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CADERNO JURÍDICO DA ESA

Prof. Dr. Thiago Carcará
Diretor Geral da ESA

N

esta 1ª Edição, a Advocacia recebe nos 90 anos de criação da OAB/PI e 25
anos da ESA/PI mais um presente: um veículo perene de comunicação e
atualização jurídica. O Caderno Jurídico da ESA foi gestado como instrumento
de periodicidade bimestral que possibilite o fluxo de saberes jurídicos entre toda a
advocacia do Piauí, bem como seja um repositório de teses jurídicas forenses, da
advocacia e do Poder Judiciário estadual, perante Turmas Recursais, Juizados Especiais
da Justiça Comum e Federal, Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal Regional do Trabalho
da 22ª Região e Tribunal Regional Federal da 1ª Região e seus órgãos, com intuito de
propiciar melhor articulação na defesa dos interesses da classe, assim como fomentar
a construção de teses jurídicas em prol da melhor prestação jurisdicional piauiense.

Essa construção coletiva será densa e ampla, à medida que buscará contemplar
a cada edição a participação de toda advocacia piauiense, de norte a sul, bem
como ampliará com rotatividade o rol de articulistas e de produções, sempre
com diversidade de conteúdo, buscando originalidade e ineditismo. A visão dos
Editores do Caderno, bem como dos Diretores da Escola Superior da Advocacia,
colide em propiciar um Caderno que vislumbra abarcar as discussões mais atuais
sobre as principais áreas de atuação da advocacia e em especial as novidades do
mundo jurídico com os novos direitos que se emergem na sociedade piauiense.
Com esse olhar peculiar sobre a Advocacia, a gestão da Escola Superior
da Advocacia nesses 100 dias de gestão tem se esmerado para cumprir sua
missão institucional e entregar a melhor formação continuada, propiciando
qualificação de relevo e maior aprofundamento prático-teórico, consumando-se
agora bimestralmente, através desse novíssimo veículo aberto a toda Advocacia:
o Caderno Jurídico da Escola Superior da Advocacia!

90 ANOS

90 ANOS DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL,
SECCIONAL PIAUÍ
OAB Piauí – 90 anos e uma bela história

Dr. Celso Barros
Presidente da OAB Seccional Piauí

A casa da advocacia piauiense, berço
da defesa das prerrogativas dos profissionais que exercem com tanto decoro a
belíssima profissão de advogado, completa,
no dia 25 de abril de 2022, 90 anos.
Considerada uma das instituições
de maior prestígio e respaldo perante
a sociedade, a Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional Piauí, tinha suas
instalações no antigo prédio da Faculdade
de Direito do Piauí (onde funciona
atualmente a Biblioteca Estadual do
Piauí, denominada, Biblioteca Estadual
Des. Cromwell de Carvalho), tendo à
frente o primeiro presidente João Osório
Porfírio da Mota.
Ao longo desse período, muitas
foram as conquistas da classe advocatícia
do Estado, como criação da Escola
Superior de Advocacia do Piauí, em
1977, pelo presidente Luiz Gonzaga
Soares Viana; a instalação da Caixa de
Assistências dos Advogados do Piauí,
braço social da OAB, em julho de 1980, e
a construção da sede própria da OAB-PI,
no ano de 1985, pelo então presidente
Reginaldo Santos Furtado.
Nos últimos anos, ampliamos,
sobremaneira, a quantidade de
Comissões Temáticas na Ordem,
criando e instituindo as Comissões de
Trânsito, de Segurança Pública e Direito
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Penitenciário, de Direito da Saúde,
de Apoio às Vítimas de Violência,
entre outras. Também fortalecemos a
atuação das Comissões já existentes,
como a de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e a das
Prerrogativas do Advogado. Fazendo
com que a Ordem se aproxime ainda
mais das causas que são importantes
à classe e à sociedade piauiense.
A casa dos que buscam a
aplicação da lei no sentido de
garantir que direitos individuais
e coletivo, e garantias não sejam
violados, é a casa da formação
intelectual do advogado e a casa
da unidade entre os profissionais
da área. A instituição buscou em
toda a sua trajetória permanecer
atuante diante de casos relevantes,
por meio de suas comissões, dos
atos da sua diretoria e de suas
coordenações.

O juramento da advocacia:
“Prometo exercer a advocacia com
dignidade e independência, observar
a ética, os deveres e prerrogativas
profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado
Democrático, os direitos humanos,
a justiça social, a boa aplicação das
leis, a rápida administração da justiça
e o aperfeiçoamento da cultura e das
instituições jurídicas” ecoa cada vez
mais altivo em solo piauiense graças
à solidez e suporte de uma instituição
que zela pela segurança jurídica e excelência profissional.
A atuação se dá por diversas
frentes, uma delas pela emissão
de Notas de repúdio, em que a
sociedade mais uma vez encontrase representada e o discurso social
ganha força. Sensível sempre a todas
as situações, a OAB Piauí durante
esses 90 anos estabeleceu uma relação

proativa com a sociedade piauiense.
Por intermédio de ações solidárias,
esportivas e humanitárias buscou
conectar-se com todos os ramos da
sociedade, acolhendo, sobretudo, os
que mais precisam de amparo.
O estabelecimento de Subseções,
que objetivou ampliar o contato com
os advogados, tem demonstrado
resultados positivos, e revelam a
preocupação da Ordem em tratar
os profissionais de forma isonômica
e entregando cada vez mais o suporte
para que a advocacia piauiense
conquiste novos patamares diante
do cenário jurídico nacional.
Cabe ressaltarmos que durante
toda a história da OAB Piauí,
Advogados com muita destreza e
notório saber jurídico presidiram a
Ordem e colaboram de forma ímpar
para a advocacia piauiense. Confira
a lista dos presidentes abaixo:

João Osório Porfírio da Mota, de 25/04/1932 a 17/01/1933 – de 22/06/1935 a 12/08/1936;
Joaquim Vaz da Costa, de 18/01/1933 a 21/06/1935;
Júlio Lustosa do Amaral Nogueira, de 13/08/1936 a 18/08/1937;
Giovani Piauiense da Costa, de 19/08/1937 a 28/05/1938;
Demerval Lobão Veras, de 12/04/1940 a 16/07/1941 – de 31/03/1942 a 27/07/1950;
Valter Alencar, de 17/07/1941 a 30/03/1942;
João Martins de Morais, de 29/07/1950 a 31/12/1958;
Hélio Martins Correia Lima, de 01/01/1959 a 31/12/1962;
Celso Barros Coelho, de 01/01/1963 a 27/02/1969 – de 29/08/1970 a 27/11/1970 – de 31/01/1971 a 22/05/1974;
Omar Santos Rocha, de 28/02/1969 a 28/08/1970;
Darcy Fontenelle de Araújo, de 28/11/1970 a 31/01/1971;
Valdemar Ramos Leal, de 22/05/1974 a 31/01/1975;
Luiz Gonzaga Soares Viana, de 01/02/1975 a 31/01/1977;
João Pedro Ayrimoraes Soares, de 01/02/1977 a 31/01/1979;
José Eduardo Pereira, de 01/02/1979 a 24/03/1979;
Reginaldo Santos Furtado, de 25/03/1979 a 31/01/1985;
Deusdedit Sousa, de 01/02/1985 a 31/01/1987;
Fides Angélica de C. V. Mendes Ommati, de 01/02/1987 a 31/01/1989 – de 01/02/1991 a 31/01/1993 – de
01/02/1993 a 31/12/1994;
Nildomar da Silveira Soares, de 01/02/1989 a 31/01/1991;
José Sebastião Ramalho Santos, de 22/03/1991 a 21/12/1992;
Nelson Nery Costa, de 01/01/1995 a 31/12/1997 – de 01/01/1998 a 31/12/2000 – de 01/01/2001 a 13/12/2002;
Álvaro Fernando da Rocha Mota, de 13/12/2002 a 31/12/2006;
José Norberto Lopes Campelo, de 01/01/2007 a 31/12/2009;
Sigifroi Moreno Filho – de 01/01/2010 a 31/12/2012;
Willian Guimarães Santos de Carvalho – de 01/01/2013 a 31/12/2015;
Francisco Lucas Costa Veloso – de 01/01/2016 a 31/12/2018 e;
Celso Barros Coelho Neto – de 01/01/2019 até o momento.
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O último e atual deles, (dados extraídos de matéria
publicada no site da OAB PIAUÍ), Celso Barros Coelho
Neto, conheceu o amor pelo Direito muito cedo. Foi
de membro de comissão temática, passando por
Conselheiro Estadual, Secretário Geral, Conselheiro
Federal a Presidente da Seccional, já se encontrando
no seu segundo mandato. A dedicação aos livros, a
proatividade em participar de debates estudantis e a
disciplina aos estudos, são personificadas na figura do
avô: o advogado e hoje, aos 99 anos, Membro Honorário
Vitalício da OAB Piauí, Dr. Celso Barros Coelho.
“Ele foi uma inspiração para mim desde a infância
e continua sendo, ininterruptamente, fonte de muita
admiração e sabedoria”, afirmou o presidente da OABPI. O avô foi presidente da Ordem por seis mandatos
e continua sendo um dos mais influentes nomes da
advocacia.
Ainda jovem, Celso Barros Neto descobriu que a
missão de vida estaria voltada a desempenhar um trabalho
de dedicação à sociedade. “Enquanto estudante eu já
procurei frequentar a OAB. Participando dos seminários,
dos eventos jurídicos e sempre tive esse envolvimento,
interesse, em saber o que estava se passando na Ordem,
as pessoas que estavam à frente da gestão e sempre tive
envolvimento na época da faculdade”.
O tempo foi passando e com o ingresso na advocacia,
o interesse pela defesa dos Direitos Humanos se tornou
concreta: “Procurei me aproximar mais ainda do dia a
dia da OAB. Iniciei na Comissão de Direitos Humanos e
depois com o passar de alguns anos me elegi Conselheiro
Seccional no ano 2000. Com isso, veio a responsabilidade
de ocupar essa função”.
No ano de 2000, Celso Barros Coelho Neto foi
eleito o mais jovem Conselheiro do Conselho da
OAB-PI. “Procurei, através das experiências dos outros
conselheiros, lidar com os processos que chegavam até
mim, as votações. Tudo foi com o passar dos anos, tendo
o apoio dos gestores, e me tornando mais experiente”.

SEGUNDO MANDATO NA PRESIDÊNCIA
Celso Barros chegou ao segundo mandato de
Presidente com a experiência de quem já foi Conselheiro
Seccional, Secretário Geral e Conselheiro Federal da
OAB, trabalho dedicado à Ordem dos Advogados do
Brasil. O objetivo continua o de sempre: que no futuro
a Casa esteja melhor do que agora.
“Nós temos essa experiência de ter ocupado outras
funções na OAB e agora com a reeleição, as vivências
adquiridas nessa jornada certamente nos dá estabilidade
para continuarmos enfrentando as lutas e as melhores
causas nessas tratativas que tem OAB e todos os
seguimentos da sociedade”, disse o presidente da OAB-PI.
Barros define como prioridade uma eficaz defesa das
prerrogativas e acredita que a estabilidade e a experiência
como gestor vão contribuir para o desenvolvimento de
um trabalho mais célere para toda classe.
“É muito gratificante porque a gente sabe da
responsabilidade, nós estamos vivendo em um período
muito difícil. Essa crise que assola a humanidade afetou
muito a Advocacia piauiense, afetou muito a nossa
sociedade e como gestor da Ordem, agora na reeleição,
a responsabilidade é maior. Essa missão que nos foi
confiada pela Advocacia. É nossa obrigação fazer com
que nós daqui a três anos estejamos melhor do que agora.
Essa é a verdadeira missão que nós temos, fazer com que
nesse próximo triênio a OAB consiga efetivamente fazer
com que a advocacia tenha independência, segurança, as
prerrogativas respeitadas, recebendo todo suporte que
precisar”, pontuou Celso Barros.
Resta o nosso convite (de todos que fazem a
Coordenação de Cultura e memória da NOVA ESA – OAB
PIAUÍ) a todos os nossos colegas advogados e advogadas
a continuarmos seguindo com a missão, e fazer da OAB
Piauí uma instituição cada dia melhor para os advogados
e advogadas, como para a Sociedade. Faça parte dessa
história de forma ativa. Conte com o nosso apoio.
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NOVA ESA

100 DIAS DA NOVA GESTÃO
100 Dias de trabalhos da Escola Superior de
Advocacia-ESA/PI

E

stamos alcançando 100 dias da gestão da nova Diretoria da
Escola Superior de Advocacia (ESA/PI), que tomou posse
no dia 18 de fevereiro de 2022. E só temos a comemorar.
Nesse curto período, muitas atividades foram desenvolvidas e
outras tantas, propostas.

Tudo sob o comando do Diretor-Geral, Dr. Thiago
Carcará e da Vice-Diretora, Dra. Lêda Maria Eulálio, com
o auxílio indispensável dos demais Diretores, Dr. Ivonaldo
Mesquita (Diretor Administrativo), Dra. Marcele Pizzatto
(Diretora de Ensino), Dr. Johilse Thomaz (Diretor da
Interiorização das Ações da Escola), Dr. Ravana Basílio
(Diretora Acadêmica), Dr. Fabrício Carvalho (Diretor de
Pesquisa e Pós-graduação) e Dr. Jhon Lisbino (Diretor de
Eventos e Relações Institucionais).
No referido espaço de tempo, foram publicados editais
de alguns Cursos de Capacitação, quais sejam, o ‘Curso
Começando a Advogar nos Tribunais de Contas’, ‘ABC do
Processo Administrativo Previdenciário’, ‘Eleições 2022’,
‘Como Elaborar uma Petição Inicial’, ‘Curso PJE Calc e PJE’,
‘Aspectos pragmáticos da prescrição penal com a atualização
do Pacote anticrime’, todos com professores renomados
e qualificados, realizados em nossas dependências, ou
no nosso Auditório ou em uma das nossas salas de aula.
Atingimos a marca de mais de 1.500 inscritos dentre os
cursos executivos e os eventos ofertados pela ESA/PI.
Por editais, também, foram feitos o Chamamento
Público para cadastramento de professores e formação
do corpo docente para o triênio 2022-2024 - https://www.
oabpi.org.br/esapi/posgraduacao, e a Recuperação para
alunos com pendências acadêmicas, de 2012 a 2021, para
a devida conclusão das suas Pós-graduações.
Já, por Portaria, foi tornada pública a possibilidade
de regularização de pendências acadêmicas financeiras,
do período de 2012 a 2021, em condições especiais, com
desconto de 50%, para pagamento à vista ou parcelamento
em 12 vezes no cartão de crédito.
Ocorreram várias reuniões, tanto internas, para tratar de
questões do próprio Conselho ou discutir avanços no ensino

