde os lideres da nossa 

associação puderam desenvolver 

temas importantes para o exercício 

profissional. Foram 3 dias de 

discussões, com colegas de todas as 

regiões do país. “Diante do sucesso do 

evento, já estamos organizando o 

segundo, que acontecerá no segundo 

semestre de 2021", declarou o   

presidente nacional da ABA, Esdras 

Dantas. 

 

Nas palavras da Coordenadora Geral, 

Dra. Vivianne Rodrigues, o I Congresso 

Digital  da  ABA  foi  um  evento jurídico  

 

inovador e de relevante importância 

para a Entidade.  

  

“Na oportunidade, experienciamos 

conteúdos diversos de alto nível e 

atingimos o objetivo primordial da ABA 

que é o congraçamento e a integração 

dos membros da entidade, de norte a 

sul do país. Revelamos talentos para a 

oratória que ainda não tinham tido a 

oportunidade de palestrar para um 

público virtual”, destacou a Dr. 

Vivianne.  

  

O resultado do I Congresso Digital da 

ABA foi grandioso e incentivador de 

novos eventos jurídicos na mesma 

modalidade. A ABA foi muito feliz em 

promovê-lo! E deixa uma reflexão: 

você, advogado, está preparado para o 

novo tempo? 

  

O Diretor da ABA Niterói, Dr. Junior 

Rodrigues, realizou a abertura do 3º dia 

e foi um dos mediadores dos painéis. 

 

Caso ainda não tenha assistido, acesse 

o canal da ABA no Youtube. Aproveite, 

o conteúdo é gratuito! 

 

 

Júnior Rodrigues 

ABA Niterói 

Cássio Parrode 

ABA Goiânia  

Claudijane Menezes 

ABA Recife  

Gracileidy Bacelar 

ABA Acre 

Ana Lúcia Ricarte 

ABA Cuiabá  

Isabel Nardon 

ABA Porto Alegre  

MEDIADORES 

Breno Valadares 

ABA Nacional 

Thiago Kidricki 

ABA SUL 

Malu Romancini 

ABA Paraná 

Natália Moutella 

ABA Araruama  

Patrícia Garrote 

ABA Brasília 

Rolse de Paula 

ABA Curitiba 
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É POSSÍVEL VIAJAR PARA PORTUGAL DUARANTE 
A PANDEMIA? 
A crise pandêmica deflagrada no início de 

2020 afetou de forma muita intensa a vida 

das pessoas, no caso dos viajantes 

turísticos, foram impostas severas 

limitações, hoje a viagem para a Europa a 

partir do Brasil encontra-se muito limitada, 

ou seja, o cidadão brasileiro que pretende 

ingressar em algum dos países da União 

Europeia necessita comprovar através de 

documentos a necessidade de viajar. 

Portugal não fugiu à regra e impôs severas 

restrições à entrada de cidadãos brasileiros 

no solo português, todavia, isso não significa 

que os brasileiros estão absolutamente 

impedidos de viajar para Portugal, ainda 

podem ingressar no país pessoas que 

enquadrem-se nas seguintes justificativas : 

(Fonte portal Site Oficial da União Europeia) 

 

a) Cidadãos Europeus, bem como os 

respetivos familiares, o que inclui brasileiros 

com dupla nacionalidade e  brasileiros 

casados com cidadãos europeus; b) 

Brasileiros titulares de título de residência ou 

familiar de brasileiro residente na Europa, ao 

abrigo da Diretiva da União Europeia sobre 

Residentes de Longa Duração (Diretiva 

2003/109/CE), ou cujo direito de residência 

decorra de outras diretivas da UE ou do 

direito nacional; c) profissionais da saúde, 

investigadores no domínio da saúde e 

profissionais de cuidados prestados a 

idosos; d) trabalhadores fronteiriços; e) 

