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Palavra da Diretoria
Não é de hoje que a advocacia vem sofrendo com o saturado mercado de trabalho, com a disputa cada vez mais acirrada

Sui Generis - Defensoria Pública já tem
sede própria e presta atendimento três
vezes na semana

entre os profissionais nos nichos que ainda

Sumário

4

Opinião - Vice-presidente da OAB-PR,
Cássio Telles, fala das ações da Seccional
em relação aos honorários dignos

restam para atuação. Os Juizados Especiais
nos tiram ‘as pequenas causas’; as institui-

8

OAB AGORA

OAB NOTÍCIA

10
11

Sumário

COMISSÕES
GALERIA OAB

OAB JURIS

14
16

ções de ensino superior nos afastam das demandas do direito
de família, a Defensoria Pública está reduzindo sensivelmente a atuação dos advogados criminalistas, e os inventários e
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Como em todo segmento, o sonho do início da profissão
vem acompanhado da expectativa do enorme sucesso financeiro. Fato possível? Sim. No entanto, para a grande maioria,
a realidade é muito diferente, ‘mata-se um leão por dia’ nos
balcões dos fóruns. Culturalmente somos admitidos como
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pela comodidade do serviço gratuito é certo, nem sempre a
contento, e outras o fazem por desconhecerem a possibilidade de contratação de serviço de qualidade a custo acessível.
Efeito reflexo é verificado quando os pequenos e médios escritórios acabam se sujeitando a qualquer tipo de trabalho,
como correspondentes, e a qualquer preço, para poderem
se sustentar. Não se pode negar que tal atividade representa
um espaço a ser explorado, desde que remunerado condignamente.
Dizer ‘não’ aos honorários aviltantes é nossa missão, valorizando os profissionais que atuam no segmento. O que se
propõe à reflexão é a necessidade de uma nova cultura de valorização da classe, com a conscientização de que o advogado é absolutamente indispensável à administração da justiça.
Lutemos juntos por honorários dignos!
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Opinião

OAB-PR presta assistência aos
profissionais lesados
D

Divulgação

contra honorários de sucumbência irrisórios. Constituímos uma comissão de advogados voltada ao estudo do
tema e que vem realizando debates na capital e no interior.
Diversas palestras de conscientização dos colegas para a
valorização dos honorários já foram realizadas. Criamos o piso
ético para proteger os advogados empregados, e que serve de
parâmetro para a remuneração
do advogado em início de carreira. Também estamos realizando um trabalho junto aos Juízes,
mostrando as dificuldades que
a advocacia vem enfrentando, e
postulando a fixação de honorários de sucumbência razoáveis. E
o mais importante, atuamos fortemente no Congresso Nacional
para que o novo CPC melhore
essa questão dos honorários advocatícios.
Estamos buscando a instituição dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho e
também o fim da compensação
dos honorários de sucumbência.
Vice-presidente da OAB-Paraná,
Cássio Telles
O que vem por aí, no novo CPC,
será muito bom, pois reequilibrará essa situação.

uas vitórias, recentes, pela Ordem dos Advogados
do Brasil-Seccional do Paraná chamaram a atenção
para um tema, que hoje é a principal bandeira da OAB: os
honorários advocatícios. Nos casos, o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná reconheceu
os valores irrisórios estipulados
pelos magistrados e determinou o
aumento, considerável, dos honorários sucumbenciais para o profissional em questão. A valorização é
tão importante, que se tornou tema
de campanha nacional da OAB nos
primeiros meses do ano, e é alvo da
Seccional, desde o início da gestão.
Buscando esclarecer mais o assunto, a revista Advocatus conversou
com o vice-presidente da OAB-PR,
Cássio Telles, que falou sobre a atuação da entidade nessas questões
judiciais, da assistência prestada
aos advogados lesados e das iniciativas próprias e conjuntas em prol
da classe, que busca conquistar
uma melhor remuneração.

Atualmente, a valorização dos
advogados, através de honorários dignos, é a principal bandeira da OAB-PR?
Diria que essa é a principal banAtuação da Seccional
No primeiro quadrimestre
deira de todo o sistema OAB. Desde
garante majoração
do
ano,
a OAB Nacional lançou
as subseções até o Conselho Fedede honorários em
uma campanha em prol da digral, todos os dirigentes da OAB escasos isolados
nidade dos honorários. A iniciatão muito preocupados com essa
tiva foi aderida pela Seccional?
situação, porque é a grande dificulNós já vínhamos com essa
dade que a advocacia vem enfrencampanha desde o início da atual gestão, no ano passado.
tando: a redução dos honorários advocatícios.
Como eu disse, todo o sistema OAB está envolvido nessa
Como a Seccional tem atuado para enfrentar esta luta, e também as subseções têm realizado importantes
iniciativas para melhorar a remuneração dos colegas. Os
questão?
Temos realizado várias iniciativas para valorizar os ho- advogados esperam que seu órgão de classe os auxilie e
norários profissionais. Desenvolvemos um portal de hono- essa é a principal reivindicação da classe: uma remunerarários, que pode ser acessado pelo nosso site, compilando ção melhor.
diversos precedentes que podem auxiliar o advogado na
É importante que as subseções também apoiem
defesa de honorários dignos. Instituímos, através de nossa
Procuradoria, um núcleo voltado apenas à prestação de está luta? O que cabe a elas fazer?
Importantíssimo. As subseções são as que primeiassistência aos recursos apresentados pelos advogados
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Qual foi o procedimento utilizado pela Seccional, que garantiu
esta vitória?
A assistência foi solicitada à Seccional através de pedido endereçado
à procuradoria de prerrogativas. O
advogado apresentou seu recurso e
pediu que a procuradoria da OABPR fizesse o acompanhamento no Tribunal.

Foi uma atuação
difícil?
No caso concreto
diria que por se tratar
de uma causa com valor elevado, a câmara
reconheceu por unanimidade que a fixação dos honorários
pelo juiz de 1º grau
era injusta.

atenção que dão para
o deslinde da causa, quando fixam os
honorários advocatícios sucumbenciais.
Quando um magistrado fixa honorários de
sucumbência baixos
ele está de certa forma tirando uma fatia
do vencedor da ação,
pois se os honorários
de sucumbência são
irrisórios, maior valor
terá que ser cobrado
do cliente.

Opinião

Recentemente, foi noticiada a
vitória da OAB Paraná, num processo de Ação Cìvil Pública de Defesa
do Consumir contra a TAM Linhas
Aereas, onde os honorários sucumbenciais aumentaram de R$800
para R$160 mil. Como o resultado
foi recebido pela diretoria. Supriu
as expectativas?
Foi muito comemorado não só
pela Diretoria mas por toda a classe.
Os honorários foram fixados em um
valor irrisório pelo juiz de 1o. grau,
pois o valor da causa superava a três
milhões de reais. Não é sempre que
um profissional recebe uma ação dessas em seu escritório. O arbitramento
em 1o. grau estava longe dos critérios
preconizados pelo artigo 20 do CPC,
pois não foi considerada a natureza e
a importância da causa. Esse resultado nos estimula a continuar nessa linha de prestar assistência aos colegas
no Tribunal.