oferecido pela ESA/PI, tendo a Universidade Estadual e a
UNINOVAFAPI como parceiras; assim como institucionais,
com a participação de importantes profissionais, e;
igualmente, reuniões virtuais com os representantes da
ESA/PI das 15 Subseções da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-PI).
Semanalmente, estão sendo entregues os Certificados
de Conclusão das Pós-graduações gratuitas conclusas no
ano passado, a saber, a em Direito Penal/Processo Penal e
em Direito Administrativo/Constitucional. Juntando às Pós
não gratuitas, foram mais de 1.600 Certificados concedidos
a advogados e advogadas no estado inteiro.
Foram dadas posses aos representantes da ESA/PI nas
15 Subseções, de Corrente a Parnaíba, de forma virtual. O
Diretor-geral, Thiago Carcará, percorreu algumas cidades
para fazer a entrega pessoalmente aos mesmos.
Igualmente, foram nomeados para os mais diversos
cargos de coordenação da escola, advogados, professores
e pesquisadores, no intuito de fortalecer todos os
operadores de Direito. Entre eles estão o Dr. José Augusto
Nery, coordenador de Cultura, o Dr. Victor Hugo Leal da
Silva, coordenador de Ensino, o Dr. Gésio Lima Veras,
coordenador de Pesquisa e a Dra. Sílvia Cristina Sampaio,
coordenadora de Iniciação à Advocacia. Em particular, há
a Dra. Samila Milhomem, nomeada como coordenadora
de Comunicação.
Não podemos nos esquecer da promoção de bate-papos
informais chamados de ESA Talk, que sempre antecedem
a entrega de Certificados das Pós-graduações, sejam as
gratuitas ou não. O primeiro deles foi com a professora
Jessica Kelly, para motivar os advogados a ingressarem
no Mestrado. Também, contamos com a professora e
fundadora da ESA/PI Fides Angélica (Pioneirismo
na Advocacia), a professora Áurea Pinheiro (Artes,
Patrimônio e Museologia), a professora Verônica Accioly
(Feminicídio e violência doméstica e familiar contra a
mulher), a professora Luzinete Lima (Dia do Consumidor),
o professor Milton Gustavo (Breves apontamentos sobre
CADERNO JURÍDICO DA ESA
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a história da Advocacia), o professor Flávio Soares, a
professora Ravana Basílio (Aspectos práticos do direito
humano à alimentação e nutrição adequadas), a professora
Isabella Paranaguá (Estelionato emocional: o golpista do
Tinder), a professora Andreya Lourena e com o advogado
e conselheiro federal Dr. Einstein Sepúlveda (A advocacia
e os honorários dativos).
Cursos de Formação (Processo Ético-Disciplinar
no âmbito da OAB-PI), Conferências (Conferência da
Consensualidade e Poder Público, sob a apresentação da
Procuradora Dalila de Ârea Leão Sales Neta), Palestras
(Responsabilidade Civil na LGPD, sob a Coordenação
da professora Karenina Tito), Rodas de Conversa (Elas
falam sobre Assédio, com a deputada federal Margarete
Coelho, a jornalista Karla Berger e a promotora Flávia
Cordeiro; Feminicídio, com a presença da professora
Eugênia Villa; Pensão Alimentícia, com a professora
Isabella Paranaguá), Projetos (Consumidor e Fornecedor,
presentes, com os professores Campelo Filho e Leandro
Lages; Meus Primeiros Direitos, sob a coordenação do
professor Jhon Lisbino) e Workshops (Mulher Advogada,
o que vestem, como pensam e como trabalham, com a
professora e empreendedora Janaína Tavares, a designer de
moda Beatriz Medeiros e a psicóloga Thaís Eulálio; Pit Stop
da Advocacia, sob a coordenação da conselheira federal
Élida Fabrícia) igualmente tiveram espaço na ESA/PI.
Buscando uma abordagem mais objetiva do Direito,
entrou em prática nas redes sociais (Instagram, Facebook
e Twitter) a publicação semanal “Sabendo Direito”, sob a
coordenação do professor Ivonaldo Mesquita. Postagens com
explicações didáticas para o público em geral, para aproximar
outros profissionais e pessoas comuns do povo da Escola.
Não podemos nos esquecer do fortalecimento da
Revista Científica, comandada pelos professores Nestor
Ximenes e Karenina Tito, que orientarão os advogados e
advogadas a publicar seus artigos.
Representando mais uma conquista para a cultura
jurídica, a ESA/PI teve seu registro aprovado junto à
Câmara Brasileira do Livro, ficando apta para a emissão
de ISBN e ISSN, registros para publicações monográficas
e periódicos. Para tanto, será possível a publicação de
dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos
científicos nos Cadernos e Revistas da Casa.
Mais especificamente falando, foi publicado edital para
seleção de composição do “Livro Estudos em homenagem
ao advogado e professor Francisco de Assis Cajubá”, voltado
para os advogados da Subseção de Parnaíba.
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No mesmo sentido, por edital, está havendo a submissão
de artigos científicos que irão compor o primeiro exemplar
de coletâneas de artigos na temática Direito das Famílias
e Sucessões.
Por falarmos em publicações, uma das novidades será a
primeira edição do Caderno Jurídico, com a participação de
advogados e advogadas das mais diversas áreas em Direito,
sejam os que integram a própria estrutura da OAB-PI ou não,
para lhes permitir o compartilhamento de suas visões quanto às
mais variadas temáticas de natureza jurídica. O mesmo vale para
o Caderno Jurídico Especial, com a publicação dos Trabalhos
de Conclusão de Curso das Pós-graduações já conclusas.
Vale lembrarmos que com o apoio da própria ESA/PI
foi garantido o direito a descontos para a Jovem Advocacia
em todos os cursos e eventos promovidos pela instituição.
Homenagens a grandes nomes da advocacia piauiense
tiveram o seu devido destaque, como ao advogado
Deusdedit Sousa, que completou 100 anos nesse ano e ao
advogado Francisco de Assis Cajubá, maior destaque da
área em Parnaíba, como já citado.
Quando o assunto são pós-graduações, a ESA-PI
mais uma vez sai na frente e lança mais 09 (nove) delas:
Licitações e Contratos com ênfase na Lei nº 14.133/2021 e
Habilitação para Pregoeiro; Direito Médico e Saúde; Direito
da Família e Sucessões; Direito Municipal, Urbanístico
e Gestão Pública; Direito Digital e Proteção de Dados;
Direito da Energia, Petróleo, Gás e Mineração; Tribunal
do Júri e Docência do Ensino Jurídico, e; Direito Militar
com habilitação em Docência.
Na mesma esteira, foi também lançado o Curso de
Iniciação à Advocacia, sob coordenação do Procurador
do Município, o professor Aurélio Lobão, que irá repassar
técnicas para inserção dos jovens advogados no concorrido
e qualificado mercado de trabalho.
Participação frequente dos membros da nossa Diretoria
nas posses das Diretorias da OAB-PI como um todo,
como a da CAAPI e a das Comissões temáticas, sempre
na companhia do Presidente da OAB-PI, Dr. Celso Barros
Neto.
E para ampliar o alcance de todas essas atividades foi
implementada uma repaginação no setor de comunicação,
cuja responsabilidade é da também advogada, a jornalista
Sarah Cavalca Sobreira.
Para finalizarmos, um agradecimento especial aos que
compõem a Secretaria da ESA/PI: Dhanys Martins, Wytala
Ravana, Marielle Tourinho, Mara Lúcia da Cruz e Sherman
Douglas, sem os quais nada disso teria se concretizado.

25 ANOS

ESA-PI SOB O OLHAR DA
PROFESSORA FIDES ANGÉLICA
25 anos da Escola Superior de Advocacia da OAB-PI

Fides Angélica Ommati

Professora aposentada da UFPI, advogada, escritora,
ex-Presidente da OAB-PI, ex-Conselheira Federal da OAB,
fundadora e primeira diretora da ESAPI, hoje ESA-PI, e da
Escola Nacional de Advocacia (ENA), hoje ESA Nacional.

Tudo começou há 25 anos, em 25 de
abril de 1997. Mas isso só foi a data da
fundação da instituição, cuja personalidade
jurídica é de órgão auxiliar autônomo da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Piauí (OAB/PI). Pois bem antes dessa data,
a Escola Superior de Advocacia (ESA/
PI) já havia sido idealizada e planejada
pela professora Fides Angélica, primeira
e única presidente mulher da OAB-PI nos
90 anos de sua existência, tendo estado à
sua frente por três mandatos -1987/1989,

1991/1993 e 1993/1994).
A Dra. Fides Angélica, além de ter
sido a percussora da Escola no nosso
estado, também foi a sua fundadora. Ela
quem implementou o que é considerado
o cérebro ou o braço acadêmico da OABPI. Mesmo antes da criação da Escola
Nacional da Advocacia, datada de 17
agosto de 1999, a ESA/PI já era realidade.
Com a contribuição de incansáveis
gestores, que fizeram e que fazem
parte da história da Escola, foi possível

alavancá-la e fazer dela um grande polo de
conhecimento jurídico aplicado para todo
o estado. É um patrimônio dos advogados
e de toda a sociedade piauiense.
A E S A / PI te m c ont r ibu í d o
sobremaneira com a propagação e a
qualificação do ensino jurídico no Piauí
por meio dos seus cursos, sejam os de
capacitação, sejam os de pós-graduações,
ou eventos, como Palestras e Congressos.
Por meio de convênios com instituições
de ensino superior de reconhecida
credibilidade tem permitido um maior
alcance na classe no que diz respeito aos
cursos.
Na pandemia, por exemplo, em
face do distanciamento social e do
aprofundamento da crise financeira, a
instituição proporcionou no ano de 2020,
dois cursos de pós-graduação totalmente
gratuitos, em Direito Penal/Processual
Penal e em Direito Administrativo/
Constitucional, em que mais de 4 mil
alunos puderam se inscrever, muitos dos
quais já estão com os seus Certificados
em mãos, inclusive possuindo habilitação
para a docência, que é um dos focos da
nossa escola. Em andamento, com início
em 2021, temos mais duas pós-graduações
gratuitas, a em Direito do Trabalho/
Previdenciário e em Direito Penal, com
também mais de 3 mil inscritos. Ficando
nítida a importância e a necessidade
da Escola na missão de promover o
aprimoramento profissional de advogados,
por meio da educação e da difusão de
conhecimento.
E, a partir de agora, você irá conhecer
nos detalhes como tudo isso saiu do papel
e se tornou uma realidade, pelas palavras
da professora Fides Angélica.
CADERNO JURÍDICO DA ESA
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O nascer e o crescer da ESCOLA SUPERIOR DE
ADVOCACIA DO PIAUÍ-ESA/PI
Sempre me preocupou a qualificação
profissional. Aliás, sempre estudei para
aprender e bem exercer as funções a que
me dediquei.
Nesse propósito, ao ingressar no
Conselho Seccional da OAB, com apoio
do então presidente, advogado João Pedro
Ayrimoraes Soares, foi planejado e realizado grande evento, a fim de aprimorar
conhecimento dos estudantes de Direito e
advogados. Na oportunidade, quando recebíamos palestrantes de grande expressão
jurídica, procurava sua disponibilidade de,
paralelamente ao evento, ministrar cursos
rápidos sobre assuntos de interesse para os
participantes. Era uma oportunidade a mais
para o aprendizado dos colegas.
E alimentei, durante meus três mandatos na presidência da OAB-PI, um projeto
de institucionalizar estudo permanente
para o preparo à advocacia dos bacharéis
recém-inscritos e de atualização de conhecimentos para todos, buscando garantir
bom desempenho profissional.
Quando tive contato com escolas já
existentes em outras Seccionais, firmei a
convicção de que urgia uma escola em
nosso Estado.
Ao transmitir a presidência ao meu
sucessor e ser eleita para a função de Conselheira Federal, tive disponibilidade para lutar
por esse que posso chamar de sonho.
Em primeiro momento, pensamos,
o presidente, Nelson Nery Costa e eu, em
instituir uma fundação, para o que providenciamos a formalização de patrimônio,
mediante escritura pública. Entretanto,
avaliando os ônus que essa pessoa fundacional traria, mercê inclusive dos parcos
recursos da Seccional, optamos por ser a
escola órgão da estrutura da OAB, portanto,
com grande economia de funcionamento.
Assim foi feito. Era o ano de 1996,
e o projeto básico da escola, desde o
início pensado, foi o de formação para
a advocacia, daí a denominação CURSO
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DE INICIAÇÃO À ADVOCACIA, destinado aos novos inscritos. Esse curso faria
não somente a conscientização dos novos
advogados para seus direitos e prerrogativas, mas também seus deveres para com
a Ordem e seus clientes e demais participantes do ciclo de atividades jurídicas.
Mais que isso, obrigatória a ministração
de matérias do Direito em foco da prática
profissional, um verdadeiro resumo do que
seria necessário para que o novo advogado tivesse condição de bem executar suas
atividades.
Bem, esse projeto justificaria a instituição e o funcionamento da escola.
Porém, a essa altura, ao curso da UFPI
(único existente até então com egressos),
somaram-se mais dois – o da UESPI e o
do CEUT, ambos recentes.
Para que pudesse a escola contar com
um universo mais amplo de professores,
oficiamos aos dirigentes dos três cursos
solicitando nos fosse informado o quadro
de docentes, com sua respectiva qualificação.
Surpresa nada agradável!!! Somente o
curso da UFPI contava com alguns professores pós-graduados (uns poucos em nível
de mestrado); os dois outros, somente
com graduados.
Impôs-se-me, assim, outra vertente de
atuação da ESAPI: a formação de professores a fim de garantir melhor qualidade
dos bacharéis.
Desta feita, de comum acordo com
o então presidente, Nelson Nery Costa,
e após aquiescência do Reitor da Universidade, professor Pedro Leopoldino, foi
firmado convênio entre a Seccional e
a UFPI para a realização de cursos de
pós-graduação. Ressalto que até então,
final do ano de 1996, portanto, com um
curso de direito instituído em 1931,
nenhum curso de pós-graduação havia
sido cogitado pela direção do Departamento respectivo.

A essa altura, minha atuação no
Conselho Federal e meus contatos nos
congressos de minha condição de Procuradora do Estado deram-me oportunidade
de arregimentar professores locais e de
alguns Estados, sendo construído um
ótimo projeto de Especialização, e em
uma área bem ampla, tal a de Direito
Constitucional. Sucesso de procura, afirmando a correção de rumos dessa Escola, que passara a manter-se mediante
cobrança de mensalidades de seus cursos.
Assim foi crescendo, e as especializações
foram se multiplicando, diversificando-se
para a área processual (consegui convenio
com a Universidade Federal de Santa Catarina, que, a princípio, acertou uma turma
de cinquenta alunos, mas foi possível,
devido à grande procura, o convencimento dos coordenadores e professores para
a ministração de duas turmas – manhã e
noite –, atendendo, assim, cem profissionais
dos duzentos que se apresentaram para o
processo seletivo). Ressalto minha alegria
pela demonstração do interesse e dedicada
aplicação dos nossos alunos, o que também
encantava os professores que aqui vinham
ministrar aulas.
Havia um aspecto que os admirava –
o valor da hora-aula que lhe era pago, a
cada uma das duas vindas, de imediato à
conclusão das aulas ministradas. Sempre
procuramos demonstrar a importância
que era dada à dedicação desses professores, que solicitamente se comprometiam a retornar, tão logo fosse necessária
ministração de suas disciplinas.
A ESAPI foi crescendo, e a UFPI
foi sendo beneficiada pela quantidade
de pós-graduados em área que, mais de
sessenta anos depois de criação do Curso
de Direito, nenhuma pós-graduação havia
sido ministrada. Satisfação para ambas as
partes conveniadas. Daí a continuidade, de
que resultaram centenas de especialistas
a garantir melhor qualidade dos cursos
de Direito ministrados em Teresina e em
outras cidades do nosso Estado e do vizinho Estado do Maranhão.
Essas especializações trouxeram a
demanda por curso de pós-graduação em
sentido estrito – o mestrado. A escassez de

mestres denotava, por exemplo, no curso
mais antigo e tradicional – o da UFPI,
certa urgência em capacitação nesse patamar, ainda mais quando a avaliação do
corpo docente, pelo MEC, incluía melhor
qualificação de mais professores, sabido
que alguns já o haviam conseguido em
instituições localizadas fora do Piauí.
Destarte, foi oportuna a minha
ligação, em ambiente do CFOAB, com
membros da Comissão de Ensino Jurídico, da qual fazia parte o professor João
Maurício Leitão Adeodato, que então chefiava o setor de mestrado e doutorado da
Universidade Federal de Pernambuco.
Nessa expectativa, solicitei e contei
com a inestimável ajuda do professor
Marcelino Barroso de Carvalho, colaborador de primeira hora da ESAPI, para
o fim de elaborar minuta de convênio e
o projeto do Curso para Mestrado Interinstitucional UFPE/UFPI. O documento
ficou de excelente qualidade, e, então,
providenciei a aquiescência do Reitor da
nossa Universidade e apresentei ao professor João Maurício a proposta dessa importante parceria, naturalmente demonstrando a carência de qualificados nesse nível
em nossos cursos de Direito, com ênfase
na Universidade Federal.
Mediante o conhecimento, pelo
professor João Maurício, do compromisso
e do desempenho que a ESAPI demonstrava, fator de antecipação da sua confiabilidade, houve de parte daquele eminente
professor a promessa de que envidaria
esforços para a concretização do acerto
entre as IES e a consequente realização
do Curso.
O Curso de Mestrado teve duração
prevista para dois anos (24 meses), com
início previsto para janeiro de 2000 e
conclusão em dezembro de 2001. Foram
destinadas 10 (dez) vagas para professores da UFPI e as outras 10 (dez), para
processo seletivo, que se realizou, com
preenchimento dessas vagas.
A área de Concentração foi Filosofia
e Teoria Geral do Direito, e a coordenação
institucional ficou ao encargo do Prof. Dr.
João Maurício Adeodato (UFPE), com
a coordenação operacional do Prof. Dr.