trabalhadores sazonais no setor da 

agricultura; f) pessoal do setor dos 

transportes; g) diplomatas, pessoal de 

organizações internacionais e pessoas 

convidadas por organizações internacionais, 

cuja presença física seja requerida para o 

bom funcionamento destas organizações, 

pessoal militar e de ajuda humanitária e 

pessoal da proteção civil no exercício das 

suas funções; h) passageiros em trânsito; i) 

passageiros que viajem por motivos 

familiares imperativos; j) marítimos; k) 

pessoas necessitadas de proteção 

internacional ou por outras razões 

humanitárias l) nacionais de países terceiros 

que  viajem    para    efeitos   de      estudos;  

m) trabalhadores altamente qualificados de 

países terceiros, se o seu trabalho for 

necessário do ponto de vista econômico e 

não puder ser adiado nem executado no 

estrangeiro.  

 

Em resumo, a viagem turística para Portugal 

não poderá ser realizada enquanto 

persistirem as severas restrições às viagens 

impostas pela legislação que regulamenta a 

crise pandêmica. Outro detalhe que chama a 

atenção e tem causado diversos problemas 

para as pessoas que necessitam ingressar 

em Portugal por motivos profissionais é a 

limitação imposta à entrada desses 

trabalhodores na Europa, antes da crise, o 

trabalhador que possuísse uma promessa de 

contrato de trabalho, ou, uma carta-convite 

profissional conseguia entrar no país, hoje, o 

trabalhador não entra em Portugal sem visto, 

título de residência, ou manifestação de 

interesse. Mas, talvez você esteja se 

perguntando o que é uma manifestação de 

interesse?  

 

Manifestação de interesse é o protocolo de 

um pedido de residência feito diretamente no 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

pessoas que estejam residindo ou 

pretendam residir em Portugal, que possuam 

inscrição no NIF português, inscrição na 

segurança social, possuam negócios, ou 

atividades profissionais abertas em Portugal, 

poderão   apresentar   esses   pedidos     de 

manifestação de interesse que substituem 

provisoriamente o título de residência. A 

manifestação de interesse encontra-se 

prevista no artigo 88 da Lei de Estrangeiros 

e após a deflagração do estado de 

emergência em março de 2020 foi 

considerada como substituto do título de 

residência, regularizando temporariamente 

todos aqueles encontrem-se com esses 

processos pendentes de análise. 
 

Portanto, se você está pensando em viajar 

para Portugal, ou precisa vir ao país cumprir 

obrigações profissionais, não deixe de 

preparar toda a documentação necessária e 

principalmente, não  

esqueça de apresentar  

a sua manifestação  

de interesse.  

MATHEUS MARAPODI 
Advogado inscrito na OAB Seccional Rio de 

Janeiro e OA Secção Porto. Professor do 

IPCB e Doutorando na Univ. de Coimbra     

@marapodimatheus 



ADVOCACIA DE FAMÍLIA E A 
AVOSIDADE - UM DEBATE NECESSÁRIO 

Depois de vivenciar outras propostas 

doutrinárias dentro do Direito de Família, 

Infância e Juventude e Idosos, veio-me a 

ideia de promover um debate envolvendo a 

Avosidade, ou seja, a importância da 

integração intergeracional na família, não 

só a convivência dos avós, com filhos e 

netos, mas envolvendo também parentes 

afins, numa proposta interdisciplinar. Outros 

doutrinadores e especialistas 

compreenderam a importância deste 

debate, juntando-se a nós nesta iniciativa. 
 

A recente Pandemia trouxe informações 

valiosas sobre os idosos em todo o país, 

diante das severas medidas de isolamento; 

concluiu-se que o distanciamento social e o 

risco do contágio não deveriam significar o 

afastamento afetivo. O cotidiano transmitido 

através do celular, redes sociais e outros 

meios de comunicação, não eram 

suficientes para expressar amor e carinho, 

mesmo manifestado na distância física e 

duradoura, o que anteriormente, 

representara formas de abandono e 

descuido. 