Nossa procuradoria
elaborou memoriais
encaminhando-os aos
desembargadores e
quando da sessão de
julgamento
fizemos
o acompanhamento,
juntamente com a colega que patrocinava a
causa.

Divulgação

ro escutam os reclamos. Nós temos
visto muito empenho por parte dos
presidentes. Em diversas subseções
temos visto campanhas para que as
consultas sejam cobradas, para que
os colegas não façam audiências de
correspondência por valores irrisórios, para que a tabela de honorários
seja observada, enfim para que os
advogados valorizem seus serviços.
Os presidentes também têm mantido contato com magistrados locais
demonstrando a necessidade de melhorar os honorários de sucumbência.
Em várias subseções temos realizado
palestras tratando do assunto. Nos
colégios de presidentes temos debatido muito essa questão, os presidentes estão trocando experiências e vejo
que estamos avançando.

Fazemos
uma análise
do caso, para
verificar se
há aviltamento
da profissão
e dos
honorários

Outra
atuação
recente da Seccional
garantiu a majoração de honorários de
R$400 para R$5 mil. Como a diretoria tem recebido estas conquistas?
Obviamente que comemoramos
também esse resultado positivo. Eu
só posso dizer que os resultados positivos mostram que estamos no caminho certo. Mas é preciso lembrar que
o problema não está somente nos
honorários de sucumbência. Lamentavelmente, ainda temos alguns advogados que cobram valores irrisórios,
abaixo da tabela, e praticam concorrência desleal. Se queremos que os
Juízes valorizem nossos honorários, é
claro que temos que começar por nós
essa valorização.
Estes recentes casos de honorários reduzidos demonstram que os
atuais honorários arbitrados pelos
magistrados são irrisórios?
Temos Juízes que fixam os honorários advocatícios de forma justa. Mas
temos muitas decisões nas quais a fixação é feita sem um maior estudo, e
muitas vezes em desrespeito ao que
prevê o próprio CPC. Eu diria que os
magistrados precisam dar a mesma

O que deve ser
levado em conta na
fixação dos honorários advocatícios?
Os critérios estão
no CPC: a natureza e
importância da causa, o seu valor, o zelo
do advogado, o local
da prestação do serviço e o tempo de duração do processo e do serviço. A tabela da OAB também deve servir de
referencial.

Como o advogado que se sentir
lesado deve proceder?
No portal de honorários, na área
“defenda-se” temos orientações minuciosas. O contato também pode ser
feito através do e-mail procuradoria.
prerrogativas@oabpr.org.br. Como eu
disse, o advogado deve apresentar o
recurso cabível contra a decisão que
fixou os honorários de forma aviltante e então, juntando os documentos
relativos à ação e ao recurso, pedir a
assistência à seccional.
Todos os casos podem receber
intervenção da Seccional?
Fazemos uma análise do caso,
para verificar se há aviltamento da
profissão e dos honorários. Já tivemos
casos em que havia abuso na contratação de honorários e o colega pedia
assistência da OAB. Nestas situações,
a assistência é negada.
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Sui Generis

Defensores já estão
instalados na nova sede

Defensoria Pública está funcionando na rua Desembargador Joaquim Ferreira, no Jardim Carvalho

O

s três Defensores Públicos designados à Ponta
Grossa já estão, desde maio, atuando na sede
própria, localizada na rua Desembargador Joaquim
Ferreira Guimarães, 66, no Jardim Carvalho. Os
atendimentos acontecem todas às terças, quartas
e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30, sem a necessidade de agendamento prévio.
De acordo com a defensora Ana Gamero, a nova
estrutura possibilitou que o atendimento ao público fosse ampliado, pois, desde dezembro, quando os profissionais começaram a atuar na cidade,
os serviços se restringiam à Penitenciária, Cadeia
Pública e ao Cense. Ao todo, foram realizados 592
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Apesar da estrutura
concluída, questões como
déficit de defensores, falta
de servidores e localização
distante do Fórum
Estadual prejudicam
atendimentos

Defensores solicitam sala no
prédio do fórum

Sui Generis

Carla Ticiane

atendimentos nos meses de fevereiro, março e abril, quando os dados começaram a
ser contabilizados. A expectativa é que com
a vinda de mais defensores, após o segundo
concurso, os números cresçam e as áreas de
atendimento sejam ampliadas.
Aliás, trazer mais profissionais à cidade
é uma das grandes reivindicações do grupo.
Para atender à demanda de trabalhos, o ideal
seria que tivessem ao menos oito defensores
em Ponta Grossa, o que era previsto, quando
a Defensoria do Paraná abriu o primeiro processo seletivo. No fim, 88 defensores acabaram sendo nomeados pelo governador Beto
Richa e apenas três foram designados ao município. “Não conseguimos em três defensores
públicos atuar em prol de toda a população.
Em razão disso, as nossas atribuições foram
determinadas de acordo com áreas prioritárias estabelecidas na nossa Lei Complementar 136/2011”, destacou Ana Paula.
Segundo informou a assessoria da Defensoria Pública do Estado, a previsão não se
concretizou devido aos imprevistos que ocorreram após o primeiro concurso. “Ofertamos
197 vagas e apenas 95 candidatos foram aprovados. Desses, alguns nem chegaram a tomar
posse porque passaram em outros concursos. E, dos que tomaram posse, muitos pediram exoneração”, relatou.
No entanto, o edital para o segundo concurso já foi lançado e as inscrições já estão
abertas, com a primeira etapa de provas prevista para agosto. Ou seja, Ponta Grossa deve
receber outros defensores, quando todas as
etapas forem finalizadas e os aprovados nomeados pelo governador. Isto deve acontecer
no primeiro semestre de 2015.
Outro problema apontado pelos defensores, que afeta a atuação dos profissionais, é a
falta de técnicos, assessores jurídicos, psicólogos e assistentes sociais, para auxiliar o atendimento multidisciplinar que a Lei Orgânica da
Defensoria Pública prevê. A princípio, a Defensoria em Ponta Grossa totalizaria um quadro
de funcionários composto por 36 pessoas, o
que também acabou não se concretizado. “Foram abertas 544 vagas para servidores, mas
apenas 10% do pessoal foi nomeado devido
ao limite prudencial do Estado, que impossibilitou a contratação de mais funcionários”,
informou a assessoria da Defensoria Pública
do Estado.

A atual sede da Defensoria Pública está localizada no Jardim Carvalho, distante do prédio do poder judiciário. Para auxiliar o trabalho
dos defensores na comarca, os profissionais
requisitaram uma sala de apoio no Fórum
Estadual, especialmente, para realização de
atendimentos aos familiares dos assistidos,
que se deslocam até o local.
Porém, o espaço ainda não foi disponibilizado, mesmo sendo previsto na Constituição
do Estado do Paraná, em seu artigo 101, parágrafo 2º, que consta a disponibilização de
espaços nos prédios do Judiciário para a Defensoria Pública.
“Por uma questão até cultural é no fórum
que as pessoas vão para buscar orientações
quanto aos problemas jurídicos. Nós esperamos que esse espaço seja obtido em breve
para não prejudicar ainda mais a população
carente que necessita do serviço da Defensoria”, considerou.