Francisco Antônio Paes Landim Filho
(UFPI).
Eram reitores das IES convenentes o
Prof. Dr. Mozart Neves Ramos (UFPE) e
o Prof. Pedro Leopoldino Ferreira Filho
(UFPI).
O Curso foi ministrado em nível esperado, propiciando a desejada qualificação
dos professores de nossa Universidade
Federal e os demais de outras instituições,
os quais ocupavam vagas selecionadas pela
ESAPI. Os professores da UFPI gozavam
de gratuidade, enquanto os da nossa Escola pagavam mensalidade, o que garantia
o cumprimento das obrigações que lhe
foram determinadas. Assim, o custeio do
Mestrado coube à UFPI e à ESAPI.
Foi um Curso que se realizou
consoante programado, mas com uma
situação muito especial e auspiciosa para
nós. Sabido que havia mais de cem concluintes de mestrados a aguardar bancas
em Recife, foi conseguido organizar e
realizar as bancas de defesa da dissertação
de nossos alunos em Teresina, na sede
da ESAPI, no que resultou em abreviada aquisição do título e sua concessão.
Louve-se o empenho dos mestrandos, que
se aplicaram e concluíram suas dissertações em tempo de garantir a desejada
antecipação de sua titulação.
Entreguei à direção da ESAPI em
início de 2004, sendo substituída pelo
professor Roberto Gonçalves de Freitas
Filho, conselheiro da OAB e docente da
UFPI.
Quando transferi a direção da nossa
Escola, contávamos com mais de quatrocentos especialistas e dezenove mestres,
um grande resultado, mercê das enormes
dificuldades que enfrentávamos em razão
da escassez de recursos financeiros.
Felizmente, a ESAPI já contava, ao
tempo do Mestrado e de outras Especializações, com uma sede espaçosa e
confortável, promessa cumprida pelo
então Presidente do Conselho Federal
da OAB, advogado Reginaldo Oscar de
Castro. Essa excelente sede nos propiciou
o incremento de nossas atividades, bem
assim o contato com professores de alta
qualificação garantiu cursos que realmente

mudavam a realidade de nossos advogados, membros do MP e juízes, um conforto
e uma alegria incomensuráveis.
A saída da direção da ESAPI deu-me
tempo mais folgado para dedicar-me à
Escola Nacional de Advocacia, que
consegui instituir e fazer funcionar no
ano 2000. Era um trabalho entre Teresina
e Brasília, e entre outras tantas cidades nas
quais conseguia o incentivo suficiente à
criação de Escolas das Seccionais.
Não tenho dados confiáveis para apreciar a atuação da ESAPI, a não ser recentemente, na gestão da Seccional 2018-2021,
que contou com uma equipe competente
e dedicada, de modo a enfrentar uma
pandemia que, ao invés de arrefecer,
redobrou as atividades da Escola. Foi uma
gestão riquíssima, com frutos em qualidade e abundância, mormente porque
muito bem aproveitas as facilidades da
tecnologia. O ensino à distância ganhou
expansão e ótimo aproveitamento, propiciando a presença em todos os rincões
do Estado e beneficiando advogados e
estudantes que não poderiam deslocar-se
a Teresina para os cursos presenciais.
Como dito, não tenho dados para
indicar quantidade, mas confesso que
me alegrou e me emocionou o trabalho
desses jovens, à frente Aurélio Lobão e
seus companheiros da ESAPI, que, recentemente, foi denominada NOVA ESA.
Na atual gestão, a sorte da Escola
e dos seus beneficiários continuou, vez
que está na sua direção um jovem inteligente, trabalhador e idealizador, Prof. Dr.
Thiago Carcará. Com este e sua vontadosa
e competente equipe, sei que a NOVA
ESA trilhará o mesmo caminho da gestão
anterior e, com a experiência adquirida
na produtiva equipe antecessora, sei que
conduzirá a NOVA ESA para uma nova
e ainda mais qualificada e diversificada
atuação.
Deus ilumine esses jovens e os faça
sentir que inexiste maior conforto e realização pessoal e alegria do que ser instrumento de construção do saber, em todas
as suas vertentes.
É o que desejo e espero dessa força
jovem e idealista!!!
CADERNO JURÍDICO DA ESA
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DIRETORIA
Sou gestora no Governo do Estado do Piauí, no cargo de Diretora de Licitações
desde o ano de 2020, e, na Escola Superior de Advocacia do Piauí – ESA/
OAB-PI, exerço o cargo de Vice-Diretora para o triênio de 2022-2024.
Exercer o cargo de Vice-Diretora da ESA Piauí é um desafio gratificante.
É uma honra estar nas mesmas posições que outras brilhantes mulheres
já estiveram, como a fundadora desta instituição, a Dra. Fides Angélica de
Castro Veloso Mendes Ommati.

Lêda Maria Eulálio Dantas Luz Costa
Vice-Diretora da Escola Superior de
Advocacia da OAB-PI

Ivonaldo da Silva Mesquita
Diretor Administrativo da Escola
Superior de Advocacia da OAB-PI

Compete à Vice-Diretoria assessorar imediatamente o Diretor-Geral no
exercício de todas as suas competências, participando das relações políticas
e administrativas da ESA/PI, especialmente com a coordenação e análise
de todas as proposições normativas e os atos administrativos dos órgãos de
administração superior da ESA/PI. Estou certa que a nova gestão da ESA
Piauí envidará todos os esforços para a preparação da advocacia para as novas
exigências que o mercado impõe por meio do Projeto ESA SEMPRE MAIS.

Sou piauiense, advogado há mais de 17 anos, com atuação generalista,
especialmente na área Cível, Trabalhista e Constitucional; fui Procurador
Jurídico Chefe da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí – ADAPI (20072010); fiz graduação em Direito pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
Especialidade em Direito Processual pela UESPI, Mestrado em Direito
Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR); fui Coordenador de
Eventos e Relações Institucionais da Escola Superior de Advocacia (2019-2021)
e professor de Direito Empresarial Constitucional na pós-graduação de Direito
Empresarial Negócios e Gestão (2019-2021); estive Membro da Comissão de
Estudos Constitucionais (2019-2021); Consultor do Exame de Ordem na área
do Direito Constitucional perante a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Exerço
o magistério há mais de 16 anos em Cursos de Graduação e Pós-graduação em
Direito no Estado do Piauí, inclusive na ESA/PI. Sou Avaliador / Parecerista
na Revista Direito & Desenvolvimento da UNICATÓLICA, da Revista
Eletrônica da Escola Judiciária do Piauí – EJUD, da Revista Humanidades
& Inovação da UNITINS e da Revista de Ciências do Estado da UFMG;
sendo Membro do Conselho Editorial da Revista da OAB-PI. Participo do
Núcleo de Pesquisa “Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais” desde
2017, cadastrado junto à UFPI e ao CNPq, como Pesquisador Convidado
sob à coordenação dos Professores Nelson Juliano Cardoso Matos e Deborah
Dettmam Matos, atuando nas áreas de Direito Constitucional, Teoria da
Constituição e Filosofia Política. Estou Membro associado do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito – CONPEDI. Autor de
inúmeros artigos jurídicos; Autor e coordenador de vários livros e capítulos de
livros dentre eles “Ensaios Jurídicos Contemporâneos”, “História do Direito”,
“Coletânea Interdisciplinar de Direito” e “Ordem Jurídica Constitucional”.
Atualmente, exerço o cargo de Diretor Administrativo da Escola Superior
de Advocacia do Piauí – ESA (2022-2024), tendo como principais missões
assessorar a Diretoria Geral na formulação e execução da política administrativa
e financeira da Escola, competindo-me exercer a orientação, coordenação e
supervisão das ações de planejamento, execução e avaliação da Administração
Geral, em seus aspectos de recursos humanos, orçamentários, financeiros,
patrimoniais, materiais e serviços gerais, inclusive convênios, referendando
os respectivos atos normativos de sua área assinados pelo Diretor-Geral,
bem como dar apoio administrativo a todos os órgãos da Escola. Segundo as
normas regimentais, sou o decano da ESA/PI por ter a inscrição na OAB-PI
mais antiga entre os Diretores.
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DIRETORIA
Olá! Meu nome é Ravana Basílio, tenho 15 anos como advogada e 12
anos de docência no ensino jurídico. Sou especialista e Mestre em Direito
constitucional pela UNIFOR. Atualmente, sou Professora de Direito do
IFPI, e presto assessoria e consultoria jurídica no escritório Basílio&Steiner
advocacia.
Estou hoje como Diretora Acadêmica da ESA/PI. Nossa função é ser
responsável pelos cursos de curta e média duração da ESA-PI, na modalidade
cursos de extensão, além de auxiliar docentes e discentes, no que for necessário.

Ravana Medeiros Costa Soares Basílio
Diretora Acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PI

Nossa missão é alinhar nesses cursos a prática jurídica do nosso cotidiano com
o ensino jurídico de excelência e a pesquisa científica. O objetivo principal é
qualificar o advogado com competência e excelência para o exercício da sua
profissão, aliando a pesquisa jurídica à prática na advocacia, comprovando
que as duas áreas não são opostas, mas complementares, tornando a advocacia
piauiense cada vez mais preparada e capacitada para os desafios do direito
em nossa sociedade.
Sou Jhon Lisbino, professor e advogado há 10 anos. Estou neste segundo
triênio (2019/2021 – 2022/-) contribuindo no exercício da função de Diretor
de Eventos e Relações Institucionais da Escola Superior de Advocacia do Piauí.
Essa Diretoria tem por objetivo fomentar a atualização dos profissionais da
advocacia a partir da realização de eventos jurídicos que propiciam discussões
e debates de temas relevantes e atuais para o mundo jurídico.
Voltada também ao alcance social, a Diretoria desenvolve, em parceria com
as Comissões temáticas, ações que atingem a população e aproximam o povo
da Casa da Cidadania, que é a OAB/PI.
Em 2019, criamos o “Projeto Leitura Legal” com apoio da Comissão de
Direito Previdenciário e já neste ano desenvolvemos em parceira com o
Procon Municipal e a Comissão de Defesa de Direitos do Consumidor o
Projeto “Consumidor, presente”, na Comunidade Vila da Paz.

Jhon Kennedy Teixeira Lisbino
Diretor de Eventos e Relações Institucionais
da Escola Superior de Advocacia da OAB-PI

Na minha perspectiva profissional e humana, identifico-me com a ações
voltadas à qualificação jurídica e que possuem relevante alcance social. Por
isso, pretendo no exercício deste cargo e em parceria com toda a Diretoria
da ESA continuar a promoção destes objetivos centrais, ampliando ainda
mais o fortalecimento da nossa atividade.
No intuito de propiciar educação jurídica continuada e de altíssima qualidade
aos advogados e advogadas do Piauí, bem como fomentar a pesquisa visando
o aprimoramento da cultura jurídica no Estado, a Diretoria de Pesquisa e
Pós-Graduação da Escola Superior da Advocacia é o órgão responsável por
assessorar o Diretor-Geral na política educacional da ESA/PI, analisando
propostas de novos cursos de pós-graduação, definindo linhas de pesquisa
a serem desenvolvidas e coordenando ações de avaliação, planejamento
e execução dos cursos em andamento, em convênio com instituições de
ensino superior consagradas, auxiliando também nas publicações jurídicas
visando disseminação do conhecimento.

Fabrício de Farias Carvalho
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da ESA/PI

Tida como um dos principais braços da ESA/PI, é meta da Diretoria de
Pesquisa e Pós-Graduação para o triênio 2022-2024, juntamente com
a Diretoria Geral e Diretoria da OAB-PI, reforçar o leque de opções
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educacionais para a advocacia, com a oferta de diversos novos cursos de
pós-graduação latu senso, inclusive em subseções mais distantes da capital,
em conformidade com a demanda apresentada pela advocacia mediante
consulta pública, em variadas modalidades (presencial, on-line, híbrido
e blended), bem como a oferta de cursos de MBA e pós-graduação stricto
sensu em nível de mestrado na área jurídica. É a ESA/PI trabalhando para
o desenvolvimento e aprimoramento da advocacia piauiense.
Dentre todas as atribuições que competem a Diretora de Ensino, a que
considero de suma importância é a elaboração da programação dos Cursos a
serem oferecidos pela ESA/PI, pois acredito que devemos sempre trabalhar
para conseguirmos proporcionar ao Advogado e Advogada uma educação
continuada de qualidade.

Marcele Roberta Pizzatto
Diretora de Ensino da Escola Superior
de Advocacia da OAB-PI

Como Diretora de Ensino, pretendo propiciar o aperfeiçoamento técnico
da advocacia e que os nossos Cursos sejam ministrados em todo território
piauiense, possibilitando a advogados e advogadas, sejam do interior ou
da capital, a evolução acadêmica profissional.

Com o escopo de construir novos paradigmas jurídicos na esfera do
conhecimento, aperfeiçoar as instituições jurídicas através de uma
abordagem crítica e interdisciplinar e fomentar a educação continuada
para o exercício da advocacia, a Nova ESA/PI preza pelo constante
aperfeiçoamento e fortalecimento dos profissionais de todo o nosso Estado.
Pensando nisso, oferecemos Cursos Livres e de Pós-Graduação voltados
à prática da advocacia que potencializam a atuação profissional de todos
os nossos alunos.

Johilse Tomaz da Silva

Diretor de Interiorização das Ações
da Escola Superior de Advocacia da
OAB-PI

O tempo e o espaço já não são mais uma barreira para o conhecimento!
Buscamos proporcionar mais segurança e excelência no exercício de sua
atividade profissional, contribuindo efetivamente com a classe dos Advogados,
fornecendo instrumentos para sua capacitação e seu aprimoramento,
visando ao pleno exercício de sua função como representante da sociedade.
Sempre com o respeito ao passado e a atenção às mudanças legislativas,
sociais e tecnológicas, permitindo que os advogados enfrentem, com
segurança, as batalhas do dia a dia.
A Nova ESA/PI tem também como meta ampliar para todas as subseções
do Estado seus cursos de aperfeiçoamento, promovendo uma verdadeira
democratização do conhecimento. Essa função será realizada em conjunto,
em uma parceria entre a Direção da Nova ESA/PI, assessorada pela Diretoria
de Interiorização, o coordenador de Interiorização e os representantes
nomeados em cada subseção do Estado.
A estes caberá a fomentação e estruturação de cursos e eventos nos diversos
municípios do Estado e desenvolver ações permanentes junto a Direção
Geral no intuito de propiciar o desenvolvimento acadêmico e profissional
de nossos advogados.
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Curiosidade

Você sabia que a ESA/PI agora é a NOVA ESA?

C

riada em 25 de abril de 1997,
comemorando 25 anos de sua
fundação, a Escola Superior de
Advocacia da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Piauí, passou por uma
série de inovações, tanto estruturais como
conceituais.

A instituição incialmente contava
apenas com duas salas, uma destinada à
Administração e a outra, para a ministração de aulas. À época, possuía as suas
instalações no prédio da OAB/PI em
que hoje se localiza o espaço reformado
que dá acesso a muitas repartições internas da Ordem. Nos dias atuais, conta
com um prédio próprio de dois andares,
com cinco salas de aulas, uma sala de
estudo com 60 gabinetes individuais,
cujo funcionamento vai de segunda a
sexta até meia-noite e até às 20h, aos
sábados e domingos.
Isso sem falarmos da construção
de uma nova Galeria dos Ex-Diretores,
revitalização das áreas externas e de
convivência, incluindo a escada principal e os banheiros; o mesmo quanto à
parte administrativa, como as salas da
Diretoria, da Secretaria e de reuniões
e a abastecida Biblioteca, denotando
uma estrutura bem diferente em comparação aos seus primórdios.
De lá para cá, o espaço foi amplamente reestruturado, com implementação de tecnologias, ampliação do Auditório, que foi totalmente reformado,
passando a ter acessibilidade garantida
da entrada ao palco principal. O seu
sistema de som, igualmente, foi renovado, com a instalação de novas paredes acústicas (próprias para ambientes
de auditório e realização de eventos).
O local ainda recebeu um novo piso,
cadeiras, condicionadores de ar, palco,
tribuna, forro, janelas e iluminação.
Uma imprescindível novidade foi
18
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a reforma das cinco salas de aula. Esses espaços receberam novos aparatos
capazes de aprimorar os sons internamente e isolar aqueles externamente,
dada a implementação de paredes
acústicas, que também são móveis,
permitindo que as salas sejam transformadas em auditórios e recebam mais
alunos. Além disso, a sua mobília e
adereços foram trocados: os condicionadores de ar, as cadeiras, os quadros, as
cortinas e as persianas para as janelas.
Tudo isso no intuito de melhor
acomodar a Advocacia Piauiense que
usufrui dos mais diversos cursos ofertados pela Escola, que sempre procurou dar mais dignidade à Advocacia,
aos estudantes e bacharéis em Direito.
Assim, vemos a importância do
investimento em educação e da luta
para que a cultura jurídica no Estado fosse cada dia mais disseminada
e fortalecida, como bem lembrou a
professora Fides Angélica à época da
inauguração da Nova Esa, no dia 14
de julho de 2021, que, complementou
dizendo. “Fico feliz de poder presenciar este momento tão importante. No
início, tínhamos uma sala onde funcionava a parte administrativa e uma
sala onde acontecia os cursos. Uma
escola que nasceu pequena, mas com
um grande sonho. E quem sonha alto,
chega às alturas”, disse.
Por sua vez, nessa mesma ocasião,
o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, destacou que a OAB
Piauí, mais uma vez, deu um passo
importante para a cultura jurídica
dos piauienses. “Não temos ideia de
quantas pessoas já passaram por este
prédio, mas sabemos que todas elas
saíram daqui muito melhores do que
entraram. Hoje, conseguimos entregar
a Nova ESA, saneamos a Escola e temos

uma estrutura renovada, um sonho
que nós realizamos porque acreditamos. A magnitude concreta dessa obra,
uma obra perfeita, densa, cujos pilares
não foram modificados. Modificamos
estruturas, mas mantemos a história.
Estamos entregando o melhor espaço
para se estudar no Piauí. Temos aqui
um novo ânimo, novas oportunidades
de fortalecer a cultura jurídica em nosso Estado”, comemorou ele.
Aurélio Lobão, então Diretor-geral
da ESA Piauí, enalteceu as novas estruturas da ESA, que elevará, ainda
mais, o ensino jurídico no Estado e
garantiu que muitos eventos e capacitações serão desenvolvidos para que
toda a Advocacia cresça ainda mais em
conhecimento. “Hoje, é dia de júbilo.
No meio da pandemia, lançamos um
projeto inédito no sistema OAB, que
foram as Pós-graduações gratuitas,
no qual mais de 4 mil matriculados
se fizeram presentes nesse projeto,
tornando-se um modelo de educação
que está sendo expandido para outros
estados. Com essa nova estrutura, a
OAB Piauí vai transpor mais ainda os
limites”, garantiu.
É bom frisarmos que a Seccional
foi a primeira do Brasil a apresentar
requerimentos ao Fida. Foi por lá que
conseguimos parte dos recursos para
transformar este sonho em realidade.
Toda a gratidão ao Presidente do FIDA
à época, Felipe Sarmento, que muito
nos ajudou para a restauração desta
escola, que contou também com toda a
capacidade e criatividade dos recursos
da nossa própria casa. Daqui, sairão,
certamente, os grandes especialistas,
mestres e doutores, que difundirão a
cultura aprendida aqui neste solo.
25 anos da ESA/PI: é a Nova ESA
sempre mais para você!
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DECISÕES DE NOSSOS TRIBUNAIS