 

O incentivo financeiro aos aposentados e 

os auxílios emergenciais à população de 

baixa renda trouxeram maior visibilidade da 

população   brasileira,  nas  diversas  faixas 

etárias, o que não foi suficiente para 

enfrentar o maior desafio da atualidade, ou 

seja, o isolamento das gerações e suas 

efetivas necessidades. 
 

Diante da importância do respeito às 

características de cada geração, novos 

cenários se apresentam na convivência 

familiar, onde os avós, sozinhos ou 

compartilhando a vida em comum com seus 

cônjuges ou companheiros, são pessoas 

com experiências próprias que podem dar 

efetivas contribuições, estimulando uma 

relação de confiança, compreensão e 

tolerância. 
 

O acelerado processo de envelhecimento 

da população vem demandando efetivas 

medidas que garantam aos idosos a 

convivência interfamiliar, ajudando-os a 

compreender as peculiaridades de cada 

geração numa visão ampla de espaço e 

tempo e preparando crianças e jovens, 

adultos e idosos a conviverem numa 

sociedade solidária, com responsabilidade e 

compromisso. 
 

Os avós podem ter papel significativo nos 

conflitos familiares, sobretudo nos 

momentos que envolvem as separações, 

podendo representar uma referência de 

segurança e estabilidade. 
 

Por seu turno, os netos também têm uma 

representação crucial na vida dos avós. 

Esta convivência tem valor preponderante 

na construção da personalidade dos 

descendentes, sendo certo que, há muito 

reconhecida como “direito” pela Doutrina e 

por nossos Tribunais, esta convivência foi 

legalmente declarada na Lei nº 12.398/2011 

ao estabelecer que “o direito de visita 

estende-se a qualquer dos avós, a critério 

do juiz, observados os interesses da 

criança ou do adolescente”. 
 

Tais reflexões foram abraçadas pela Editora 

Foco que entendeu a importância e a 

oportunidade de contribuir para novos 

paradigmas para a convivência nas 

relações familiares, o que resultou na 

recente obra Avosidade: relação jurídica 

entre avós e netos: enfoque multidisciplinar. 

Numa proposta interdisciplinar, novas ideias 

e terminologias foram introduzidas neste 

debate, como a avosidade, a avoternidade 

e a vovozice. 
 

Cenários diversos se apresentam no mundo 

jurídico, a citar a concepção de “família 

extensa”, introduzida pela Lei. 12.010/2009, 

ao incluir “parentes próximos com os quais 

a criança e o adolescente convive e 

mantém vínculos e afinidade e afetividade”, 

o que permitiu novos laços de parentesco e 

uma variedade de pessoas exercendo 

praticamente a mesma função, a exemplo, 

duas mães, dois pais, dois meio-irmãos, 

várias avós, enfim, nova rede social cada 

vez mais complexa, com tendência à maior 

horizontalidade nas relações. 
 

Esta expansão do universo familiar impõe a 

substituição do “direito à convivência” pelo 

“direito ao acolhimento”, autorizando 

também aos avós e/ou outros familiares 

pleitearem, não só a guarda, como o direito 

de correspondência, de hospedagem, 

inclusive com pernoite. 
 

Na atuação cotidiana dos escritórios 

especializados em Direito de Família tem 

sido permanentes os sentimentos de 

insegurança e desamparo; finalmente, qual 

será o “novo normal” na rotina familiarista, 

diante de conflitos gerados nos núcleos 

familiares, especialmente no período de 

maior isolamento, convivendo em  espaços 
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reduzidos e sem privacidade, exigindo a 

redefinição de prioridades na convivência 

intergeracional. 
 

Como ajudar nos acordos de Divórcio 

onde se busca compromisso e a 

corresponsabilidade para uma 

convivência pacífica, não só com as 

crianças e jovens, como, também, com os 

idosos que pertencem ao mesmo núcleo 

familiar? Porque não convocar membros 

da família extensa, amigos ou mesmo 

“agregados” que representem relações 

afetivas, permitindo a todos, serem 

acolhidos com carinho e amizade? 