Atendimento gratuito
O atendimento dos defensores deve ser prestado a todas as pessoas que não podem pagar por
um advogado, e possuem renda de até três salários
mínimos (por família). Isto representa, aproximadamente, 60% da população do Paraná com mais de
18 anos.

Déficit
O Paraná está entre os estados brasileiros com
maiores déficits de defensores públicos. Segundo
levantado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep) e o Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea), o ideal seria 844 profissionais no total,
contra os 98 atuais. O estudo aponta que deve
haver um defensor para cada 10 mil pessoas com
renda mensal até três salários mínimos.

agosto de 2014
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Ajufe é presidida por
juiz ponta-grossense
O

Midiograf
8
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Divulgação

“A posse do Dr. Bochenek como presidente da Ajufe,
juiz federal ponta-grossense, Antônio César Bochenek, comandará a presidência da Associação dos Juí- além de ser um enorme motivo de orgulho para todos
zes Federais do Brasil (Ajufe), até 2016. O magistrado, que os ponta-grossenses, vem a somar em prol da luta que a
encabeçou a chapa Avançar na Luta, foi eleito com 57% Ordem dos Advogados do Brasil trava na busca de uma
dos votos válidos. Formado em Direito pela Universidade melhor e mais célere justiça. O Dr. Bochenek sempre esEstadual de Ponta Grossa (UEPG), o juiz federal já foi presi- teve ao lado da OAB na batalha pela criação do Tribunal
dente da Associação Paranaense dos Juízes Federais (APA- Regional Federal da 6ª Região e, em seu discurso de posse,
garantiu que irá prosseguir na luta para a instalação do
JUFE), entre 2012 e 2014.
Sobre os desafios à frente da associação, Bochenek mesmo”, destacou Horst.
tem algumas prioridades como o aprimoramento do sistema processual brasileiro, através da retomada da PEC do
Peluso ou PEC dos Recursos; a ampliação da participação
de juízes federais na Justiça Eleitoral; a defesa pela criação de novos tribunais regionais federais para amenizar a
sobrecarga dos magistrados, facilitando ainda o acesso à
Justiça Federal.
Antônio Cesar
“É inconcebível que um país continental como o Brasil
Bochenek, novo
obrigue um cidadão do Amazonas a ir até o tribunal em
presidente da Ajufe
Brasília para que seja apreciado um recurso contra uma
decisão que entende incorreta. É
desproporcional que um tribunal
tenha jurisdição em 80% do território nacional e 14 entes da FedeEntre os desafios
ração”, defendeu.
estão a criação de
A cerimônia de posse acontenovos tribunais,
ceu no dia 4 de junho, no Clube
participação de
Naval, em Brasília e contou com
a presença de amigos, familiares
juízes federais na
e autoridades. A Ordem dos AdJustiça Eleitoral e o
vogados do Brasil-Subseção de
aprimoramento do
Ponta Grossa (OAB-PG) esteve
sistema processual
representada no evento, através
brasileiro
do vice-presidente, Carlos Gustavo Horst.
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OAB Notícia

A luta da Ordem
dos Advogados
por sua classe
Advogados pagarão
4,5% de tributos
TJ libera pagamento
de precatórios
O presidente do Tribunal de Justiça em reunião
com a diretoria da OAB Paraná, informou que serão realizados pagamentos de precatórios judiciais
ainda esse ano. Os recursos foram depositados
pelo Estado no início do ano, num somatório que
excede R$ 200 milhões. A relação dos precatórios
em ordem crescente já foi publicada e, de uma lista
com mais de 2.000 precatórios, cerca de 1.000
devem ser quitados, até que o recurso se esgote.
O primeiro lote de 300 precatórios já está com os
recursos depositados em contas individuais e os
alvarás deverão ser liberados nos próximos dias.

OAB luta por
inexigibilidade de cadastro
prévio junto ao INSS
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) encaminhou ofício ao presidente
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para
requerer a adoção de medidas cabíveis para revogar a resolução que exige cadastro prévio dos
advogados para levantamento de valores junto
às instituições financeiras. No entendimento da
Ordem a disposição do parágrafo 2º do art. 1º da
Resolução nº 141 do INSS afronta a alínea “c” do
inciso VI do art. 7º do Estatuto da Advocacia.
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Em votação histórica na Câmara dos Deputados, e expressiva atuação da OAB Nacional na luta
por uma tributação mais digna aos advogados,
foi aprovado o Supersimples aos advogados, e a
inclusão das atividades advocatícias na Tabela IV
do regime simplificado de tributação. Assim, advogados que ganham até R$ 180 mil por ano pagarão uma tributação da ordem de 4,5%, e não mais
17%. Hoje são 40 mil sociedades de advogados, e
espera-se que este número aumente para 100 mil
após a implantação do supersimples.

OAB presta assistência e
TJ aumenta honorários
sucumbênciais
A OAB Paraná atuou como assistente
em uma apelação cível junto ao Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ-PR), para majoração
de honorários advocatícios, e obteve êxito.
Destacamos o voto da relatora: “Desta forma,
o valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 400,00) mostra-se incompatível
com a causa. Nesse proceder, tendo em vista
que os honorários advocatícios devem ser
suficientes para remunerar condignamente
o advogado, não haver nos autos qualquer
informação capaz de desabonar o zelo empreendido pelo(s) advogado(s) beneficiado(s)
pela decisão ora recorrida na condução dos
trabalhos realizados no feito, bem como o
tempo despendido pelo(s) mesmo(s) do início
até o término da ação, entende-se que a verba honorária deve ser majorada para o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”