JURISPRUDÊNCIA
José Pedro Sobreira Filho
Advogado criminalista
Jurisprudência é o conjunto de decisões sobre interpretações
das leis feitas pelos tribunais de uma determinada jurisdição.
A seguir, teremos uma versando sobre o Tribunal de Justiça
do Piauí:

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí
TJ-PI - Recurso em Sentido Estrito (RSE) n°
00015278220188180000 PI (TJ-PI)
Jurisprudência• Data de publicação: 18/04/2018
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. FEMINICIDIO. CRIME TENTADO.
PREJUDICADA A PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. CONFIRMADA A SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. 1. A análise do pleito de desclassificação
de feminicídio tentado para lesão corporal implica
exame aprofundado das provas que deverá ser analisado
pelos jurados no Conselho de Sentença. 2. Para que seja
reconhecida a desistência voluntária, deve ficar comprovado,
de plano, que a vontade do agente foi o fator determinante
para a interrupção da usa conduta. 3. Existindo incerteza
acerca da ocorrência ou não da intenção de matar, bem
como acerca da desistência voluntária, a questão deverá ser
dirimida pelo Tribunal Popular do Júri, por ser este o juiz
natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
4. Insta consignar que resta prejudicada a preliminar quanto
a revogação da prisão preventiva do acusado, uma vez que
foi concedida a liberdade provisória do mesmo, no Habeas
Corpus nº 13821-6, de 02-03-2018, para cumprimento de
prisão domiciliar em razão de sua aplicação como forma
de substituição à prisão preventiva, nos termos do art.
318, II , do Código de Processo Penal , com aplicação de
outras medidas cautelares diversas da prisão, de acordo
com o artigo 319 do mesmo artigo. 5. Recurso conhecido
e improvido.
O referido caso trata-se de uma tentativa de homicídio
qualificada, a saber, feminicídio - artigo 121, § 2°, inciso VI,
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do Código Penal, incluído pela Lei n° 13.104/2015. Crime
este entendido como o homicídio doloso praticado contra
a mulher por “razões da condição de sexo feminino”, ou
seja, desprezando, menosprezando, desconsiderando a
dignidade da vítima enquanto mulher, como se as pessoas
do sexo feminino tivessem menos direitos do que as do
sexo masculino. Faz-se mister informarmos que após essa
alteração no aludido tipo penal, o agravamento da pena
para fins de sua fixação era dada de forma genérica. A
depender do caso concreto, o feminicídio (mesmo sem
ter ainda este nome) poderia ser enquadrado como sendo
homicídio qualificado por motivo torpe (inciso I do § 2º
do artigo 121) ou fútil (inciso II do mesmo artigo) ou,
ainda, em virtude de dificuldade da vítima de se defender
(inciso IV, idem). Entretanto, desde essa alteração, a morte
de mulheres naquelas circunstâncias compreende o artigo
121, § 2°, inciso VI, do Código Penal.
A defesa requereu tanto a desclassificação do crime em
comento para o de lesão corporal, como o reconhecimento
da desistência voluntária. Há de notarmos que o Recurso
interposto, o Recurso em Sentido Estrito, é o admissível
para atacar qualquer que seja a Sentença de Pronúncia.
Por isso, ele fora conhecido. Mas vale lembrar que esta
Sentença é mero juízo de admissibilidade da acusação
que pressupõe a existência de prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria do crime. Assim, presentes
tais pressupostos, impõe-se a expedição (no primeiro grau)
ou a manutenção da Sentença (no segundo grau) que
pronunciou o acusado, este último como calha ao caso.
Por isso, ele foi improvido. É o mesmo fundamento usado
para se decretar a prisão preventiva. São necessárias apenas
dúvidas da existência do crime (prova de materialidade)
e da autoria, para que seja exarado ou mantido esse tipo
de Sentença. O mérito da acusação, que pode resultar
em procedência ou improcedência do requerido, não é
debatido nesse Recurso, cabendo tão somente ao Conselho
de Sentença a existência de tais alegações ou teses de
defesa: a desclassificação do crime e a superveniência
da desistência voluntária. E nada impede que o corpo de
jurados possa ter esse entendimento ao final do julgamento
no Tribunal do Júri.
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NUANCES DO DIREITO

DIREITO É HISTÓRIA TAMBÉM
Coelho Rodrigues e o Código Civil
Reginaldo Miranda

Advogado e Membro da Academia Piauiense de Letras

Portador de sólida cultura jurídica
e de vasta experiência política, Antônio
Coelho Rodrigues foi um dos mais
importantes juristas do Brasil, sendo
autor de um dos anteprojetos que
precederam o Código Civil de 1916.
Nascido na fazenda Boqueirão,
então município de Oeiras, hoje,
de Picos, a 4 de abril de 1846. Era
filho de Manoel Coelho Rodrigues e
dona Ana Joaquina de Sousa, sendo
bisneto por duas linhas de Valério
Coelho Rodrigues, o primeiro do
apelido chegado ao Piauí, onde fundou
diversas fazendas.
Consta que foi batizado em 15
de agosto do mesmo ano de seu
nascimento, na capela de N. Sra. dos
Remédios de Picos, estranhamente
apenas com o nome da família
materna, Antônio de Sousa Martins.
Porém, mais tarde, em decorrência de
contrariedades familiares, corrigiu esse
equívoco, assinando exclusivamente
com o nome paterno, como manda
uma velha tradição portuguesa.
De inteligência invulgar, iniciou as
primeiras letras com a genitora e aos
seis anos de idade já sabia ler, escrever
e efetuar operações aritméticas. Foi,
então, mandado para estudar na
Fazenda Paulista, hoje, cidade de
Paulistana, com um primo, o padre
Joaquim Damasceno Rodrigues, onde
permaneceu até 1859, aprofundando
os estudos de língua portuguesa e
aritmética, e imiscuindo-se nos de
francês, latim e filosofia.
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Então, com esse cabedal de
conhecimento foi para o Recife em
princípio de 1860, aos 14 anos de
idade, a fim de cursar os preparatórios,
que os concluiu com êxito, ingressando
na Faculdade de Direito, no ano de
1862. Desde então, passou a conviver
num ambiente de cultura e saber,
participando dos embates e debates
filosóficos, dos quais soube tirar
proveito, sendo ao final do curso
aprovado com nota máxima. Recebeu
o diploma de bacharel em direito em
novembro de 1866, aos 20 de idade,
sendo escolhido por seus colegas
orador da turma, o que demonstra a
distinção em que o tinham. E não era
uma turma qualquer, ali pontificavam
os piauienses Eliseu de Sousa Martins,
seu primo, e Segismundo Antônio
Gonçalves, além de José Maria da Silva
Paranhos Júnior, futuro Barão do Rio
Branco, Joaquim Pontes de Miranda,
avô do notável civilista Francisco
Cavalcante Pontes de Miranda, dentre
outros.
Retorna ao Piauí em dezembro
de 1866, logo depois da formatura,
fixando residência em Teresina,
nova capital do Piauí, fundada pelo
presidente José Antônio Saraiva, onde
inicia intensa atividade na advocacia,
na política e na imprensa. Filiou -se
ao Partido Conservador, que era então
liderado por seu parente Dr. Simplício
de Sousa Mendes, conceituado médico
da capital piauiense. Conta Monsenhor
Chaves, que duas horas depois de ter

chegado a Teresina, já estava na sala
do júri defendendo um réu. E houve-se
com brilhantismo, de forma a encantar
a sociedade piauiense e iniciar a sua
fama de grande advogado. Em 1867,
passou a dirigir o jornal do partido,
denominado A Moderação, cujo nome
mudou para O Piauhy.
Era monarquista, “monarquista
moderado”, no dizer de Wilson de
Andrade Brandão, defendendo o
imperador sem intransigência, no
interesse do partido. “Essa posição
agrada, sobretudo porque assumida
por um moço inteligente, que utiliza
o jornalismo sério e a oratória fluente
na peleja constante das grandes causas.
Os conservadores, velhos e novos,
têm-no, desde logo, como intérprete e
mentor. Abre-se, assim, o caminho de
uma longa e acidentada vida pública.
Seu batismo na vida pública deuse em 1867, quando disputou uma
cadeira na assembleia provincial,
obtendo a primeira suplência. Embora
pudesse ser aproveitado porque outro
candidato era inelegível, não foi o
que aconteceu. Mandava na nação
um gabinete liberal. Por essa razão,
durante uma reforma no ensino
deixou-se de criar uma cadeira de
Filosofia no Liceu Piauiense, apenas
para não dar a ele a oportunidade de
candidatar-se e vir a ocupá-la.
Diante dessas adversidades,
retirou-se para o Recife em julho
de 1868, onde deveria aprofundar
os estudos e candidatar-se a uma
cadeira na Faculdade de Direito.
Porém, durante a longa viagem, o
Partido Conservador ascendeu ao
poder com o Ministério de Itaboraí,
fazendo com que mudasse de ideias e
fosse entender-se com as lideranças no

Rio de Janeiro. Em outubro do mesmo
ano, está de volta a Teresina, tendo o
seu nome indicado para as eleições
da Assembleia Geral Legislativa.
Embora divergindo de algumas
posições assumidas pelo partido,
sagrou-se vitorioso para a legislatura
de 1869-1870. Antes, porém do início
do mandato, assumiu o cargo de
promotor público de Jaicós.
Depois de cumprido o mandato,
retorna ao Recife onde defendeu
tese de doutorado, sendo aprovado
plenamente em 7 de maio de 1870,
tornando-se, assim, o primeiro doutor
em borlas e capelos no Brasil.
Emb ora cons er vador, era
abolicionista, tendo iniciado a
campanha na província com a
divulgação de artigos, criação de
caixas beneficentes e realização de
solenidades de divulgação das ideias
e mesmo da libertação de escravos. Em
1.º de novembro de 1870, funda em
Teresina, a Sociedade Manumissora,
com a finalidade de apoiar a abolição.
No ano seguinte, candidata-se à
cátedra de Direito Civil da Faculdade
de Direito do Recife, competindo com
os Drs. José Joaquim Tavares Belford
e Graciliano de Paula Batista, obtendo
o primeiro lugar por nove contra dois,
sendo nomeado professor substituto
por decreto de 23 de maio de 1871,
onde lecionou nas cátedras de Direito
Civil, Romano e Internacional. Nesse
período, enfrentou vários embates
intelectuais, onde pôde demonstrar
suas ideias filosóficas. Em março de
1873, integrando banca examinadora
à defesa de tese de Sílvio Romero
colocou-se em confronto com os
positivistas ligados a Tobias Barreto,
atraindo a ira dos mesmos. Mais tarde,
lecionaria Economia Política na Escola
Politécnica do Rio de Janeiro.
No campo político, ainda foi eleito
deputado provincial para a legislatura
iniciada em 1874 e deputado geral
no pleito travado em 1878, sendo

sucessivamente reeleito até 1886,
destacando-se sempre no debate
parlamentar pela oratória fluente,
conhecimento jurídico e pelo alto
debate das ideias. Nessa qualidade,
em 1881, emite parecer sobre o projeto
de Felício dos Santos de um novo
Código Civil. É importante ressaltar
que, embora o Partido Conservador
possuísse diversas lideranças de cunho
regional, foi Coelho Rodrigues quem
assumiu a liderança maior do Partido,
representando-o na Corte do Império,
no que rivalizava com o Marquês de
Paranaguá, que representava igual
papel entre os liberais, sendo eles
as duas mais expressivas lideranças
piauienses em plano nacional ao final
do Império.
Era conselheiro do Império e
portador da comenda da Imperial
Ordem de Cristo.
Cidadão pragmático, com a
proclamação da República, aderiu ao
novo regime em famoso Manifesto aos
Piauienses.
Em 1891, elegeu-se senador da
República, na vaga aberta com a morte
de Teodoro Pacheco, permanecendo
até 1896, tendo a oportunidade de
ocupar como membro a importante
Comissão de Constituição e Justiça.
No exercício desse mandato, ofertou
ao Senado um projeto do Código Civil,
que foi rejeitado pelo governo Floriano
Peixoto, mas despertou calorosos
debates, colocando-o em evidência
política. Foi, também, responsável
pela redação da lei que instituiu o
casamento civil (Dec. N.º 181, de
24 de janeiro de 1890), inclusive,
admitindo a possibilidade de divórcio
sem dissolver o vínculo conjugal, mas
permitindo a separação indefinida
dos corpos e a cessação do regime
de bens (art. 88). Foi esta, em muito
tempo, a alteração mais significativa
implementada no direito civil
brasileiro, um avanço para a época,
em alguns pontos sendo obstado pelo

Código Civil de 1916, projetado por
Clóvis Beviláqua. Esse fato insere
Coelho Rodrigues como um dos mais
destacados reformadores do direito
civil brasileiro, inclusive causando
impactos sociais e políticos, a exemplo
da Revolta de Canudos, liderada pelo
beato Antônio Conselheiro, que se
propunha, entre outros fatores, a
combater o casamento civil. Conforme
disse o notável jurista Pontes de
Miranda: “O Código Civil brasileiro,
pelo que deve a Clóvis Beviláqua, é
uma codificação para as Faculdades
de Direito, mais do que para a vida.
O que nele vai morder (digamos) a
realidade vem de Teixeira de Freitas,
ou de Coelho Rodrigues”.
Por fim, em 1900 é indicado
pelo presidente Campos Sales para
exercer o cargo de prefeito do Distrito
Federal, sendo empossado em 1.º de
fevereiro e exonerado, a pedido, em 6
de setembro do mesmo ano, em face
de desentendimentos com o ministro
da fazenda, Joaquim Murtinho. É que
enfrentou problemas financeiros,
tendo de tomar medidas restritivas,
sendo pressionado pelo povo e
imprensa, sem o necessário apoio da
área econômica federal.
Conforme se disse, o ponto
culminante de sua vida pública foi a
elaboração do seu Projeto de Código
Civil. É que em 1.º de setembro de 1890,
fora nomeado pelo então ministro da
Justiça, Campos Sales, para, no prazo
de três anos, elaborar um projeto de
Código Civil Brasileiro. Então, para
distanciar-se do debate nacional e
ter mais tempo para executar o seu
trabalho, fixa residência na Suíça,
onde conclui o seu projeto em 11 de
janeiro de 1893, apresentando-o ao
governo em 23 de setembro do mesmo
ano. Todavia, depois de apreciado
por uma comissão especial, o projeto
foi recusado pelo relator, negandose o ministro da Justiça, Felisberto
Firmo de Oliveira Freire a enviá-lo
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ao Congresso. Coelho Rodrigues,
então, protestou veementemente,
defendendo a sua obra.
Na qualidade de senador da
República, apresentou-o ao Senado,
onde suscitou calorosos debates, sendo
afinal acatado em 1896, como base para o
Código Civil Brasileiro. Porém, o projeto
não teve a mesma recepção quando foi
enviado para a Câmara dos Deputados,
sendo praticamente abandonado, sem
o necessário andamento.
Mais tarde, quando Clóvis
Beviláqua foi indicado para elaborar
o projeto que resultou, de fato, no
Código Civil de 1916, ainda foi
cogitado que servisse de base o Projeto
Coelho Rodrigues. Todavia, embora
reconhecesse a qualidade do projeto,
Beviláqua recusou em face de conflito
político entre os dois juristas.
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O Projeto Coelho Rodrigues, de
nítida influência alemã, foi bastante
elogiado em face de sua sistematização,
trazendo uma Parte Geral e uma Parte
Especial. Todavia, também recebeu
muitas críticas em razão de, segundo
os detratores, privilegiar o direito
estrangeiro em prejuízo da tradição
nacional. Esqueciam eles, porém, que
o jurista piauiense trazia importantes
inovações, sobretudo, no direito de
família.
De toda sorte, seja pelo projeto
de Código Civil, seja pela obra
publicada, pelo debate parlamentar
ou pelos artigos de imprensa, Coelho
Rodrigues demonstrou ser portador
de vasta cultura jurídica e geral,
transitando com desenvoltura desde
a filosofia, a ciência política, às mais
variadas áreas do direito, tais como

civil, romano, internacional e diversas
outras. Traduziu do latim para o
português, as Institutas, do imperador
Justiniano (1878). Também, publicou
Manual do súbdito fiel (1884), este sob
pseudônimo, onde vai expressar sua
insatisfação em relação às políticas
desenvolvidas pelo Gabinete liberal, e
A República na América do Sul (1906).
Em 9 de janeiro de 1873, Antônio
Coelho Rodrigues convolou núpcias
com Alsina de Caldas da Silveira Lins,
com quem teve doze filhos, entre
esses o ex-deputado Helvécio Coelho
Rodrigues.
Fa l e c e u A nt ôn i o C o e l h o
Rodrigues em 1.º de abril de 1912, na
Ilha de São Vicente, em Cabo Verde,
quando retornava de uma viagem a
Zurique. Deixou um nome aureolado
e uma substanciosa obra jurídica.