Porque não incluir nos acordos de 

Divórcio momentos especiais de 

convivência e entrosamento com os 

idosos, adultos, crianças e jovens, 

respeitadas sempre as idades e vivências 

pessoais? 
 

É função do Advogado de Família e dos 

demais operadores do Direito nesta 

especialidade, expandir o olhar para além 

dos conflitos entre os cônjuges e 

reconhecer a importância de também 

conciliar os interesses dos demais 

membros do núcleo familiar, o que evitará 

o isolamento das gerações. 
 

Debater a Avosidade é o primeiro passo 

para mudanças necessárias e possíveis. 

Reportando-me à Maria Helena Novaes, 

em seus “Paradoxos contemporâneos”, 

publicados em 2008, trago seu alerta, 

sempre atual: “urge direcionar ações no 

futuro para o vetor da troca 

intergeracional com qualidade de vida, e 

para o resgate social, capacitando as 

pessoas para serem protagonistas das 

próprias vidas, através da cooperação, da 

autoestima, constituindo-se em agentes 

de mudança social” 
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TÂNIA DA SILVA PEREIRA 
Advogada. Professora 

@dasilvapereiratania 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
CONQUISTAS E DESAFIOS – 30 ANOS 

Ser vítima de propaganda enganosa, 

comprar um produto que está com defeito 

ou que não foi entregue, entre muitas outras 

situações. Certamente você que está lendo 

este artigo já passou por alguma destas 

situações ou conhece alguém que foi 

prejudicado por estes problemas.  
  

E, quando isso acontece, entra em cena o 

Código de Defesa do Consumidor, que 

neste ano completou 30 anos. As normas 

mudaram significativamente as relações de 

consumo no Brasil. Apesar de não garantir 

que todos cumpram as leis, o país possui 

um dos mais modernos e completos códigos 

de proteção aos consumidores do mundo.  
  

A legislação que entrou em vigor há 30 anos 

não só fez com que a qualidade da 

produção melhorasse, como também 

garantiu ao consumidor ofertas mais 

honestas e acesso a informações 

adequadas. Por exemplo, antes do CDC ser 

aprovado, a maior parte dos produtos não 

trazia o prazo de validade estampado nas 

embalagens. O código também fez com que 

as empresas passassem a disponibilizar um 

telefone para contato, por meio do qual o 

consumidor pudesse falar diretamente com 

o fabricante - o conhecido Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC). Estes 

são apenas alguns exemplos entre tantas 

garantias que o CDC traz. 
  

O Código de Defesa do Consumidor é um 

divisor de águas nas relações de consumo 

no Brasil. Ele foi elaborado pelo Congresso 

Nacional em parceria com o Ministério 

Público, inspirado nos modelos de códigos 

europeus, como o italiano e o francês. 
  

Nos últimos anos, houve um crescimento do 

e-commerce (vendas pela internet) e, com a 

pandemia da COVID-19, esta prática tornou-

se ainda mais comum. O código alcança as 

relações de consumo online. Ele foi feito tão 

à frente de seu tempo que traz o artigo 49, 

que prevê o direito de arrependimento até 

sete dias. Quando o CDC foi feito, ele 

vislumbrava as vendas por telefone  porta  a 

porta, aquelas que o consumidor não tinha 

contato físico com o produto. Ou seja, assim 

ele consegue ser aplicado também nas 

vendas pela internet. 
  

Isso traria segurança para o consumidor, 

estabilidade para o fornecedor e, para o 

fornecedor que já está vendendo online, a 

lei serviria para despoluir o mercado. Nestes 

30 anos do CDC podemos destacar grandes 

conquistas para os consumidores, como, 

por exemplo, criação dos Juizados de 

Pequenas Causas, Marco Civil da Internet, 

Lei do SAC, a Abertura da telefonia e 

Internet, Portabilidades (telefonia, planos de 

saúde, financeiras...), Rotulagem, Abertura 

de Créditos, Ouvidorias, Garantia, Recall, 

além do direito de arrependimento já citado. 
  