Comissões

O advogado iniciante.
Perspectivas e dificuldades
P

assamos 5 anos de nossa vidas nos bancos da acade- projetos sociais, eventos, palestras, enfim, inúmeras opormia sonhando em como seria o 11º período, em como tunidades para os advogados conhecerem e passarem a
seria a vida após a formatura e após o exame da OAB. No ser conhecidos na classe e na sociedade.
E o próximo passo é trabalhar. Para aqueles que prefeentanto, chegado este momento, muito colegas, recém-formados, desistem da advocacia porque não sabem qual rem trabalhar em uma banca de advogado já constituída,
caminho seguir, não têm apoio e, principalmente, não têm surge o dilema: aceitar ou não o salário e a remuneração
a menor ideia de como conquistar clientes. Estão sozinhos, que estão sendo oferecidos? Isso em razão de que, de
e como agir diante disso, infelizmente, não é ensinado na modo geral, os salários iniciais para a advocacia não são
tão atraentes, ao menos no ramo privado. A verdade é que
faculdade.
Aliado a estas dificuldades, convivemos com um cená- se encontrar uma proposta para receber mais de mil rerio assustador. Já chegamos a quase 900.000 advogados ais mensais (nos dias atuais, em que o salário mínimo é
no Brasil, e este número aumenta em escala geométrica. O pouco mais que setecentos reais), o que já é uma raridade,
que fazer diante de tantas diversidades (ou adversidades)? mesmo a Ordem de Advogados já ter estabelecido um piso
Montar sozinho o próprio escritório; espalhar currículos salarial base de R$ 2.500,00 mensais. Também é verdade
para incorporar uma grande banca ou um departamento que muitos escritórios já constituídos querem que o iniciante participe dos “riscos” da projurídico de empresa; associar-se aos
fissão. Assim, os iniciantes apenas
colegas para constituírem sua banganhariam uma certa porcentagem
ca ou, como muitos, simplesmente
O
primeiro
passo
dos ganhos do escritório, e apenas
desistir e partir para a dolorosa vide
para traçar uma
se houver êxito na causa. Já aqueles
de concursos. Dúvidas decisivas,
que querem seguir a carreira “solo”
frequentes, por que passam os jocareira vitoriosa
devem pensar nos gastos iniciais e
vens advogados e que, para além de
é conhecer os
mensais para a manutenção de seu
imobilizar, devem determinar atituseus
direitos,
suas
escritório, além da espera de meses
des, ações que gradativamente irão
prerrogativas
para receberem os primeiros honodefinir a trajetória e delinear o perfil
rários. O que importa é que tanto
do profissional. O primeiro passo
para uma alternativa quanto para
para traçar uma careira vitoriosa é
conhecer os seus direitos, suas prerrogativas. Conhecer o outra, deve o advogado iniciante ter PACIÊNCIA, porque
Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina, por depois de alguns anos começará a ver os frutos econômicos daquelas muitas horas que se trabalhou mais por
cujos moldes a atuação profissional deve ser pautada.
O segundo passo é planejar a sua carreira, estabelecer amor à profissão e ao direito do que por qualquer outro
metas alcançáveis primando sempre pelo conhecimento. motivo. Para alguns este resultado virá antes, para outros
Um advogado em início de carreira, especializado, passa um pouco depois, mas é uma lei infalível, uma hora virá.
a fazer parte do mundo jurídico, podendo concorrer com Mesmo porque se não fosse assim, não teríamos cada vez
os profissionais que possuem uma maior trajetória na ad- mais grandes escritórios, com cada vez mais advogados
atuantes.
vocacia.
E ao final, para aqueles que não desistirem, perceberão
O terceiro passo é tornar-se conhecido, visível. Conhecer
e passar a ser conhecido por pessoas que possam ajudá-lo que a advocacia é simplesmente indescritível, e os benefíno desenvolvimento de sua carreira ou negócio, investir na cios financeiros advindos da profissão (que serão muitos)
criação de relacionamentos, baseados na confiança. É nes- será apenas mais um de tantos frutos colhidos
te ponto que a Ordem dos Advogados do Brasil, através de
Gustavo Schemim da Matta
suas comissões, no caso a Comissão de Advogados InicianAdvogado e Presidente da
tes, pode ser um grande aliado, buscando a integração dos
Comissão de Advogados Iniciantes
advogados em início de carreira, oportunizando aos novos
OAB/PR – Subseção Ponta Grossa
profissionais a troca de experiência, através das reuniões
mensais de trabalho, confrarias, reuniões com convidados,

agosto de 2014

11

Galeria OAB

OAB- PG prestigia posse de ponta-grossense

A

Ordem dos Advogados do Brasil- Subseção de
Ponta Grossa (OAB-PG) representada pelo vice-presidente, Carlos Gustavo Horst, esteve em Brasília
para prestigiar a posse do presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). O juiz federal
ponta-grossense, Antônio César Bochenek, assumiu
o mandato e comandará a entidade até 2016. Alguns
dos momentos da cerimônia foram registrados pela
Advocatus. Confiram.

Juliano Breda, Carlos Gustavo Horst, Mariantonieta
Pailo Ferraz e Antônio César Bochenek

Luiz Rodrigues Wambier e o casal Larissa e
Carlos Gustavo Horst

Evento reuniu diversos amigos, entre
eles o vice- presidente da OAB-PG, que
representou a OAB Ponta Grossa

Leandro José da Silva, Gerson Reis, Carlos Gustavo Horst, Fabricio Bittencourt,
Emerson Woyceichoski, Alvaro Scheffer e Ubirajara Mendes

O vice presidente da OAB-PG, Carlos Gustavo Horst
com Emerson Woyceichoski e o casal Álvaro Scheffer
e Maria Cecilia Scheffer
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Carlos Gustavo Horst, Roberto Antônio Busato, Mariantonieta Pailo
Ferraz e José Lúcio Glomb

Carlos Gustavo Horst, Sérgio Luíz Kukina, Antônio César
Bochenek e Gerson Reis

A

Advocatus também reservou espaço para a reunião
do Conselho de Ética da OAB-PG. Na ocasião, os participantes discutiram o cumprimento das metas estabelecidas ao grupo, sobre os processos disciplinares, ainda das
gestões passadas, que estão aguardando análise para
encaminhamento ao Tribunal de Ética Disciplina (TED), da
OAB Paraná. Depois, os membros participaram do churrasco por adesão.

Galeria OAB

Conselho de Ética realiza reunião e confraterniza

Membros do Conselho de Ética
Caroline,
Beatriz e
Gustavo
Rodrigues
Martins

Grazielle
Lisboa e
Gerson
Gualdessi

Luiz Gustavo, Daniele, Luiza
e Eddy Dalssoto

O casal Larissa e Carlos Gustavo Horst
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OAB Juris

•

A Corte Especial do STJ decidiu
que honorários advocatícios tem
natureza alimentar para todo
campo civil, inclusive penhoras,
preferência de falências e
alimentos.
(Recurso Especial 1.152.218 – RS)

•

Oitava Turma do TJ/PR aumenta
honorários de R$ 800 para
R$160mil, após assistência da OAB
(Apelação Cível nº 953.094-7)

•

Perdão Judicial é concedido a
casal em caso de adoção a
brasileira. O afeto se sobrepõe
à questão criminal.
(TJSC - ACR722784)
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diniz