ALIMENTAÇÃO É DIREITO

O Direito Humano à
Alimentação e Nutrição
Adequadas na Corte
Interamericana de Direitos
Humanos
Ravana Basílio, Mestre

Professora do IFPI,
Diretora Acadêmica da ESA-PI
Você já ouviu falar em Direito
Humano à Alimentação e Nutrição
Adequadas- DHANA? Este direito
transcende o mero pedido de
alimentos, protegendo desde a
situação de fome suportada por
parte da população brasileira, até
a necessidade de uma alimentação
balanceada por pacientes que sofrem
com problemas de saúde decorrentes
de doença celíaca, intolerância à
lactose, e até mesmo obesidade.
Sob a perspectiva do DHANA, a
alimentação é tratada como direito
humano, inerente a pessoa, sendo
considerado direito fundamental, em
razão da necessidade vital de todo ser
humano pelo alimento, implicando
a falta deste, em prejuízo para o
exercício dos demais direitos humanos
e fundamentais. Assim, é o direito ao
alimento indispensável à formação
da cidadania do ser humano. Porém,
é preciso entender a relevância e o

significado atual do Direito Humano
à Alimentação e Nutrição AdequadasDHANA.
O direito humano à alimentação e
à nutrição adequadas- DHANA está
previsto em uma série de instrumentos
internacionais de direitos humanos.
Está originalmente previsto na
Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948), em que é discutido
no contexto da promoção do direito
a um padrão de vida adequado. Está
presente ainda no Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC), em seu artigo
11, em que se reconhece “o direito de
todos a uma alimentação adequada”,
bem como “o direito fundamental
de toda e qualquer pessoa estar livre
da fome”.
Apesar da previsão do DHANA
em impor tantes documentos
internacionais, foi somente em
1999, que o Comitê de Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais das
Nações Unidas elaborou o Comentário
Geral 12, estabelecendo orientações
para interpretação e realização deste
direito, contendo em seu parágrafo
6º, a definição para o direito humano
à alimentação adequada: “O direito
à alimentação adequada se realiza
quando todo homem, mulher e
criança, sozinho ou em comunidade
com outros, tem acesso físico e
econômico, ininterruptamente, a
uma alimentação adequada ou aos
meios necessários para sua obtenção” .
Assim, conforme o Comentário Geral
12, o direito humano à alimentação
e à nutrição adequadas (DHANA)
deve ser considerado em suas duas
dimensões: o direito de estar livre da
fome e o direito a uma alimentação e
nutrição adequadas. A fome é talvez
a mais evidente e imediata forma de
violação, mas não a única.
No Brasil, o DHANA está previsto
na Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional de 15 de
setembro de 2006. Referido diploma
legal instituiu o Sistema de Segurança
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Alimentar e Nutricional – SISAN com
vistas a assegurar o referido direito.
Ademais, em 2010 foi aprovada a
Emenda Constitucional nº 64, que
inclui a alimentação no artigo 6° da
Constituição Federal, ou seja, no
rol dos direitos sociais, tornando
o Direito Humano à Alimentação
e Nutrição Adequadas- DHANA
como fundamental pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Tal reconhecimento,
representa uma evolução do direito à
alimentação como direito humano
fundamental e tem se apresentado em
contínua progressão no Brasil.
A legislação brasileira segue
o conceito de DHANA definido
internacionalmente, pois, a Lei
Orgânica de Segurança Alimentar
(LOSAN), de nº 11.346/2006,
estabeleceu que Direito Humano à
Alimentação e Nutrição AdequadasDHANA é direito fundamental do
ser humano, inerente à dignidade
da pessoa humana e indispensável à
realização dos direitos consagrados
na Constituição Federal, consistindo
segurança alimentar e nutricional na
realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, tendo como
base práticas alimentares promotoras
de saúde que respeitem a diversidade
cultural e que sejam ambiental,
cultural, econômica e socialmente
sustentáveis .
Na nossa interpretação, o conceito
brasileiro de DHANA, é mais completo
do que o adotado pelo Comentário
Geral n. 12 das Nações Unidas, pois
é mais adaptável à nossa realidade,
introduzindo ao conceito nacional
de DHANA a preocupação com a
efetivação da segurança alimentar
e nutricional do ser humano, bem
como levando em consideração a
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cultura alimentar de cada região de
comunidade do nosso país. A questão
cultural é de suma importância porque
a região sul não possui os mesmos
hábitos alimentares que a região
norte, no mesmo sentido, indígenas
em situação de fome não terão seu
DHANA garantido com a mera
entrega de cestas básicas, porque
os itens alimentícios de tais cestas
contêm alimentos que não fazem
parte da cultura alimentar de referida
comunidade tradicional.
Com efeito, embora tenhamos
visto que o DHANA não é recente,
sua abordagem jurídica é tímida,
sendo pouco enfrentado na seara
jurisprudencial. São raros os julgados
internacionais e brasileiros tratando
da proteção do DHANA. Somente
em 06/02/2020 encontramos, o
que consideramos ser, o primeiro
julgado a tratar especificamente deste
direito na Corte IDH, é o caso das
Comunidades Indígenas Miembros
de La Asociación Lhaka Honhat
(Nuestra Tierra) vs. Argentina. Tratase de um julgado sobre a luta desta
Comunidade Indígena para conter o
avanço de ocupações de terceiros em
seus territórios, havendo um conflito
quanto à delimitação territorial entre
famílias indígenas e famílias crioulas,
além do combate à atividade de
madeireiros que exploram ilegalmente
a região. A Corte IDH determinou
que o Estado da Argentina foi
internacionalmente responsável por
violação aos direitos à propriedade
comunitária, à identidade cultural,
ao ambiente saudável, à alimentação
adequada e à água, havendo uma falta
de efetividade de medidas estatais para
deter atividades lesivas a tais direitos
indígenas.
O tema abordado no referido
caso da Corte IDH considerou o
DHANA dos povos indígenas de

forma independente, a luz do artigo
26 da Convenção Americana, em
conformidade com as peculiaridades
e respeito aos povos indígenas,
concretizado pelo acesso pleno aos
seus territórios. No nosso entender,
foi a primeira vez que a Corte IDH
tratou o DHANA de forma específica
e independente, a partir do seu conteúdo
básico presente no Comentário Geral nº
12 das Nações Unidas, ao comentar o art.
11 do PIDESC. Portanto, a interpretação
promovida por esta autora ao estudar
o julgado em comento, embora o caso
trate de uma comunidade específica,
a indígena, é de que a Corte IDH
considerou que o DHANA se concretiza
pela disponibilidade de alimentos
adequados, respeitando os padrões
alimentares apropriados ao consumo,
com acesso a alimentos saudáveis e
que respeitem a cultura alimentar de
diversos grupos de indivíduos.
No caso em tela, a Corte IDH
compreendeu que o DHANA dos
povos indígenas se concretiza, quando
os índios têm disponibilidade aos
alimentos, explorando diretamente a
terra produtiva e seus recursos naturais
que contém outras fontes alimentares,
garantindo-se também por meio
de seus territórios, o acesso físico
e de forma ininterrupta a referidos
alimentos, com observância aos
seus costumes e hábitos alimentares,
consumindo os alimentos que fazem
parte da sua dieta cultural.
Nesse sentido, espera-se que
com este julgado da Corte IDH,
reconhecendo a independência do
DHANA, e a necessidade de sua
proteção a toda e qualquer pessoa
que suporte situação de insegurança
alimentar, comece a ser debatido de
forma central pelos juristas brasileiros
e pela jurisprudência nacional, a fim
de que tal direito seja efetivado para
o bem-estar de toda sociedade.

TIMELINE 2

NAAD

O Planejamento tributário e os benefícios
para as pequenas empresas
Kaio Mikael da Costa Sampaio

Advogado
Diretor Geral do Núcleo de Apoio à Advocacia – NAAD – OAB-PI
Bacharel em Direito pela UNIFSA, Pós Graduado em Direito Tributário pela ALEPI, Pós Graduado em Direito
Empresarial (Faculdade LEGALE), Pós Graduado em Direito Constitucional e Administrativo (ESA OAB/PI)

O planejamento tributário tem como principal objetivo
proteger as atividades econômicas de uma empresa, trazendo alternativas viáveis dentro da legislação, examinando de
forma detalhada em quais regimes tributáveis a empresa
melhor se adequará, com o intuito de reduzir o montante
de tributação de forma lícita.
O empreendedor, ao iniciar o seu negócio, já encara
a dificuldade na escolha do melhor regime de tributação
para a sua empresa, principalmente, quando se fala do IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica). Atualmente, no país,
existem três tipos de regimes de tributação: o Lucro Real,
o Lucro Presumido e o Simples Nacional. Cada um tem a
sua particularidade. Isso é o que pode atrapalhar na hora
da escolha. O regime de tributação é o que faz a empresa
pagar menos ou mais impostos. Por esse motivo, o melhor
a fazer é entender cada regime e qual é o mais benéfico
para o seu negócio.
Muitos empresários, equivocadamente, acreditam que
o planejamento tributário é aplicável exclusivamente a
grandes corporações ou grupos empresariais. Isso acontece
devido à forma que o tema costuma ser abordado, levando o
microempresário a entender que por possuir uma estrutura
menor, não tem capacidade, necessidade ou não se encaixa
nos critérios utilizados para se reduzir a carga tributária.
Quando optam por não realizar o planejamento
tributário devidamente, muitos buscam orientações ou
soluções que em um primeiro momento parecem resolver
a questão, mas a médio e longo prazo podem levar o empresário a situações desagradáveis e comprometer inclusive
a sobrevivência da sociedade empresarial.
Um exemplo claro disso são os grupos empresariais que
se formam por diversas empresas enquadradas no Simples
Nacional. Na maioria das vezes, o empresário é orientado
a constituir empresas deste tipo em nome de familiares ou
amigos, dividindo o faturamento do seu negócio entre as
diversas pessoas jurídicas constituídas para se manter em
uma faixa de tributação baixa.
Diante desta manobra, deve ser destacado que, com a
digitalização de processos pelas instituições fazendárias,
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como o SPED Fiscal, SPED Contribuições, Nota Fiscal
Eletrônica, entre outras, a fiscalização faz um grande cerco
e possui ferramentas sofisticadas para identificar empresas
nesta situação.
Se a fiscalização identificar este tipo de situação, além
de todas as empresas serem excluídas do Simples Nacional e não poderem retornar por um período de dez anos,
haverá o enquadramento no regime do Lucro Presumido
e apurada a diferença na tributação do Simples para este
novo regime dos últimos cinco anos, sendo que além dos
impostos apurados, ainda será aplicada multa que pode
chegar a 225% do valor apurado e o empresário poderá
ainda responder criminalmente por crime contra a ordem
tributária.
Para evitar situações como a acima mencionada, um
planejamento tributário bem estruturado fará o melhor
enquadramento do seu negócio de forma que reduza a sua
carga tributária de modo lícito sem riscos desnecessários.
Outro ponto são os benefícios fiscais que são dados
às empresas do Simples Nacional, que muitas das vezes o
empresário não tem conhecimento de tais benéficos. Um
deles é a restituição do ICMS (Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços) monofásico, para algumas empresas do Simples Nacional, entre elas, bares, restaurantes,
farmácias, lojas de peças, etc.
Tal restituição dá direito ao empresário ser restituído
dos últimos 05 (cinco) anos, ou seja, os últimos 60 (sessenta) meses. Todo procedimento pode ser feito de forma
administrativa perante a Receita Federal, sendo que tal
restituição não trará qualquer problema para o empresário
com o fisco, podendo até compensar tais créditos, com
possíveis dívidas tributarias já existentes.
Desta forma, o planejamento tributário para pequenas
empresas está sendo um divisor de águas, principalmente,
por conta da crise econômica que o mundo vem passando
por conta da pandemia causada pelo Covid-19. Portanto,
tonando-se um remédio para o empresário aumentar seu
lucro, diminuindo sua carga tributária de forma lícita, sem
trazer qualquer problema com o fisco.

OUVIDORIA

A Ouvidoria e seu caráter de ação
institucional
Rodrigo Vidal Oliveira

Advogado há mais de 20 anos, Especialista em Direito Constitucional e Administrativo, Especialista em Direito
Público, Ex-advogado da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), Ouvidor Geral Adjunto e
Coordenador Adjuntos das Comissões Temáticas da OAB/PI (Gestão 2019-2021), Atual Ouvidor Geral da OAB/
PI (Gestão 2022-2024)

Daniela Francatti do Nascimento

Graduada em Direito. UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco
Especialista em Direito do Consumidor pela ESMAPE – Escola Superior da Magistratura de Pernambuco
Pós graduada em Direito Constitucional e Administrativo pela ESAPI – Escola Superior da Advocacia do Piauí

Fernanda Abreu

Advogada Criminalista, Especialista em Direito Penal e Processo Penal
Ouvidora da OAB/PI
Criadora do Podcast Homens Que Matam (@feminicidiocast)
Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/PI

A Ouvidoria é o termômetro da atuação institucional,
funcionando como auxiliar no controle de qualidade e,
especialmente, na democratização do acesso à informação,
além de proporcionar uma aproximação entre o órgão e
o usuário de seus serviços.
A qualidade e a eficiência das ações da ouvidoria
são fruto, em primeiro lugar, do comprometimento de
seus agentes, aqueles cuja capacidade e competência não
apenas servem de sustentáculo para as ações da Ordem,
como também de força motriz para o aperfeiçoamento
eficiente e contínuo de nossa instituição e das práticas
institucionais.
No atual quadro da Ouvidoria da OAB, Seccional
Piauí, temos Rodrigo Vidal, como Ouvidor Geral para
este triênio (2022/2024) além dos Ouvidores Adjuntos:
Daniela Francatti, Fernanda Abreu e Francisco Henrille.
Atuando ainda na interlocução entre a OAB e a Sociedade Comum, as Subseções de Picos, Piripiri, Barras,
Parnaíba, Corrente, Esperantina, Uruçuí, Água Branca,
Bom Jesus, Campo Maior, Floriano, Oeiras, São Raimundo
Nonato, São João do Piauí e Valença já possuem Ouvidores
nomeados e atuantes, nas pessoas de Kercya Cavalcante,
Marina Olímpio, Aline Monte, Paulo Costa, Tatiana Rocha,
Francisco Rodrigues, Stennio Leal, Napoleão Filho, Caio
Martins, Kelly Mororo, Danilo Martins, Maria Eliete, José
Adailton e Ítalo Fernando, respectivamente.
A Ouvidoria possui, além de suas funções técnicas,
uma função social, preconizada no art. 2º do Provimento

123 do CFOAB, quando frisa que, dentre suas finalidades
estão as de: “assistência, defesa e prestação de serviços
oferecidos aos seus inscritos e à comunidade em geral”.
A Ordem dos Advogados do Brasil defende categoricamente o direito da sociedade de se expressar livremente,
com a consciência de que o diálogo é um instrumento
agregador e, para dialogar, é indispensável ouvir.
A reflexão sobre a função social da Ouvidoria a torna
ferramenta de garantia de direitos dos cidadãos, à medida que está incluída como um canal de informação, de
transmissão e de mediação entre a sociedade e os serviços
ofertados pela OAB, tendo por resultado desse procedimento a valorização do exercício da cidadania.
Neste contexto, a função da Ouvidoria se apresenta
com abordagem direcionada para o seu protagonismo
no processo de valorização do diálogo. A Ouvidoria é,
também, um lugar de aferição da imagem da Instituição,
tão eficaz quanto as pesquisas de satisfação, que utilizam
critérios estatísticos e matemáticos.
Cabe a nós, Ouvidores da OAB e aqui, destaco a atuação combativa do Ouvidor-Geral, Rodrigo Vidal, que nos
conduz com sabedoria, profissionalismo, altivez e visão
prospectiva, colocando o setor em posição de destaque,
sermos os artífices desta conexão social da entidade.
Nosso compromisso com a classe é atuar assiduamente
e de forma constante para o processo de solidificação da
mentalidade: “quanto mais o tempo passa, mais precisamos
ouvir e mais precisamos fazer”.
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Comissões

O Compromisso da OAB Piauí com os Direitos
Humanos
Fernanda Abreu
Advogada, membro da Comissão de Direitos
Humanos
Os direitos humanos são um paradigma construído ao
longo de nossa história. Aprendemos, neste tempo, que a
promoção dos direitos humanos se dá no cotidiano, aplicando tais direitos em nossas atitudes e comportamentos
que transformem nossa maneira de pensar, de sentir, de
agir e de viver, afetando profundamente cada pessoa e
cada grupo social.
Nesta perspectiva, assegura-se que a luta por estabelecer eficazmente na consciência das pessoas e dos povos
o compromisso ativo com a promoção dos Direitos Humanos está no “DNA” da OAB.
Protagonista na luta pela proteção e promoção dos
direitos humanos, a OAB e sua Comissão de Direitos
Humanos reconhecem essa luta como vivência de sua
vocação institucional.
Não é por menos que cada estudante de Direito, quando de sua formatura, presta o juramento e expressa o
compromisso de “nunca faltar à causa da humanidade”,
traduzida pelo esforço pessoal e profissional, de agir, efetivamente, para que a dignidade da pessoa humana seja
sempre a sua causa principal.
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Assim, a OAB busca, sem trégua, promover práticas e
vivências de promoção dos direitos humanos, o que implica
em superar a banalização da violência e da morte e afirmar
a convicção de uma vida digna e plena. Eis o desafio!
A Comissão de Direitos Humanos entende que só é
possível transformar a realidade que conhecemos. Como
uma das comissões permanentes mais importantes da Ordem dos Advogados do Brasil, essa nova gestão pretende
seguir com projetos antigos, mas, sobretudo, colocar em
prática novos desafios.
O atual Presidente da Comissão de Direitos Humanos
da OAB/PI, Thiago Vale, pretende se aproximar ainda
mais da comunidade, fazendo com que os membros da
Comissão sejam fiscais da atuação estatal e sensíveis para
prevenir abusos aos direitos humanos, bem como propõe
executar parcerias com as demais comissões.
Desta forma, a Comissão almeja dialogar abertamente
com os diversos segmentos da sociedade, porque entende
que cada membro é um agente de transformação. Seguindo
o lema “NADA SOBRE NÓS. SEM NÓS”, buscaremos
conhecer para transformar, assegurando ao máximo que
nenhuma causa seja ignorada.