Um dos princípios que consideramos mais 

importante é o do dever de informação por 

parte dos fornecedores, o qual está implícito 

em diversos artigos do CDC, desde a 

necessidade de informações claras quanto 

às características do produto, que devem 

constar no respectivo rótulo, até à 

necessidade de destaque para cláusulas 

contratuais que impliquem em restrição de 

direitos. Ademais, o código também protege 

o consumidor da publicidade abusiva ou 

enganosa, de cobranças vexatórias e de 

eventuais danos que venha a sofrer em 

decorrência da relação de consumo, dentre 

outros direitos. 

 

 

PEDRO GOMES 
Advogado.  Diretor Adjunto  

da ABA Niterói/RJ. Diretor da 

Confraria   @dr.pedro_gomes 



A atual Reforma da Previdência completará 

o seu primeiro ano em 13 de novembro de 

2020, promovida por meio da Emenda 

Constitucional n.º 103/2019. Na verdade, o 

que se observa é que a alteração do sistema 

de Previdência Social vem sendo realizada 

paulatinamente, para atender as crises 

instauradas na sociedade, como exemplo das 

crises financeiras, demográficas e políticas e 

que vem ocorrendo no mundo inteiro. 

  

Para melhor compreensão das mencionadas 

crises é importante apontar alguns dados 

oficiais que podem levar o leitor a uma 

reflexão. A crise financeira é a mais antiga das 

crises, haja vista o constante desafio que o 

Poder Público enfrenta para manter o 

equilíbrio financeiro e atuarial. De acordo com 

o levantamento feito pelo Tesouro Nacional, 

em 2018, ano que antecedeu as inúmeras 

alterações feitas nas normas previdenciárias, 

o Instituto Nacional do Seguro Social registrou 

um déficit de aproximadamente R$ 198 

bilhões de reais.  

  

Por outro lado, ainda em 2018, a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

registrou um déficit de aproximadamente R$ 

491 bilhões de reais, estando R$ 390 bilhões 

de reais em situação de cobrança, ou seja, 

que não estão em parcelamento, em 

negociação ou suspensão por decisão judicial. 

Significa dizer que se fosse recuperado o 

aludido valor seria o suficiente para pôr fim ao 

déficit previdenciário e ainda sobrariam aos 

cofres públicos a importância em torno de R$ 

192 bilhões de reais. 

 

Nota-se que a ampla divulgação promovida 

pela mídia acerca do déficit da Previdência 

Social levou a sociedade a se dividir em 

defensores e contrários à Reforma da 

Previdência. Vários são os motivos que 

podem ser sopesados para uma conclusão 

segura e técnica, mas que merece total 

atenção, o que torna incabível nesta matéria. 

 

Retomando a exposição inicial e analisando o 

mesmo período, em 2018, a crise 

demográfica continuava indicando um 

provável   impacto   na    Seguridade Social.  

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas, por meio de sua tábua de 

mortalidade, registrou que a expectativa de 

vida ao nascer dos homens girava em torno 

de 72 anos e 08 meses, enquanto a mulher 

girava em torno de 79 anos e 09 meses. Por 

óbvio, o referido aumento resultaria em mais 

pagamentos de benefícios, seja na espécie de 

benefício previdenciário ou de benefício 

assistencial. 

  

No entanto, o que não é levado em 

consideração é que, com o passar dos anos, 

a capacidade de trabalho da sociedade tende 

a reduzir, sejam por razões físicas em que o 

cansaço tende a tomar conta até dos mais 

dispostos à labuta, sejam por razões de 

enfermidades que naturalmente surgem e que 

tornam os cidadãos incapazes e que, por 

consequência, aumentam os números de 

benefícios por incapacidade e quiçá de 

benefício de pensão por morte. Tais dados 

seriam de extrema relevância para que a 

Reforma da Previdência não viesse a afastar, 

no futuro, o direito de todos a uma vida digna. 