OAB História

Briga
de juiz
O

Juiz Municipal de Ponta Grossa, em 1871, chamava-se Joaquim Jonas Bezerra Montenegro, filho do Rio
Grande do Norte, cabra jovem e decidido que, logo de início, passou a implicar com certas atitudes do Juiz de Direito
que por aqui tinha jurisdição, o dr. Felippe Alves de Carvalho, sediado em Castro.
Nas cálidas terras do nordeste, um irmão do jovem magistrado, ainda quando Jesuíno Brilhante, predecessor de
todos os cangaceiros, punha medo nas autoridades, já havia demonstrado o gênio altivo da família: magistrado também, resolveu se insurgir contra o Presidente da Província
e contra o Chefe de Polícia, culminando por processá-los...
Mas em Ponta Grossa, o dr. Montenegro, talvez decepcionado com o pouco volume de serviço, passou a espiolhar antigos feitos, conferindo livro tombo e autos, até que
o inevitável aconteceu: no processo-crime em que era vítima o poderoso comerciante princesino José Pedro da Silva
Carvalho, o Juca Pedro, e réu. o advogado José Modesto de
Souza (estabelecido em Castro, ao que consta), verificou a
ausência de duas páginas, ali achando, ainda, vestígios de
papel queimado. A peça processual que faltava era, justamente, uma das mais importantes: a decisão de pronúncia
do acusado que, segundo a legislação da época, remeteria
o acusado a julgamento popular.
O escrivão Joaquim José de Camargo foi, então, chamado às falas: o que é que havia acontecido naqueles autos?
Por que é que eles ficaram paralisados durante quatro
anos, desde 1867?
Tão hábil de raciocínio como o era no trompete
da banda de música que animava as festas de Sant’Ana,
o velho Quim Camargo percebeu que era chegada a hora
de pôr em pratos limpos o que considerara uma enorme
bandalhice. Sempre fora zeloso com as folhas pautadas dos
processos, numerando-as, rubricando-as, carimbando-as e
cosendo-as, ao depois, com barbante grosso e com pontos
firmes. Naquele caso, porém, que envolvia os interesses de
Juca Pedro, ficara pasmo com a atitude do dr. Felippe Carvalho que, numa visita de correição ao Termo de Ponta Grossa, constatando que o bacharel Modesto, réu no processo,
fora pronunciado pelo primeiro suplente de Juiz Municipal,
irado, acendeu uma vela e queimou as duas páginas que
continham a decisão, afirmando ao serventuário que, como
Juiz Corregedor, tinha poderes para tanto...
Agora, porém, quase cinco anos depois, um outro ho-
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mem de toga resolvera destrinchar o caso, responsabilizando, se necessário, o colega piromaníaco.
Ouvindo a história da boca do calejado notário, Montenegro não titubeou: mandou abrir outro processo, nomeando peritos que constataram a supressão das duas
páginas e bem assim o fato de que as mesmas haviam sido
calcinadas. Colheu as declarações do defensor do réu, dr.
Agostinho Martins Collares, advogado e camarista, o qual
confirmou que, na época, o Escrivão Joaquim lhe contara
sobre o ocorrido. O Major Fernando Penteado Rosas, 1º suplente de Juiz Municipal e de Delegado de Polícia, também
ficou sob suspeita porque a queima teria acontecido no interior de sua residência. Rosas, porém, era pessoa tida em
alta conta na cidade: português de nascimento, homem de
certa cultura, dono de respeitável patrimônio advindo de
seu casamento com uma viúva da família Baptista, ostentava, ainda, o pomposo cargo de Delegado Consular de Sua
Majestade Fidelíssima. Não era possível, pois, que se prestasse a trama tão ardilosa.
Ao interrogar em Juízo o dito Major da Guarda Nacional,
o dr. Montenegro ficou a par de mais alguns lances da história: o colega castrense Felippe Alves de Carvalho, com o
processo nas mãos, dirigira-se até à casa do depoente e, ali
adentrando, pediu uma vela acesa. Na seqüência, sem nada
explicar, queimou as duas páginas da sentença de pronúncia, apenas afirmando que podia agir daquela maneira.
O jurista potiguar, findo o procedimento instaurado,
concluiu pela absolvição de Fernando Rosas e pela responsabilização de Felilppe, expedindo-lhe, inclusive, mandado
de prisão. Ao mesmo tempo, dirigiu longo ofício ao Presidente da Província, dr. Venâncio José d’Oliveira Lisboa, narrando todo o acontecido e fazendo colocações doutrinárias
e jurisprudenciais no sentido de demonstrar que Felippe
Carvalho não possuía foro privilegiado e que podia, perfeitamente, ser processado e preso por um outro Juiz, do
mesmo grau.
A resposta, porém, não se fez esperar. Com uma ordem de prisão nas costas, o dr. Felippe dirigiu-se diretamente ao Presidente Venâncio, dizendo-se perseguido e
afirmando que Montenegro se achava mancomunado com
políticos pontagrossenses do Partido Liberal Monárquico,
apoiado, ainda, pelo Promotor Público e futuro Deputado,
Tristão Cardoso de Menezes Filho. Por igual, afirmou que
o rio-grandense-do-norte não tinha competência para

OAB História

processá-lo e que agia em represália pelo fato de haver
sido denunciado anteriormente, em processo crime de
responsabilidade envolvendo Francisco Xavier da Silva,
Juiz Municipal de Castro e futuro Presidente do Paraná.
Nenhuma alusão fez, porém, sobre o evento incineração.
Impelido provavelmente por motivações políticas,
Venâncio Lisboa, Presidente da Província, ao receber o
ofício de Carvalho, deu dezoito dias de prazo para Montenegro informar. Este, de imediato, reportou-se à missiva que já mandara, afirmando que agia dentro da lei.
Poucas semanas depois, o destemido Juiz Municipal de Ponta Grossa, que ousara se incomodar com a
simples queima de apenas duas folhas de um processo,
foi suspenso do exercício de suas funções, passando a
responder por crime de responsabilidade, em procedimento conduzido pelo já citado Francisco Xavier da Silva,
cognominado “Monge” (era solteiro, tinha vida reclusa) e
que, com a República, mandaria no Paraná por um largo
espaço de tempo (Presidente em três mandatos: 1892,
1900 e 1908). No final da pendenga, Montenegro foi
despronunciado pelo Juiz da época, dr. Joaquim Xavier
d’Almeida que, então, recorreu de ofício ao Tribunal de
Relação. Na Instância Superior, inverteu-se o resultado:
o magistrado que enquadrara o colega piromaníaco foi
condenado. Novo recurso, agora através do hábil jurista
Laurindo Abelardo de Britto (deputado provincial e futuro Presidente da Província de São Paulo). Finalmente, em
31/10/1872, sobreveio a decisão definitiva, com a absolvição de Joaquim Montenegro.
Os Campos Gerais, aliás, pelas palavras do saudoso
advogado e historiador iapoense Oney Borba (nascido em Ponta Grossa), tiveram alguns Juízes, mormente
aqueles que vinham do Norte do país, que só fizeram
por desacreditar o próprio cargo. O pernambucano
Álvaro Orosco, por exemplo, depois de uma briga que
aconteceu na raia de corridas de cavalos de Piraí do Sul,
foi até a Delegacia de Polícia com uma máquina e uma
tesoura de cortar cabelos, e mandou que o preso Benjamin de Castro tosasse os três homens e as três mulheres
envolvidos no arranca-rabo: foi processado pela arbitrariedade e perdeu o cargo. João Miguel de Mello Taques,
paulista de Itu, também respondeu a processo por crime
de responsabilidade em Castro, abandonando o cargo
antes de ser prolatada a competente sentença que, daí,
acabou por condená-lo na multa correspondente a seis
meses e nas custas, porque não pode mais sofrer a perda do emprego, que já deixou, nas palavras do julgador,
dr. Domingos Martins de Araújo. E o dr. Francisco de
Paula Araújo Macedo, Juiz Municipal de Castro em 1850,
solteiro e metido a conquistador, acabou levando duas
facadas no ventre, por ocasião de baile que acontecia na
residência de João Moreira Garcez, após bater asas em
derredor da esposa de Joaquim Domingues Teixeira...