Ouvidoria

A Inclusão do Portador de Necessidade
Especial
Marcus Vinícius Andrade Silva
Advogado e Secretário-Geral da Comissão de
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
da OAB/PI.
Foi-me pedido para escrever um texto em tema livre,
e eu, como advogado, Secretário-Geral da Comissão de
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-PI,
e principalmente como pessoa com deficiência, não pensei
duas vezes ao escolher o tema deste texto: os direitos das
pessoas com deficiência no ordenamento jurídico brasileiro.
Obviamente, não se pretende em um texto curto esgotar
todos os direitos das pessoas com deficiência, mas apenas
trazer uma luz a alguns dos temas que são considerados
mais importantes e alguns dos temas que têm sido mais
vistos na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, para que os colegas advogados e a sociedade
como um todo tenham um maior conhecimento acerca
dos direitos das pessoas com deficiência.
Para que o entendimento seja mais simples, a lei utilizada como fonte deste texto será a Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa
com Deficiência.
Dentre seus artigos, destacam-se o artigo 2º, que traz
a conceituação de “pessoa com deficiência”: considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas. Outro
importante conceito trazido pela lei é o presente no art. 3º,
I, que trata da acessibilidade, sendo esta a possibilidade
e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos ur-

banos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros
serviços e instalações abertos ao público, de uso público
ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como
na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
Partindo agora para os direitos propriamente ditos,
a Lei nº 13.146 assegura a não discriminação (art.4º); os
direitos civis da pessoa com deficiência, como por exemplo
casar-se e constituir união estável (art. 6º); atendimento
prioritário (art. 9º); direito à saúde, por intermédio do SUS
(art. 18); direito à educação, sendo um dever do Estado, da
família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar
educação de qualidade à pessoa com deficiência (art. 27,
parágrafo único); direito ao trabalho (art. 34 e seguintes);
direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer (art. 42
e seguintes), com o destaque para as obras culturais em
formato acessível a cada deficiência; direito ao transporte
e à mobilidade (art. 46 e seguintes), com destaque para o
artigo 47, que trata das vagas reservadas aos deficientes
em locais acessíveis.
Ao fim deste muitíssimo breve apanhado dos direitos
das pessoas com deficiência, espera-se que quem o ler se interesse por buscar saber mais sobre o tema, e se aprofundar
na área da defesa dos direitos das pessoas com deficiência,
que ainda é muito deficitária no nosso Estado. Muito há
de ser feito para que a letra da lei seja de fato cumprida,
e para que as pessoas com deficiência sejam vistas como
realmente merecem: com respeito.
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O Dever de legislar e A Liberdade de
a Constituição Federal expressão nos tempos
atuais
Lucas Ribeiro Ferreira
Presidente da Comissão de Acompanhamento do
Processo Legislativo da OAB/PI.

A Constituição Federal é a norma suprema no ordenamento jurídico. É por meio da Lei superior que o
Estado se organiza política e administrativamente. É ela
que disciplina, no âmbito federal, os direitos e deveres
dos cidadãos.
Assim, hierarquicamente falando, a Constituição está
no topo da pirâmide normativa, que também é formada
pelas leis infraconstitucionais e normas infralegais, respectivamente.
Nessa perspectiva, a Constituição disciplina a legiferância e atualização normativa, traçando atribuições e limites
do legislador ordinário. O conjunto de prescrições constitucionais orienta a atualização normativa do ordenamento jurídico, incrementando os diplomas legais à realidade
social das pessoas.
O procedimento e matéria do “legislar” se encontram,
em maior parte, na Constituição Federal. Entretanto, há
que se pontuar a completude fornecida pelos Regimentos
Internos das chamadas Casas Legislativas, que denotam
os pormenores do processo legislativo.
As casas legislativas são instituições de direito que
materializam o Estado de Direito e a democracia, especificamente no que tange à representação popular dos
cidadãos, seus anseios e necessidades, bem como limitações
à arbitrariedade do estado.
No âmbito federal, essas casas legislativas são chamadas
de Câmara dos Deputados, que representa a população,
e Senado, que representa os Entes Federados. Já na seara
estadual, o Poder Legislativo é composto pelas Assembleias
Legislativas, e nos municípios, pelas Câmaras Municipais.
No tocante ao Distrito Federal, por ser um ente federado
“misto” e possuir atribuições de Estado e Município, o
órgão legislativo se chama Câmara Legislativa.
O funcionamento dessas estruturas assegura a compatibilidade da Constituição aos anseios sociais, e a atuação
da advocacia na fiscalização dessas mudanças é um dever
institucional.

Carol Jericó
O advento da Internet e das redes sociais trouxe às
pessoas a real possibilidade de se manifestarem, insurgirem-se e serem realmente ouvidas. Durante anos a fio,
as reuniões e reclamações locais ou individuais ficavam
restritas aos limites da voz, ou no máximo, dos microfones
para que se determinasse o número de ouvintes. Justamente
por isso, a grande mídia exercia um poder de influência e
persuasão gigantesco sobre as pessoas, porque apenas os
seus veículos tinham a capilaridade necessária para atingir
grandes multidões.
Com as redes sociais e a máxima do Broadcast Yourself,
operou-se a democratização dos meios de comunicação e
o que era restrito passou a ser aberto e disponível a poucos
cliques. Entretanto, tanta liberdade gera muitas dúvidas e
implicações, as quais acabam caindo no colo do Direito,
que é o grande instrumento que o Estado dispõe para
disciplinar tudo isso.
A Constituição Federal de 1988 trouxe a liberdade de
expressão, opinião e imprensa como elementos basilares
de sua estrutura. Não se pode pensar no Estado brasileiro
atual se não pensar na grande oferta de liberdades públicas
e privadas que é feita ao cidadão. Até mesmo diante de um
panorama histórico, haja vista que essa Carta foi escrita com
legislador de mãos trêmulas diante de uma ditadura de anos,
tem-se na liberdade um dos grandes enfoques do texto.
Por isso, o direito de manifestação e expressão é inalienável e deve ser, inclusive, garantido pelo Estado quando
for – de alguma forma – censurado ou mitigado. Ocorre
que, o que deve discutir hoje, à luz do Direito, é o conceito
da verdade. O que é verdade? Quem é juridicamente e
moralmente apto a diferenciar a verdade do engodo, o fato
do fake? Essa ainda é uma pergunta que ecoa nas lacunas
do nosso ordenamento jurídico, justamente porque não
sabemos até que ponto a imprensa profissional pauta-se
apenas pela verdade. Por outro lado, cresce a credibilidade
no jornalismo independente, o qual – por não estar ligado
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a nenhum grupo econômico ou político – exerce, em tese,
o dever de informar de forma orgânica e compromissada
com a ética e com a verdade. Mas os limites desse exercício
também devem estar pautados na ética e na verdade, nitidamente para que não se chegue no caos e a Internet não
seja um terreno sem lei onde, impunemente, fala-se o que
quer, sem qualquer tipo de consequência.
Como jornalista e advogada, só posso encontrar essas
respostas dentro da própria Constituição Federal. Se é
livre a manifestação, vedados estão o anonimato e a não
publicação de Direito de Resposta quando solicitado nos
termos determinados. Além disso, o Poder Judiciário deve
estar sempre pronto para exercer a heterocomposição para
a solução de qualquer conflito inerente ao tema.
Por derradeiro, é importante assinalar que esses conflitos devem ser solucionados aos olhos da lei e jamais ao
arrepio dela. Prisões de jornalistas, intimidações e outras
artimanhas são práticas de abuso de autoridade e devem
ser coibidas, não apenas em nome da Liberdade de Expressão e Liberdade de Imprensa, mas também pela própria
segurança jurídica de todos os brasileiros que almejam
progredir, evoluir e não regressar a tempos temerários.

Os Direitos Humanos
e sua capilaridade
jurídica
Marcelo Henrique Morato Castilho
Ainda em tempos hodiernos deflagra-se comum a ideia
do conceito humanitário circunscrito dentro dos limites
das reivindicações da população custodiada. Ledo engano.
Ainda que seja essa área bastante sensível aos Direitos
Humanos, esses devem estar presentes em absolutamente
todas as relações das pessoas com o Estado, sob pena de
colidência frontal com o Estado de Direito trazido pela
Magna Carta de 1988.
O sistema de proteção humanitária deve partir da
premissa maior que encontra repouso na máxima de que
o Homem (assim como compreendido como ser humano)
é o grande bem jurídico protegido por todo o ordenamento normativo. Dessa forma, deve exercer – em qualquer
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situação – seu protagonismo como destinatário desse
complexo sistema positivo de regras que guarneçam seus
direitos dentro de uma teia protetiva exercida pelo Estado.
No Brasil, a Constituição da República consagrou como
primários os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São inalienáveis e imutáveis por
serem uma das cláusulas pétreas do Texto Constitucional,
no qual estão incrustados no caput do celebrado artigo
5º, que lista os direitos e garantias individuais e coletivos.
E desses direitos primários decorrem outros não menos
importantes, de grande significação e importância, os quais
devem ser garantidos pelos remédios constitucionais e
pelos diversos instrumentos adjetivos previstos nas mais
variadas esferas do Direito.
Ao discorrer brevemente sobre as nuances de cada um
deles, torna-se possível vislumbrar o panorama apresentado
com maior acurácia. Sobre o Direito à Vida, não à toa é o
primeiro geograficamente apresentado pela Constituição
da República e sua decorrência principal está no Direito
à Saúde, que aflora como conditio sine-qua-non para sua
efetiva observação. Nessa linha, deve-se compreender
saúde como o dever do Estado de preservar a vida dos seus
habitantes, sempre à luz da dignidade da pessoa humana.
Não basta possibilitar a sobrevida, mas cabe ao Estado a
promoção de todos os meios possíveis para assegurar saúde
e vida digna às pessoas, o que não se limita a tratamentos
de natureza ambulatorial ou médico-hospitalar. Também
devem ser encarados como decorrência do Direito à Vida
searas como o Direito Ambiental, por exemplo. Afinal,
ecossistemas equilibrados e a boa e consciente interação do
ser humano com a natureza asseguram um mundo melhor
para as gerações atuais e futuras, respeitando-se, assim,
os direitos do Homem, enquanto bem jurídico protegido.
Bastante amplo também é o leque de inferências sobre o Direito à Liberdade, o qual vem sendo reestudado
e colocado em cheque diariamente, no desenvolvimento
da sociedade da informação. Como se sabe, a liberdade
não se limita ao ir e vir, cuja regularidade tem origem jus
natural. Na contemporaneidade, importante se faz refletir
sobre minúcias como a expressão de opinião não mais
adstrita aos profissionais de imprensa. As redes sociais
democratizaram o Direito à Voz, que é uma decorrência
lógica da Liberdade como se discute nesse momento. Uma
prerrogativa acobertada pelos dos Direitos Humanos, mas
que deve ser exercida dentro dos limites da dignidade da
pessoa humana, justamente para não violar o Direito à
Vida de outrem.
Quando se translada o foco para o Direito à Igualdade,
embora pareça bastante óbvia sua aplicação quando se
pensa na ultimação da isonomia aristotélica, proponho um
aprofundamento um pouco mais acentuado. Pensando no

panorama dos Direitos Humanos no âmbito processual,
importante se faz refletir sobre a paridade de armas, que
deve ser observada sempre à luz do Direito à Igualdade.
Nesse sentido, é parte do Due Process of Law assegurar
que as partes litigantes estejam na maior paridade possível, ainda que o sistema brasileiro permita distorções que
encontram raízes no poder econômico. O desrespeito à
isonomia processual gera, inclusive, insegurança jurídica, o que ocasiona colidência, também, com o próximo
elemento a ser discutido, que é a segurança.
O Direito à Segurança não se limita ao conceito de
Defesa Social, embora seja esse o mais óbvio e recorrente.
Nessa abordagem, prefiro discutir a segurança jurídica, a
qual tem sido abalada nos tempos atuais, em virtudes de
decisões conflitantes com o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, vale destacar que, embora estejamos
sob égide do Princípio da Persuasão Racional do Juiz,
esse livre convencimento deve estar alicerçado em provas
lícitas, legítimas e devidamente encartadas nos autos. É
justamente por isso que o julgamento fundamentado em
máximas traduzidas por expressões como “não há provas,

mas há convencimento” claudica de legalidade, padecendo
de vício insanável passível de anulação.
Por derradeiro, o constituinte de 1988 fez constar a
propriedade como um dos direitos fundamentais principais, devidamente tutelados pela Carta. Dele decorrem
diversas normas de natureza pública e privada, mas como
o enfoque deste estudo são os Direitos Humanos, devemos
destacar a Função Social da Propriedade, introduzida
expressamente no texto constitucional, como sendo o
reconhecimento do viés humanitário desse direito. Em
outras palavras, até mesmo a propriedade, que é um direito
carregado semanticamente de significado privado, deverá
atender à sua função social, sob pena de desapropriação
ou expropriação, no estrito dever do Estado de assegurar
ao ser humano o seu verdadeiro papel de bem jurídico
protegido.
Portanto, em linhas gerais, pode-se demonstrar a capilaridade dos Direitos Humanos que, à luz da Constituição
da República, de 1988, devem ser observados em todos
os desdobramentos jurídicos possíveis dentro do Estado
Brasileiro.
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Comissão da mulher

Os Desafios das
mulheres para alcançar
promoções e cargos
de liderança
Beatriz Sousa
Presidente da Comissão da Mulher e
Conselheira Seccional
As mulheres estão cada dia conquistando mais espaços
no mercado de trabalho. Contudo, a desigualdade de gênero
continua presente nos ambientes ocupacionais. São poucas as
representantes femininas que ocupam lugar de destaque no
nosso país, e por mais que a história demonstre o quanto já foi
conquistado, ainda muitos obstáculos precisam ser ultrapassados.
Segundo Bennett (1997 apud HRYNIEWICZ, 2018), os
homens superestimam suas capacidades, enquanto as mulheres
tendem a subestimá-las. Esse entendimento pode explicar a
conduta arriscada praticada por homens e a segura praticada
por mulheres. Quando um homem possui alguma característica
predominante em mulheres, a dedicação, por exemplo, é considerado admirável, porém, na mulher a mesma característica
não é enaltecida, por ser esperado que já faça parte dela.
A falta de confiança da mulher em seu potencial é um
grande obstáculo para que ela conquiste a função almejada.
O machismo estrutural está enraizado na sociedade, além
do combate, para modificar essa realidade, há a necessidade
da mulher se predispor a ocupar os espaços de poder. As
mulheres não se consideram preparadas para determinados
cargos, deixam de tentar alcançar promoções, enquanto os
homens se arriscam mais e, muitas vezes, superestimam suas
habilidades (BENNETT, 1997 apud HRYNIEWICZ, 2018) e
conquistam a vaga disputada.
Os homens alcançam com mais facilidade as funções de
liderança, por esse motivo, as mulheres precisam se qualificar
mais para competir pelo mesmo cargo. O Mapa da Desigualdade (2020), com base nos dados da RAIS-MTE/2018, expõe
claramente, que homens brancos estão presentes no topo da
pirâmide econômica, e mulheres brancas e negras recebem
menos para exercer as mesmas funções. A situação é ainda
mais grave para as mulheres negras, que além de ganharem
menos que os homens brancos, recebem menos que as mulheres brancas e os homens negros.
Filhos também são considerados obstáculo à entrada da
mulher no mercado de trabalho, tornando a demanda familiar

uma barreira para alcançar cargos diretivos. Pesa sobre a mulher a substituição no trabalho devido à licença-maternidade,
que ainda é um grande problema que dificulta sua escolha na
disputa por promoção ou função de liderança.
A mulher precisa lidar, além disso, com o quesito da
aparência que é gerador de preconceito. Exigências relacionadas à mudança de vestuário, forma física, cabelo, são comuns
no trabalho. Comentários, associados à beleza e ausência de
inteligência, fraqueza e fragilidade da mulher, demonstram
claramente preconceito de gênero.
O assédio no ambiente laboral é um obstáculo a ser
combatido com apresentação de políticas preventivas. É fato
que as mulheres sofrem mais assédio moral que os homens,
causando danos prejudiciais para o pleno desenvolvimento
profissional. Por muitas vezes, esse assédio foi visto como brincadeira, disfarçada de elogio, por homens e até por mulheres
que não visualizam o preconceito em comentários relacionados
a aparência de mulheres no trabalho.
Quando finalmente a mulher ocupa um lugar de destaque,
na maioria dos casos, detém-se beleza, também será um entrave. A concorrência fará referência à promoção da mulher
não pela competência, mas pelo fato dos atributos físicos,
insinuando até a possibilidade de relacionamento amoroso
com o chefe. Meios utilizados para diminuir o potencial e
a competência da mulher na tentativa de torná-la exceção,
reduzindo sua representatividade no mercado de trabalho.
Infelizmente, devido a esse rol de dificuldades que as
mulheres precisam enfrentar, há a necessidade de serem melhores que os homens para terem as mesmas oportunidades.
A concorrência é desleal, já que o homem tem a vantagem
de ter menos res-ponsabilidades fora do trabalho, portanto,
para compensar a carga pessoal, a mulher tem de ser mais
competente que o homem que disputa o mesmo cargo.
Além de enfrentar toda essa problemática, ainda há
mulheres favoráveis à meritocracia como a maneira certa e
única de chegar a um cargo diretivo, afirmando que somente
pela competência a mulher será merecedora de ocupar uma
posição de poder. A meritocracia como forma única de atingir
igualdade é ignorar a questão cultural discriminatória que
a mulher carrega. Por séculos, as mulheres foram tratadas
como propriedade, não podendo exercer uma atividade fora
de casa, impedida de ter direitos.
É bom se ter em mente que a presença de mais mulheres
em cargos de liderança é essencial para o desenvolvimento
social e econômico como um todo. A mulher pode e deve
ocupar os espaços de poder, lembrando que é preciso garantir
que as diferenças não legitimem desigualdade, possibilitando
políticas que garantam a igualdade efetiva.
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Reflexão jurídica