 

No que diz respeito à crise política, o que se 

vê, independentemente de partido político, é 

que a Previdência Social constantemente vem 

sendo alvo de alguma modificação. Antes 

mesmo da grande Reforma da Previdência, o 

que foi chamada de Nova Previdência, já 

haviam sido implementadas mudanças 

significativas logo em janeiro de 2019, por 

meio da Medida Provisória n.º 871/2019, 

convertida posteriormente na Lei n.º 

13.846/2019. Muitos especialistas 

denominaram como a Minirrreforma da 

Previdência Social. 

  

Nesse tocante, cabe o destaque do item 

50, da Exposição de Motivos n.º 

00029/2019, do Ministério da Economia, 

que apresentou a proposta de Emenda 

Constitucional que dizia “ricos tendem a 

se aposentar mais cedo e com maiores 

valores (...) e com valor médio de cerca 

de R$ 2.231,00”. Dito isso, a reforma foi 

proposta, votada e aprovada. 

  

Ultrapassada a apresentação dos motivos 

que embasaram a Reforma da 

Previdência, após 

01 ano da sua vigência, o que se vê, é o 

desconhecimento da sociedade acerca da 

alteração dos requisitos para a concessão 

de benefícios e de suas novas regras de 

cálculo. 

 

A Nova Previdência trouxe como regra 

permanente a fixação de idade mínima 

para a aposentadoria, estabelecendo 65 

anos para o homem e 62 anos para a 

mulher, devendo ser cumprido o requisito 

de tempo de contribuição mínimo de 20 

anos para o homem e 15 anos para a 

mulher. Para os professores, a idade 

mínima de 60 anos para o homem e 57 

anos para a mulher, além do tempo de 

contribuição mínimo de 25 anos para 

ambos os sexos. Já para os profissionais 

que trabalham expostos a agentes 

nocivos à saúde, os que fazem jus à 

aposentadoria especial, teriam que 

comprovar 55 anos de idade para a 

atividade especial que tem como requisito 

mínimo 15 anos de contribuição, 58 anos 

de idade para a atividade especial que 

tem como requisito mínimo 20 anos de 
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contribuição e 60 anos de idade para a 

atividade especial que tem como requisito 

mínimo 25 anos de contribuição. 

  

Em contrapartida, o benefício previdenciário 

de pensão por morte não sofreu alteração 

quanto aos seus requisitos, mas sim quanto à 

limitação de acumulação de benefícios – 

aposentadoria e pensão – além de estipular 

uma cota familiar mínima de 50% sobre o 

valor da aposentadoria ou da aposentadoria 

por incapacidade permanente, acrescido de 

10% por dependente, respeitado o limite de 

100% e impedindo a possibilidade de 

reversão de cota. 

 

Igualmente ocorreu com a aposentadoria por 

incapacidade permanente, denominada antes 

da Reforma da Previdência como 

aposentadoria por invalidez, que sofreu 

alteração quanto à forma de cálculo e 

passando a ser aplicada de maneira idêntica 

às regras gerais de aposentadoria, ou seja, 

média aritmética simples de todas as 

contribuições desde julho de 1994, aplicando-

se o mínimo de 60% e acrescentando 2% por 

ano de contribuição que exceder 20 anos 

para o homem e 15 anos para a mulher. A 

referida regra não foi aplicada no caso de 

aposentadoria por incapacidade permanente 

decorrente de acidente de trabalho, 

mantendo a regra de 100% sobre a nova 

média aritmética de 100% das contribuições.  

  

Em suma, vive-se atualmente um novo 

tempo e com novas normas. 01 ano da Nova 

Previdência, com redução de direitos 
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históricos, conquistados de forma 

gradual, mas significativamente 

alterados de uma vez por  

todas. Retrocesso ou  
Evolução? Fica a reflexão! 

REGINA RUSSELL 
Advogada. Professor. Presidente  

da Comissão de Direito Previdenciário  

da ABA Niterói    @russell.regina.adv 
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