Josué Corrêa Fernandes
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Coluna ESA

Quantos cursos da ESA você já fez?
O

site da Seccional. Nós mandamos
s cursos da Escola Superior
emails para todos os advogados
de Advocacia da OAB-PR,
Instituição
com um mês de antecedência e
com apoio da (AASP) Associação
mesmo assim eles não participam.
dos Advogados de São Paulo, têm
espera maior
É uma pena porque com o curso,
registrado baixa frequência dos
adesão aos
o profissional pode se atualizar do
advogados. Dos 23 realizados até
cursos
que está sendo discutido no meio
30 de junho desse ano, em Ponta
jurídico”, destacou.
Grossa, sendo três gravados e 20
O baixo interesse do profissiotelepresenciais, apenas 24 pessoas participaram. Já os 27 cursos ofertados em 2013, con- nal não é uma realidade apenas de Ponta Grossa. Em outras Subseções a adesão também é mínima. Mesmo astaram com a participação de somente 27 profissionais.
As aulas são ofertadas numa sala equipada, na sede sim, não existem grandes perspectivas, a curto prazo, de
da Subseção, e ministradas por profissionais qualificados, mudanças nas estratégias para aumentar a participação
geralmente, mestres nos assuntos em questão, que são dos advogados. Segundo informou a responsável pela
escolhidos para atender as necessidades atuais. Para fi- ESA, Lídia Miretki, recentemente, a Escola criou o facecar ainda mais atrativo, o curso tem baixo valor de inscri- boook da instituição, como nova ferramenta de divulgação. No entanto, as salas ficam praticamente vazias ou ção dos cursos.
A diretoria ainda continuará apostado na divulgacom um, dois participantes, no máximo. Se não registra
ção, através da confecção de cartazes e parceiras com
ao menos uma inscrição, o curso não é realizado.
De acordo com o presidente da Ordem dos Advoga- as faculdades. “Proporcionamos aos alunos quintanistas
dos do Brasil-Subseção de Ponta Grossa (OAB-PG), Edmil- oportunidades de participar, com isto, ele receberá cerson Schiebelbein, o que acontece é a falta de interesse do tificado que contará com horas extras curriculares”, conadvogado. “Os cursos sempre são divulgados, através do siderou.

Iniciativa
A Escola Superior de Advocacia da
OAB-PR tem por objetivo colaborar
com o aprimoramento constante dos
Advogados Paranaenses, e, por isso,
viabiliza os cursos de aperfeiçoamento, através de convênios de cooperação. Para isso, oferece as seguintes
modalidades:
•
PRESENCIAL – São diversos cursos que podem ser ministrados nas
subseções. Basta que o coordenador
da ESA, ou o presidente da subseção
faça a solicitação.
•
AULAS ONLINE – Parceria firmada com a (ESMAFE/PR) Escola da
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Magistratura Federal de Paraná. Permite que a Ordem utilize as instalações, os equipamentos de gravação,
transmissão e controle de frequência
da ESMAFE/PR, com conteúdo produzido por professores paranaenses,
sob coordenação científica da ESA-OAB/PR e ESMAFE/PR. As aulas podem ser assistidas no computador
de sua residência ou escritório e no
horário de sua conveniência.
•
INTERNET – Acontece através
de parceria com a (ENA) Escola Nacional de Advocacia e a (AASP) Associação dos Advogados de São Paulo. A
transmissão dos cursos é via internet,
com emissão de certificado aos que

obtiverem audiência mínima de 75%
no curso, controlado por monitoramento eletrônico.
•
VIDEOTECA – É uma parceria
com a (ENA) Escola Nacional de Advocacia e a (AASP) Associação dos
Advogados de São Paulo. O acervo
conta 150 vídeos de aulas gravadas,
com transmissão dos cursos via internet. Não são conferidos certificados e
declarações de participação paras as
aulas videoteca.
•
WEB AULA – Parceria com a
ESA-OAB/SP. As aulas são disponibilizadas com a facilidade de acesso no
horário de melhor conveniência, de
qualquer computador.

Bate Papo
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Resenha

OS ESQUECIDOS
N

ão se pretende discutir a pena de morte no Brasil que,
volta e meia, entra em pauta na mídia e no Congresso
quando da justa e compreensível indignação diante de crimes cruéis ou fúteis (A Constituição de l937, denominada
“polaca”, em seu art. 122, inc. 13, letra f, a admitia em casos
de “homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de
perversidade”).
A pena de morte está proscrita - salvo em caso de guerra - pela Constituição atual (art. 5º, inc. XLVII). É da tradição
de nosso direito desde que a pena de morte foi abolida
pela Constituição de l891 (art. 72, § 21); assim a de l934
(art. 113, inc. 29); como a de l946 (art. l4l, § 31).
A oposição a ela encontra abono na contra-prova histórica dos países de primeiro mundo (Inglaterra, França,
Espanha, Itália, Canadá, Alemanha e boa parte dos estados
dos Estados Unidos), e na dimensão sociológica (índices de
criminalidade com ela ou sem ela) e psicológica (nenhuma
persuasão).
Por outro lado, o constituinte de 88 moveu-se de grande
preocupação e não menor compaixão ao insculpir na Constituição os sagrados direitos (no art. 5º tudo, nele, é sagrado)
do preso, na convicção, sem dúvida, da fragilidade da legislação ordinária e das truculências policiais por aí afora, a suscitar, a respeito, intermináveis e acesas controvérsias.
Temos, então, que ao preso se deve dispensar todo o
respeito a sua integridade física e moral, agrupados em estabelecimentos distintos conforme a natureza do delito, a
idade e o sexo. Nada de penas infamantes, cruéis ou trabalhos forçados. Contra ele, ao qual se assegurará ampla
e irrestrita defesa, não se poderá admitir provas - embora
conclusivas - obtidas por meios ilícitos. Além do mais, quando da prisão, deve ser informado de seus direitos, entre os
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quais o da identificação do responsável por ela, passando
a ter, a partir daí, assistência da família - imediatamente comunicada da prisão - e de advogado, sem se falar no controvertido auxílio-reclusão (Constituição, art. 201, I, in fine).
O Estatuto da Criança e do Adolescente, gerado pela
Constituição de 88, assegura aos menores delinquentes,
ou melhor, infratores (não raro mais perigosos e insensíveis
que os criminosos) um elenco de dezesseis prerrogativas,
entre as quais: a de ser tratado com respeito e dignidade;
a de permanecer preso ou internado na localidade mais
próxima do domicílio dos pais; receber visitas, ao menos
semanalmente; a de habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; a de receber educação e
profissionalização; a de acesso aos meios de comunicação
social; a de receber assistência religiosa; a de ter lugar seguro para seus objetos pessoais de sua posse, etc.
Tudo isso é devido também aos autores do hediondo
crime de Telêmaco Borba (PR), que seviciaram, estupraram
e mataram a menina Graciele, de penas dez anos (Veja nº
51, ano 24) - só para exemplificar.
Sob o ponto-de-vista da pessoa humana, que são também os criminosos e infratores, tudo bem; é a civilização e
nosso custo ou - como querem alguns - pagamento social.
Verdade é que isso, até certo ponto, não passa de teoria, ou, como se diz, “letra morta”, diante do estado atual
dos presídios e cadeias e das condições existenciais dos
presos (super-superlotação com suas consequências).
E a pensar que a Constituição do Império (1824) já prescrevia, em seu art. 179, inc. 21: “As cadeias serão seguras,
limpas e bem arejadas, havendo diversas casas paea separação dos réus, conforme suas circunstâncias e natureza
de seus crimes”