A Importância da Mediação,
Conciliação e Arbitragem na solução
de conflitos
Jossany Martins Oliveira,
Advogada, Mediadora, Conciliadora e Árbitra
Ao contrário do que as pessoas pensam, o acesso à justiça
não se restringe ao direito de petição perante o Poder Judiciário. As outras formas de solução de conflitos, apesar de
não serem as primeiras opções dos brasileiros, são alternativas
viáveis e até mais céleres para problemas cotidianos.
A mediação, a conciliação e a arbitragem são procedimentos de forma extrajudicial para resolução de conflitos e
não são novidade, apesar do novo Código de Processo Civil
tratar especificamente desse tema.
Esses métodos, além de serem alternativa para pacificação social, servem também para desafogar o Judiciário da
grande demanda de ações que são impetradas diariamente.
Elas podem ser solucionadas com mais rapidez e menos
desgaste se forem submetidas inicialmente a uma mediação,
conciliação ou arbitragem.
Como a intenção das formas alternativas é justamente
simplificar os conflitos, em nenhum dos casos é obrigatória
que a parte esteja assistida por advogado. Contudo, não se
impede que advogados participem das sessões de mediação,
conciliação ou arbitragem, auxiliando seus clientes durante
a resolução do conflito.
As câmaras de mediação, conciliação e arbitragem ganharam nova força com a entrada em vigor do novo Código
de Processo Civil. Funcionam como alternativa viável para
desafogar o Judiciário, mas ainda precisam ser reconhecidas
como meio válido para dirimir conflitos, tanto pela sociedade
quanto pelos operadores do Direito, para que cumpram o
papel ao qual estão destinadas.
Até o final do século passado, todos os chamados métodos
alternativos de solução de conflitos eram pouco difundidos
em nosso país. Praticamente, todos os conflitos no Brasil
eram resolvidos de forma jurisdicional.
Nos últimos 30 anos, o país mudou. Não apenas a população e a economia brasileira cresceram nas últimas décadas,
mas, também, o próprio sistema jurídico brasileiro passou a
ser renovado. Foi aprovada uma nova Constituição, um novo
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Código de Processo Civil e diversas outras legislações.
Nesse cenário de crescimento social e econômico
e de mudanças, o Poder Judiciário brasileiro tornou-se
absolutamente congestionado. Passou a levar 10, 20, ou
até 30 anos para se decidir uma disputa, tornando-o
absolutamente incapaz em decorrência ao número excessivo de casos que o aportam a cada ano.
Na década de 90, foi dado um importante passo na
busca de alternativas para superar a crise da Justiça, com
a aprovação da Lei da Arbitragem. Naquela época, a constitucionalidade de tal diploma chegou a ser questionada,
em decorrência da restrição ao direito fundamental de
acesso à Justiça previsto na Constituição. Apenas em
2001, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu,
definitivamente, a constitucionalidade da nova legislação.
Foi apenas nesse início de século, portanto, que a
arbitragem passou a ser difundida no Brasil, dando início,
à mudança de cultura no país, onde o reconhecimento
do direito só se concretizaria por meios judiciais.
Por causa da abordagem favorável das cortes brasileiras e do desenvolvimento de profissionais na área, a
arbitragem é hoje, no Brasil, largamente utilizada para
solucionar conflitos de naturezas diversas, notadamente,
disputas comerciais complexas. Muitas câmaras privadas
de arbitragem foram criadas e o mercado de trabalho
para profissionais (advogados e árbitros) vem evoluindo
constantemente.
Entretanto, o problema da crise de acesso à justiça,
evidentemente, não seria, como realmente não foi, solucionado apenas através da arbitragem. Apesar de ter sido
um avanço importante, os tribunais brasileiros ainda
não conseguem atender às necessidades da crescente e
complexa estrutura econômica e social do país.
A crise no Poder Judiciário nos levou a reconhecer
que precisamos superar a cultura do litígio (seja ele
judicial ou arbitral) e fortalecer mecanismos consensu-

ais de resolução de disputas. Em outras palavras, nos fez
reconhecer que, para dar efetividade ao direito de acesso à
justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), precisamos
superar a cultura do litígio e substituí-la pela cultura do
diálogo e da negociação.
Foi assim que, em meados de 2006, foi instituído pelo
Conselho Nacional de Justiça o Movimento para a Conciliação, que organizou mutirões de autocomposição dos
conflitos nos diversos tribunais. Pouco tempo depois, o CNJ
deu um passo ainda maior: concebeu a chamada Política
Pública de Resolução Apropriada de Disputas, que deu
origem a resolução nº 125/2010.
O Conselho Nacional de Justiça tem, assim, buscado
implementar no Brasil um sistema público de conciliação e
mediação, em moldes similares aos já existentes em outros
países, dando ênfase às técnicas e ao procedimento a ser
seguido nas sessões.
Preceitua na resolução nº 125/2010 em seu artigo 8º, a
criação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos, devendo também os Tribunais
instalarem Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania, os chamados CEJUSC´S.
Também tem buscado cuidar do treinamento dos mediadores, exigindo que os profissionais cadastrados passem
por um rigoroso treinamento, teórico e prático, em técnicas
de negociação e mediação.
Após a adoção dessa política pública no âmbito do
Poder Judiciário, o Poder Legislativo também passou a
colaborar com a mediação e a conciliação, aprovando dois
marcos legais nos últimos anos.
O primeiro deles foi o Novo Código de Processo Civil,
que prestigiou política de incentivo à autocomposição, que
já vinha sendo adotada. O segundo foi a Lei da Mediação,
Lei nº 13.140 de 2015, que disciplinou a mediação entre
particulares e também a autocomposição dos conflitos que
envolvam entes públicos.
Esses dois novos diplomas legais, aliados às práticas
que já estavam sendo conduzidas nos últimos anos, deram
o impulso que faltava para a implementação da cultura da
mediação do Brasil.
Muitos acham que Mediação e Conciliação são a mesma coisa, por buscarem o mesmo resultado, mas ambas
acontecem de diferentes maneiras.
A Conciliação não é um procedimento exclusivo, embora possa ser feito em uma sessão só para essa finalidade,
mas, em geral, a Conciliação é combinada com outros
procedimentos. Em um procedimento judicial, onde se
ingressa com uma ação na justiça, praticamente em todos
os processos haverá uma fase em que o Juiz irá tentar conciliar as partes através de uma audiência de Conciliação ou
comporá mutirões de Conciliação organizados e realizados

pelos Tribunais de Justiça, atendendo as determinações do
Conselho Nacional de Justiça.
Na Conciliação, um terceiro que é chamado de Conciliador, deverá imparcialmente tentar promover o entendimento das partes, intermediando a situação, dando
oportunidade para cada um expor sua versão, e, a partir daí,
tentar uma aproximação entre elas, expondo os possíveis
benefícios que a Conciliação pode trazer, fazendo cada
parte refletir sobre os custos, benefícios e malefícios que
cada um terá, caso o processo prossiga para decisão judicial.
Já a Mediação, que também é conduzida por um terceiro
imparcial, aqui chamado de Mediador, diferentemente da
Conciliação, em que é necessário que o Conciliador faça
intervenções para tentar a aproximação das partes, acabando muitas vezes dando algumas sugestões de solução
do problema, na Mediação, o terceiro não deverá sugerir
nenhuma solução. O papel do mediador não é julgar ou
emitir juízo de valor, mas facilitar a comunicação entre as
partes, preservar o relacionamento entre elas e estimular,
de forma pacífica, a análise conjunta de todas as possíveis
alternativas para a resolução do problema.
Resumidamente, a Conciliação resolve o conflito no
seu plano formal, enquanto a Mediação resolve o conflito
no seu plano essencial, indo a fundo à matéria, “curando”
o problema.
Portanto, nas relações que são duradouras, onde há
laços, vínculos e convívio entre as partes o melhor caminho
é a Mediação. No livro “Mediação de Conflitos e Práticas
Restaurativas” o autor nos esclarece:
“Há modelos focados no acordo e modelos focados
na relação. Os modelos focados no acordo (mediação
satisfativa e conciliação) priorizam o problema concreto e
buscam o acordo. Os modelos focados na relação (circular,
narrativo e transformativo) priorizam a transformação
do padrão relacional, por meio da comunicação, da apropriação e do reconhecimento” (VASCONCELLOS, Carlos
Eduardo de, p. 124).
Já na arbitragem, as partes escolheram em comum
acordo um terceiro imparcial que deve solucionar o caso.
Nessa forma de solução de conflitos, as partes não conversam para chegar a um acordo mútuo, cabendo ao árbitro
proferir sentença que possui os mesmos efeitos de uma
sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, conforme a Lei nº 9307/96, de 23//09/1996, conhecida como
Lei da Arbitragem.
Embora seja crescente a adoção da arbitragem como
alternativa de resolução de conflitos (sobretudo em questões
complexas ou com relevante valor econômico envolvido),
essa alternativa é adotada quando o litígio já está instaurado, ou seja, as partes envolvidas na disputa delegam a
terceiros a resolução por incapacidade de chegar a uma
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resolução consensual. Diferente da mediação e conciliação
de conflitos que é a fase pré-litigiosa, quando se presume
que ainda existe interesse das partes em solucionar a controvérsia de modo consensual.
Embora o CNJ já tenha se posicionado da não obrigatoriedade da presença de advogados nas sessões de mediação
e conciliação pelo CEJUSC, existe um Projeto de Lei nº
5.511/16 que torna obrigatória a participação do advogado em todos os casos de solução alternativa de conflitos.
Esse projeto altera a Lei nº 8.906/94, que é o Estatuto da
Advocacia. Mesmo com a não obrigatoriedade, a presença
de advogados nos meios de soluções de conflito enriquece
a sessão e passa maior segurança às partes.
Nesse contexto, é necessária a difusão do conhecimento
acerca dos métodos alternativos de resolução de conflitos,
especialmente entre os advogados, para que todos possam
vislumbrar a mediação e a conciliação como uma nova
ferramenta – ainda mais eficaz e de satisfação dos interesses
de seus clientes.
Neste ponto é importante ressaltar que a popularização da cultura da resolução de conflitos, cria um novo
mercado de trabalho para os advogados: estes poderão
atuar, também, como mediadores ou assessorar seus
clientes em demandas que não sejam submetidas ao Judiciário. O advogado deve vislumbrar que as vantagens
dos procedimentos, como economia de tempo e financeira,
não se aplicam só às partes, mas também aos próprios
patronos. Estes não apenas aumentarão seu leque de
opções de serviços, como aumentarão seu fluxo de trabalho, uma vez que estes procedimentos são muito mais
céleres e eficazes.
Na verdade, os meios de solução de conflitos não
afastam a necessidade de atuação do advogado. Muito
pelo contrário: a presença deles no curso do procedimento
é imprescindível para que se obtenha um acordo justo e
apropriado.
As resoluções de conflitos são também, naturalmente,
um bom mercado de trabalho para o advogado que deseja
atuar como mediador, conciliador e árbitro, bastando que
se capacite para tanto.
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Mais importante do que trazer à mesa argumentos consistentes para legitimar o direito do cliente, faz a diferença
o advogado que consegue incentivar as partes a ter uma
postura integrativa, à medida que os interesses de ambos
os lados são igualmente considerados.
Os advogados devem entender que o seu papel na
mediação e conciliação não é convencer o mediador/conciliador, como ocorreria na disputa judicial ou arbitral,
mas auxiliar as partes na construção de mecanismos que
possibilitem acomodar de forma legal e apropriada os seus
interesses. Essa forma de atuação exige mais do que conhecimento jurídico, requer habilidade negocial, criatividade,
capacidade de comunicação e inteligência emocional.
Atualmente, há a consolidação de um sistema público
de autocomposição de disputas no país – principalmente
no âmbito dos CEJUSCS, para a solução das questões
que rotineiramente chegam aos tribunais. Paralelamente,
também se verifica a ampliação das mediações privadas,
com mediadores e institutos particulares cada dia mais
sendo procurados para a solução das questões mais complexas e especializadas.
Entretanto, ainda há muito o que ser desenvolvido
nesta área e os desafios não são poucos. A mudança de
cultura ainda precisa, em primeiro lugar, de tempo até ser
sedimentada. É imprescindível também, o treinamento de
profissionais competentes e habilitados para atuarem na
área e, por fim, é necessária a difusão do conhecimento
acerca dos métodos alternativos de resolução de conflitos.
Após o surgimento da arbitragem, mesmo que haja
diversos obstáculos a serem superados, os outros meios
de solução de conflitos no Brasil, começaram seus passos
iniciais, e já contam com muitos profissionais engajados.
Tudo isso, somado à exitosa experiência de outros países,
não deixam dúvidas de que seguiremos o mesmo caminho.
Assim, vemos que também no Brasil haverá uma
verdadeira evolução no âmbito da resolução de conflitos
por meio dos institutos da conciliação, mediação e da já
consagrada arbitragem, que beneficiará o crescimento do
país e criará mais mercado de trabalho, especialmente,
para os advogados.
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A Inconstitucionalidade da cobrança do
DIFAL do ICMS até a entrada em vigor da Lei
complementar nº 190/2022
Pedro Marcelo Sousa
Durante algum tempo, vários Tribunais Estaduais se
viram no impasse de analisar ‘’cases’’ envolvendo a cobrança
antecipada de ICMS quando determinados produtos entravam em território estadual. O grande centro do debate dos
contribuintes com a Fazenda Pública Estadual envolvia a
legalidade da cobrança por meio de mero decreto estadual.
A partir de então, vários contribuintes passaram a mover
ações em face dos Estados questionando tais cobranças.
De fato, os estados regulamentavam tal cobrança por meio
de Decretos Estaduais, como é o caso do Decreto Estadual
13.500/2008, que regula a cobrança do DIFAL de ICMS no
seu artigo 96, em prol do estado do Piauí. O problema é que
os contribuintes que clamavam pela inconstitucionalidade
da cobrança, eram todos OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL, devidamente comprovados. Eis que surge uma
outra discussão dentro de tal questionamento: Além da Inconstitucionalidade da cobrança alegada, o DIFAL cobrado
em face dessas Microempresas que fossem OPTANTES DO
SIMPLES NACIONAL, também seria constitucional?
A partir de então, várias ações passaram a ser ajuizadas
em face dos Estados levando ao Poder Judiciário tal lide.
Em suma, assiste razão aos contribuintes, uma vez que
essas empresas não são consumidores finais. E, até a data
de 5 de Janeiro de 2022, não existia Lei Complementar para
regular tal matéria. Sendo assim, a cobrança do DIFAL do
ICMS feita pelos estados via decreto esbarrava no artigo
146, III, d, CF/88, que assevera:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre:
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido
para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados
no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da
contribuição a que se refere o art. 239.
Portanto, partindo de uma primeira análise já podemos
verificar que a cobrança desse DIFAL de ICMS teria uma
inconstitucionalidade formal, de acordo com o artigo 146,