que o Estado os sustenta. Ao revés, tem-na eles contra o
Estado, se este não lhes assegurar as prerrogativas constitucionais e legais; acudidos pelas comissões dos direitos
humanos - como, de resto, não poderia deixar de ser.
O Estado, entretanto, às vítimas do crime, só a desmemória.
O “iter criminis” é divulgado, comentado e a sociedade
se questiona. A “via crucis” da vítima não desperta interesse, salvo no primeiro momento, passado o condoimento
passageiro; damos-lhe as costas, porque o problema não
é nosso. A preocupação é com o autor do delito que nos
molesta, que perturba nossa tranquilidade e bom viver. A
vítima e as sequelas do crime... Ora, a vítima!
Há nisso tudo uma profunda contradição, para não dizer enorme injustiça.
Não se é contra o tratamento dispensado ao condenado, mas, sim, contra a nenhuma atenção social dispensada
à vitima e a sua família. Se a criminalidade é um ônus social,
o infortúnio dela resultante também deveria ser.

Resenha

E aqui, então, uma reflexão necessária: e as outras pessoas? As vítimas e seus familiares? A família do vigia morto,
a do porteiro assassinado, a do policial abatido no cumprimento de seu dever, a do refém, a do sequestrado, a do
taxita assaltado e eliminado, da estuprada...
Por que não se lhes assegurar também a integridade
física e moral, condições adequadas de higiene e salubridade, condições de educação e profissionalização, atividades
culturais, esportivas e de lazer, etc?
Nem de longe pensar em auxílio-compensação! Nenhuma comiseração. A fatalidade é deles, em particular. A sociedade fica a se preocupar com a assistência, reeducação
e recuperação do criminoso em ambiente mais conhecido
como “escola do crime”.
Dir-se-á que a família da vítima ou a própria vítima receberá da Previdência Social a pensão que lhe couber, a minguar, com o tempo, até o quase nada (como ocorre desde
antanho).
O criminoso sempre lembrado, a vítima (e suas sequelas) sempre esquecida. O preso tem como reclamar e exigir
(com rebeliões e reféns), a vítima ou sua família não. O apenado protesta e, bem ou mal, é ouvido; o vitimado silencia
porque ninguém o ouve, olvidado que é.
Por outro lado, a responsabilidade civil é inócua em relação à vítima e seus familiares, que o criminoso em geral
ou o menor infrator não tem com que responder, tanto

Wilson J. Comel
Advogado (OAB/PR - 2.095). Professor aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Ex-Presidente da OAB Subseção
de Ponta Grossa. Ex-Conselheiro da OAB/PR. Membro da Academia
de Letras dos Campos Gerais.
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Transparência

A

Tesouraria da OAB Ponta Grossa apresenta nas edições da Advocatus um resumo do relatório mensal das contas
da entidade, com objetivo de assegurar a boa e correta aplicação dos recursos. Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecimentos.
Dirceia Moreira

SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2014
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
CRÉDITOS
DILIGÊNCIAS DO FORUM
DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA FEDERAL
AJUDA DE CUSTO DA SECCIONAL
DILIGÊNCIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
DEPÓSITO SECCIONAL PAG.ROSSANA BÜHRER REF.AD.MÊS JUNHO
RESTITUIÇÃO DOS CORREIOS

DÉBITO

CRÉDITO
4.160,00
476,65
11.000,00
361,00
296,80
361,15

16.655,60

total
CRÉDITOS EVENTUAIS
FOTOCÓPIAS SEDE
LOCAÇÃO DO CAMPO - GUILHERME WILSON G. GRZYBOWSKI
LOC.CHURRASQUEIRA,PRATOS E TALHERES-GUSTAVO R.MARTINS
LOCAÇÃO DA CHURRASQUEIRA - RAFAELLA MARTINS DE OLIVEIRA
LOCAÇÃO DA CHURRASQUEIRA-EDMILSON R.SCHIEBELBEIN
LOCAÇÃO DO CAMPO - GUILHERME WILSON G. GRZYBOWSKI
LOCAÇÃO DA CHURRASQUEIRA - MAYARA CRISTINA BRIGOLA
LOCAÇÃO DO CAMPO - JOÃO MARIA DE GOES JUNIOR

3,45
60,00
186,00
150,00
300,00
60,00
100,00
60,00

919,45

total
DESPESAS
HOT.PLANALTO-HOSP.ROSANGELA P/XII S.DA DIVERSIDADE CH:853.323
GVT - JUIZADO ESPECIAL CH: 853.325
ES INF.- REF.TONER P/IMP.DA SECRETARIA E TESOURARIA CH:853.326
PEGUSPAM - REF. MATERIAIS DE LIMPEZA P/SEDE CH:853.327
TARIFA DE EXTRATO POSTADO
GVT - FORUM E JUSTIÇA FEDERAL - DÊB AUTOMÁ TICO
COPEL - REL 01 - DÉBITO AUTOMÁTICO
COPEL - REL 02 - DÉBITO AUTOMÁTICO
CORREIOS CH: 853.328
LEUCOTRON - LOC. DA CENTRAL TELEFÔNICA CH: 853.329
TOZETTO - REF. COMPRAS PARA SEDE CH: 853.330
ES INF.- REF.TONER P/IMP.DA SALA DA OAB DO FORUM CH: 853.331
2GB-REF.VISTORIA DOS BOMBEIROS REF.PERÍODO 01/2014 CH:853.332
GRÁF.SANTANA-10 BL. DE RECIBOS 50/3 VIAS P/SUBSEÇÃO CH:853.333
MAQMÓVEIS-COMP. DE 2 AQUIVOS P/SALA DA TESOURARIA CH:853.334
SOCIAL MÍDIA-PRES.DE SERV.DE ASS.DE COMUNICAÇÃO CH:853.335
CHRUN & CHRUN-MANUTENÇÃO DO SITE DA OABPG CH: 853.336
K13-ADESÃO E LOC.FERRAMENTA DE PREST.DE CONTAS CH:853.338
OI FIXO - TELEFONIA SEDE - DÉBITO AUTOMÁTICO
CARRARO-GÁS E ÁGUA P/SEDE E SALAS J.T.J.F.J.E.FORUM CH: 853.337
GUIMA MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA DE MAT. ELET. CH: 853.340
MFM INF.MONI.P/SL.JUIZADO 3 COMP.P/SLS.J.F.JUIZADO.SEDECH:853.343
WMS SUP.-REF.COMPRA DE TELEFONE P/SALA DA J.TRABALHO
DARF - RETENÇÃO FAT - BRASIL TELECOM
UOL - PROVEDOR DE INTERNET DA JUSTIÇA DO TRABALHO
REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE DOMÍNIO DO SITE DA OAB PG
AUTHENTIC CÓP.-MAT.DE DIVULGAÇÃO DO XII SEM.DA DIV.SEXUAL
GOL L.AÉREAS-REEMB.PASSAGEM DA PAL.ROSANGELA P/XII SEM.
MMTR - HOSPEDAGEM DO SITE OABPG REF.MÊS DE JUNHO
ARM.TRICOTAR-COMPRA DE TNT P/DECORAÇÃO DA SEDE P/COPA
3º TABELIONATO UBIRACI-REF.RECONHECIMENTO DE FIRMA
CASA DO CONSTRUTOR-TUBO DE LIGAÇÃO P/BANHEIRO DA SEDE
DARF - RETENÇÃO FAT - BRASIL TELECOM
SOUZA & MARTINS-SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUBSEÇÃO

184,00
210,86
408,00
627,40
2,00
753,38
537,50
306,96
461,90
218,17
705,13
187,00
936,32
460,00
620,00
1.000,00
418,00
400,00
370,41
246,50
524,70
2.846,66
159,90
18,92
30,50
30,00
115,00
294,94
59,90
10,40
4,00
14,00
38,85
50,00

total

13.251,30

___________________________
TESOUREIRO DA SUBSEÇÃO

SALDO ANTERIOR (+) - R$

Dircéia Moreia*

CRÉDITOS(+) - R$

___________________________

DÉBITOS (-) - R$

PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO

SALDO ATUAL

Edmilson R. Schibelbein*
___________________________

*Devidamente assinada no original remetido a Seccional
O comprovante de todas as entradas, assim como das despesas e respectivos documentos fiscais
encontram-se disponível no site da OAB /PG - Portal da Transparência
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52.380,32
17.575,05
13.251,30
56.704,07

Vida

LER
Lesão por

Esforço
Repetitivo
O

corpo humano é uma máquina complexa, com
diversas funções e muitas peças que se encaixam. Em toda máquina, quando se usa uma das
peças excessivamente, há um desgaste desta, o que
acabará por comprometer o funcionamento da máquina inteira. No uso excessivo do corpo humano
este abuso é conhecido como LER – Lesão por Esforço Repetitivo.
Trata-se de um desgaste em determinada “peça”
do corpo, envolvendo lesões musculares e desgaste nas articulações e nervos, causando dores e inflamações. A lesão é causada pela repetição de um
mesmo movimento durante longo período de tempo. As profissões mais atacadas são as que onde é
necessário, e contínuo, o uso do computador. Mas
outros profissionais também podem sofrer os mesmos danos dependendo de como se dá a sua atividade profissional.
No caso dos profissionais do direito, como os advogados, a LER é muito comum ocorrer, pois o uso
contínuo de computador é diária, ainda mais com
a implantação dos sistemas processuais virtuais.
A LER pode ser causada ou agravada por práticas
como postura incorreta, levantamento de pesos que
forçam determinada musculatura, sedentarismo, falta de alongamento dos músculos antes da atividade
a ser realizada, etc. Por isso devemos saber contornar a lesão abusando da postura correta ao usar o
computador, como nessa imagem.
Como a LER é uma doença que se desenvolve
lentamente, de uma maneira quase imperceptível,
pois não é um dano causado de uma só vez. Este
fato é o que mais leva as pessoas a não se prevenirem, pois não a percebem ao longo da vida, mas
somente quando já existe um grande comprometimento da área afetada.

Por conta de todos estes inconvenientes, o melhor
a fazer e prevenir-se, e para isso são necessárias algumas medidas:
•
Em caso de passar muito tempo sentada, a
pessoa deve ter um apoio adequado para os pés e
para as costas, de modo que permita-lhe uma postura
correta.
•
Em caso de utilizar as mãos, é necessário
que o apoio para as mesmas esteja em uma altura
compatível com o tórax da pessoa, nem muito alto, de
modo a manter os braços suspensos, nem muito baixo, deixando-os esticados demais e sem apoio.
•
O alongamento muscular é necessário na
maioria das atividades que realizamos. Dependendo
de qual seja a sua atividade, deve-se alongar com mais
cuidado as áreas do corpo que serão mais utilizadas.
•
Fazer pausas durante o expediente, de modo
que não seja necessário ficar muito tempo na mesma
posição. Essa é uma recomendação geral. Mesmo que
haja muito trabalho, o melhor não é fazer tudo de uma
vez, pois isso pode causar um esgotamento físico ou
mental, o descanso é necessário e pode ser uma grande ajuda, melhorando o desenvolvimento do trabalho.
•
Tomar água pelo menos a cada hora de trabalho, aproveitando para levantar e movimentar o
corpo.
•
No caso da digitação, não apoiar os pulsos,
mantê-los suspensos enquanto estiver digitando.
•
A prática da Ginástica Laboral tem sido adotada por muitas empresas para prevenir problemas
como este, e tem se mostrado muito eficiente.

Fonte infoescola
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Fábulas

ALEGAÇÕES FINAIS
DO ADVOGADO NOVATO
E

m uma audiência de Instrução e Julgamento, em ação pelo rito sumaríssimo (hoje sumário), assistia a parte autora
advogado experiente, de longos anos dedicados à advocacia e a Ré era defendida por advogado recém-formado,
inexperiente e, como não podia deixar de ser, nervoso. O Magistrado abriu a palavra ao Advogado da parte autora, para
que este fizesse as alegações finais, ao que disse:
A autora reporta-se em suas alegações às provas produzidas na inicial, aos depoimentos pessoais das partes, bem como
aos depoimentos das testemunhas ouvidas às fls., requerendo seja julgado procedente IN TOTUM seu pedido.
A seguir, o Magistrado deu a palavra ao advogado da parte Ré, na seguinte fórmula: “dada a palavra à parte Ré foi dito:”
O Patrono da Ré emendou: “A Ré requer prazo legal para falar!”
O Magistrado, observando a inexperiência do Causídico, advertiu-o que se tratava de audiência de Instrução e Julgamento e que após suas alegações seria prolatada a sentença, portanto era incabível a concessão de prazo para falar.
Deveria ser apresentada a alegação em audiência. O Juiz repetiu: “dada a palavra à parte Ré foi dito:”
O Advogado da Ré disse: “ A parte Ré reitera o pedido de prazo para falar!”
O juiz, já sem paciência e atropelando os procedimentos legais, ditou para sua secretária: “pela parte Ré foi dito que
reitera as alegações feitas na contestação e demais provas produzidas nos auto”.
Após o que, o Juiz prolatou a sentença, que na parte dispositiva julgou improcedente a ação, condenando a parte autora em custas e honorários. Todo sorridente o advogado da ré, na saída da audiência foi se desculpar ao Juiz que aduziu:
“por nada meu filho, você foi brilhante, com suas alegações sua cliente ganhou a causa”!
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POLTRONA CHELSEA
1+9 DE

ATTUALE

Ofertas Especiais
SOFÁ MARLY

1+9 DE

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
PARCELAMENTO C/ CHEQUE PRÉ.

CAMA CASAL
RIGA KING
1+9 DE

CADEIRA ROMA
1+9 DE
R$ 42,50

CRIADO RIGA
1+9 DE

APARADOR RIGA
1+9 DE

MESA DE CENTRO
1+9 DE

Rua Santos Dumont, 912 . Ponta Grossa . (42) 3220.9100 . www.attuale.com.br
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