III, d, CF/88, por até a entrada em vigor da LC 190/2022 não
existir regulamentação prévia para tal cobrança na LC 87/96.
Não bastasse isso, ainda existia uma inconstitucionalidade material. Estava ocorrendo uma espécie de agregação
de valor por parte dos estados, o que é proibido tanto pela
Constituição Federal, como pela LC 123/06 em seu artigo
13, § 1º, XIII, g, 2:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento
mensal, mediante documento único de arrecadação,
dos seguintes impostos e contribuições:
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui
a incidência dos seguintes impostos ou contribuições,
devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em
relação aos quais será observada a legislação aplicável
às demais pessoas jurídicas:
XIII - ICMS devido:
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao
regime de antecipação do recolhimento do imposto,
nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal:
2. sem encerramento da tributação, hipótese em que
será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor;
Agora vejamos o que dispõe o ordenamento jurídico
constitucional pátrio:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte: I - será não-cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou
outro Estado ou pelo Distrito Federal;
VII - nas operações e prestações que destinem bens e
serviços a consumidor final, contribuinte ou não do
imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a
alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização
do destinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna do Estado destinatário e a
alíquota interestadual;
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Ou seja, pode-se notar que os estados cobravam os
contribuintes optantes do Simples Nacional como se Consumidores Finais fossem, entretanto, não eram, agregando
valor tributário, o que é proibido por lei.
O ICMS cobrado antecipadamente em face das empresas
OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL, é na verdade, uma
forma do estado mascarar a cobrança do DIFAL, exigindo
em qualquer aquisição. Ao agir dessa maneira, segundo
o Professor Rodrigo D. Rodrigues, viola a Constituição
de 1988, que limitou esse direito somente em relação aos
produtos adquiridos por contribuinte de ICMS na qualidade
de “consumidor final”, portanto, não permitindo a exigência
da diferença de alíquota quando a compra ocorrer para fins
de revenda ou industrialização.
Isso ainda tem um agravante, o fato desses contribuintes
serem optantes do SIMPLES NACIONAL. Pelo atual texto
constitucional, a estes devem ser dispensados tratamento
favorecido, de acordo com o artigo 170, IX c/c art 179 da
CF/88, senão vejamos:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham
sua sede e administração no País.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios dispensarão às microempresas e às empresas
de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.
Ainda, conforme é ensinado pelo Professor Guilherme
Casulo Velho:
Salienta-se que as tabelas constantes nos anexos da Lei do
Simples Nacional preveem as alíquotas incidentes para
as micro e pequenas empresas, não estando autorizado
aos estados ou DF criar alíquotas adicionais, sob pena
de eliminar o tratamento diferenciado.
Assim, o recolhimento do ICMS, sem dedução, por via
de antecipação tributária, representa bitributação, uma
vez que o estabelecimento já recolhe o imposto na forma
prevista na Lei do Simples Nacional e não pode repassar
ao consumidor o que recolheu de forma complementar
na entrada do produto no estado.
Logo, a antecipação tributária de ICMS ou cobrança de
diferenças de alíquotas em face das entradas nos estados, em se tratando de empresas optantes pelo Simples
Nacional, padece de inconstitucionalidade, isso além de
significar um retorno à burocracia que a lei complementar
buscou eliminar para esse tipo de empresas.
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O Próprio STF, em decisão do Tema de Repercussão
Geral nº 456, decidiu favoravelmente aos contribuintes:
Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral
(tema 456): “A antecipação, sem substituição tributária,
do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.
A substituição tributária progressiva do ICMS reclama
previsão em lei complementar federal”, nos termos do
voto do Relator. Os Ministros Alexandre de Moraes,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes acompanharam o
Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Luiz Fux
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 19.3.2021 a
26.3.2021.
Finalmente, em 5 de Janeiro de 2022, o Congresso Nacional votou e aprovou a Lei Complementar 190/2022,
regulamentando a cobrança do imposto sobre operações
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações
interestaduais destinadas a Consumidor Final não contribuinte de imposto, reparando e reconhecendo um
erro histórico que prejudicava as micro e pequenas empresas optantes do Simples nacional e consequentemente
a economia brasileira.
Com a entrada em vigor da lei, fatalmente se abrirá mais
um debate: A cobrança começa de imediato ou respeita
princípios constitucionais tributários como da Anterioridade
e o da Noventena? Em suma, os estados com o advento
da nova LC 190/2022, já regulamentando a cobrança do
DIFAL, podem começar a cobrança de imediato ou o entes
federativos precisam esperar o próximo exercício financeiro
para a cobrança? Bem, na nossa visão deve ser respeitado
o Princípio da Anterioridade também, entretanto a Nova
Lei Complementar só veio fazendo menção ao período de
90 dias, ou seja, princípio da Noventena, apesar da Emenda Constitucional 87/15 vir expressamente autorizando a
possibilidade da aplicação do Princípio da Anterioridade.
Nesse sentido, por ser a LC 190/2022 lei nova instituidora de nova aplicação regulamentadora de regramento
tributário, deve por força constitucional, ser somente aplicada no exercício financeiro seguinte, ou seja, somente em
2023, como dispõe o artigo 150, III, ‘’b’’, CF/88.
A verdade é que ainda veremos muitos estados querendo
forçar o contribuinte ao cumprimento da referida nova lei
ainda em 2022, e esses, por sua vez, devem buscar o Poder
Judiciário, para não ter que cumprir algo inconstitucional,
ainda que previsto em lei.
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Gestão fraudulenta e temerária de instituição
financeira sob uma análise doutrinária e
jurisprudencial
Laisa Cristina do Nascimento Leal
Advogada. Pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior da Advocacia/PI. Pós-graduada em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Superior da Advocacia /PI. Pós-graduanda em
Direito Penal Econômico pelo Instituto de Direito Público/DF. Bacharel em Direito pelo Centro de Ensino
Unificado de Teresina. Presidente da Comissão da Jovem Advocacia/OAB-PI. Membra da Comissão de Direito Eleitoral/OAB-PI. Membra da Comissão de Defesa e Prerrogativas dos Advogados/ OAB-PI. Membra
da Comissão de Direito Penal e Segurança Pública/OAB-PI.

A criação da Lei nº 7.492/86, que trata os crimes contra
o sistema financeiro nacional, foi um marco importante para
despontar o Direito Penal Econômico no Brasil.
Os escândalos financeiros, como o caso da Coroa Brastel,
que ocorreu por volta dos anos 80, entre outros, expuseram
a insustentabilidade do arcabouço jurídico vigente.
Até antes de 1986, os responsáveis pelas fraudes nos
investimentos, submetiam-se apenas às regras da Lei nº
6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação
extrajudicial de instituições financeiras. Ou seja, os bens
dos responsáveis ficariam indisponíveis não podendo, por
qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los,
até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
Os administradores não sofriam sanções penais, pois
suas condutas não se enquadravam na definição de crimes.
Passou-se, então, a discutir a necessidade de criminalizar
essas condutas, dada a grande quantidade de pessoas
lesadas e a sucessão de quebras de empresas e negócios
mal explicados, surgindo assim, em 1986, a Lei que dispõe
os crimes contra o sistema financeiro – Lei nº 7.492/86.
Desenvolvendo o case, o Escândalo Coroa-Brastel ficou
conhecido como o esquema de desvio de empréstimos
realizados pela Caixa Econômica Federal (CEF) para o
empresário Assis Paim Cunha, dono do grupo CoroaBrastel, principal beneficiado. Os envolvidos eram os
ministros do Planejamento, Delfin Neto, da Fazenda, Ernani
Galveas e do Interior, Mário Andreazza.
Em 1983, o Grupo Coroa Brastel era classificado na 40º
posição entre os conglomerados privados nacionais e tinha
uma presença muito grande em vários estados brasileiros.
O negócio desandou em 1981, quando Paim comprou
a Laureano Corretora endividada por imposição do

governo que em troca ofereceu a Paim, para ficar livre de
limitações impostas ao financiamento de compras a prazo
na Brastel. Para absorvê-la, montou uma operação na qual
um empréstimo obtido junto a Caixa Econômica Federal
seria utilizado no reforço de capital de giro do grupo e
no plano de expansão da Brastel, porém esse dinheiro foi
usado para quitar as dívidas da Laureano.
Para pagar o empréstimo com a CEF, a Coroa começou
a emitir letras de câmbio sem lastro financeiro (vendas de
eletrodomésticos, por exemplo) para financiar-se. Logo se
descobriu que ele pagava juros muito acima dos de seus
concorrentes e o mercado financeiro começou a desconfiar
da prática e a Coroa começou a ter dificuldade para vender
esses títulos, pois enquanto o mercado pagava 150% ao ano,
a Coroa pagava 250%, e para cobrir esse rombo era emitido
cada vez mais letras frias impressas nas dependências da
financeira. Agindo dessa maneira, sua situação financeira
ficou periclitante.
Em 27 de Junho de 1983, o Banco Central interveio
na Coroa S.A. Crédito Financiamento e Investimento, e
se viu o maior escândalo financeiro de todos os tempos
cerca, em que de 34.000 credores foram lesados, o
que equivaleria na moeda corrente, cerca de R$ 250
milhões.
Com a falência do seu braço financeiro, o Grupo Coroa
Brastel foi deixando de pagar os fornecedores e bancos,
acarretando vários pedidos de falência.
A liquidação do grupo empresarial Coroa-Brastel se
prolongou por mais de duas décadas, e Assis Paim Cunha
passou a levar uma vida modesta enquanto se dedicava a
provar que a intervenção no seu grupo foi motivada apenas
por pressão política de seus inimigos.
CADERNO JURÍDICO DA ESA

47

O ex-empresário brasileiro perdeu sua empresa,
auferindo apenas uma pensão da previdência social
e a renda do aluguel de três imóveis, porém os 34 mil
investidores prejudicados na quebra do Coroa jamais
tiveram seu dinheiro de volta, além de afirmar que a
responsabilidade era também do Banco Central.
Esse fatídico escândalo e outros notórios que ocorreram
nos anos 70, 80, obrigou o Estado a tomar medidas não
apenas administrativas, mas garantir a normalidade dos
mercados e os interesses dos depositantes em instituições
financeiras através de uma tutela de responsabilidade
criminal.
Assim, em 1986, por meio da Lei nº 7.492, foi
criminalizado condutas que antes, eram tuteladas pela
Lei nº 6.024/74, posteriormente regulamentadas pelo
Decreto-Lei 1.342/74, que alterou a Lei nº 5.143/66, pois
o Estado não dispunha de meios eficazes destinados à
responsabilização daqueles que faziam mal utilização
do dinheiro de terceiros na posição de gestores de uma
instituição financeira.1
Um dos artigos de mais impacto, discursões e
divergência da sua aplicação nos casos concretos, é o tipo
penal descrito no art. 4º da Lei nº 7.492/86 que em seu
texto original estava disposto no art. 1º trazia a seguinte
redação2:
Art. 1º Praticar, na gestão de instituição financeira,
entidade integrada do sistema de distribuição de títulos
do sistema de distribuição de títulos mobiliários ou
corretora de câmbio, atos fraudulentos ou temerários
que as levem à insolvência, intervenção ou liquidação
extrajudicial.
Pena: reclusão de dois a oito anos e multa de quinhentas
a duas mil vezes o valor da Obrigação reajustável do
Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, participando ou não da gestão das sociedades referidas
no caput, pratique ato, em proveito próprio ou de
outrem, que concorra para os estados de insolvência,
intervenção ou liquidação extrajudicial.

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único. Se a gestão é temerária:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
E aqui reside a maioria das críticas em volta da Lei
do Colarinho Branco, sobretudo em se tratando núcleos
genéricos, pois a economicidade legislativa que paira sobre o artigo supracitado, acarretou uma abrangência na
interpretação e aplicação dos crimes de gestão fraudulenta
e temerária.
O texto da redação original trazia de modo mais
específico e restritivo o alcance da Lei e a moldação da
conduta ao tipo penal.
Ademais, o art. 4º da Lei nº 7.492/86, tem pena mais
grave que o projeto original – reclusão de 03 (três) a 12
(doze) anos. Distinguindo ainda a gestão temerária como
outro tipo penal, com pena de reclusão de 02 (dois) a 08
(oito) anos.
Uma das problemáticas na base teórica é intitular a
elementar “instituição financeira”.
Assim, é importante não confundir qualquer sociedade
anônima que negocie seus papéis em bolsa com uma
instituição financeira. Isso porque no mercado de valores
mobiliários o fluxo dos recursos se dá diretamente,
à diferença do que ocorre no mercado financeiro
propriamente dito, no qual o intermediário financeiro
posiciona-se entre os polos da relação econômica.3
Em que pese também, o art. 4 da Lei nº 7.492/86, não
pode ser aplicado no contexto art. 16, da Lei supracitada,
pois nesse caso não se trata se uma instituição financeira
devidamente autorizada pelo BACEN, portanto, não se
deve confundir os dois tipos penais recitados, pois há
uma distintividade nas elementares do tipo, no primeiro,
pressupõe a existência de empresa ou pessoa habilitada a
atuar de forma legal e no último caso, os agentes atuam
de forma clandestina. O Superior Tribunal de Justiça tem
o mesmo atendimento, assim como o Tribunal Regional
da 4ª Região:

Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira:

[..]Nesse pé, o tipo do crime de “gestão fraudulenta de
instituição financeira”, representando o ato pelo qual
o gestor, o diretor, o administrador da empresa atua
contra os interesses do patrimônio dos investidores e
clientes, bem assim, contra o próprio sistema financeiro, pressupõe a existência de empresa ou pessoa

1
Direito penal econômico : crimes financeiros e correlatos / Celso Sanchez Vilardi, Flávia Rahal Bresser Pereira, Theodomiro Dias Neto, coordenadores. – São Paulo: Saraiva, 2011. —
(Série GVlaw) Vários autores: FELDENS, Luciano. Pag. 31
2
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=174219. DCN1 25 03 83 PAG 1018 COL 01.

3
Direito penal econômico : crimes financeiros e
correlatos / Celso Sanchez Vilardi, Flávia Rahal Bresser Pereira,
Theodomiro Dias Neto, coordenadores. – São Paulo: Saraiva, 2011.
— (Série GVlaw) Vários autores: FELDENS, Luciano pág. 34. Apud
SALGADO, 2009, p. 385.

O texto aprovado pelo Congresso Nacional, tem em
seu escopo o disposto assim:
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habilitada a atuar de forma legal, não se aplicando,
por certo, aos agentes clandestinos, pois estes estão
compreendidos no tipo do art. 16 da Lei 7492/86. [...]4
[...] Cuidando-se de instituição financeira operada sem
autorização da autoridade competente para a realização
de operações de câmbio – conduta recriminada no
artigo 16 da LCSFN -, revela-se descabida a persecução
criminal pelo delito do artigo 4º, caput, da Lei 7.492/86,
que pressupõe a gestão de uma instituição financeira
regular. Precedente da Oitava Turma e do STJ. […]5
Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal, tem
um precedente contrario sensu, do Superior Tribunal de
Justiça, pois sustenta a possibilidade de prática do delito
previsto no art. 4º por instituição clandestina, hipótese
em que haveria concurso formal com o referido art. 16:
[...]
11. Deveras, as condutas previstas nos artigos 4º e 16 da
Lei nº 7.492/86 não se mostram incompatíveis quando
imputáveis ao mesmo acusado, uma vez que gerir
fraudulentamente se encarta na seara da má gestão
da instituição, enquanto fazer operar sem a devida
autorização diz respeito ao funcionamento irregular
(Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa;
Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou
com autorização obtida mediante declaração (Vetado)
falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição
de valores mobiliários ou de câmbio: Pena - Reclusão,
de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa). 12. Consoante a
doutrina do tema, as expressões legais “gestão fraudulenta” (art. 4º) e “fazer operar, sem a devida autorização,
ou com autorização obtida mediante declaração falsa”
(art. 16) não se confundem. “A gestão fraudulenta
caracteriza-se pela ilicitude dos atos praticados pelos
responsáveis pela gestão empresarial, exteriorizada
por manobras ardilosas e pela prática consciente de
fraudes” (in Mantecca, Paschoal - Crimes contra a
Economia Popular e Sua Repressão. São Paulo, Saraiva,
1985, p.41). 13. O termo “fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante
declaração falsa” visa coibir atividade não autorizada
ou cuja permissão adveio do fornecimento à autoridade competente de documentação não autêntica
para a finalidade. O art. 16 não se preocupa com a
4
(REsp 897.656/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2008, DJe 19/12/2008)

5
TRF4, ACR 5014287-31.2010.404.7000, Oitava Turma, Relator p/
Acórdão Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 16/02/2011)

qualidade da gestão da instituição, como o faz o art.
4º da Lei 7.492/86. [...]A interpretação contrária, ao
argumento de que o art. 4º está dirigido somente a
instituições regulares, acaba por deixar aquele que
atua irregularmente em situação privilegiada.” (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5ª ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 334-335)
[...]
Não há incompatibilidade entre os arts. 4º e 16 da
Lei nº 7.492/86, pois inexiste exigência legal de que
a gestão fraudulenta se dê em instituição financeira
regularmente constituída. - Parecer pelo não conhecimento do writ, no tocante ao paciente absolvido, e
pela denegação da ordem, com relação ao outro”. 23.
Ordem denegada.6
Em se tratando da elementar “gestão fraudulenta” a
problematização gira em torno do que os doutrinadores
acreditam que seja uma abertura de tipo, justificando-se
pelo fato de que o conceito de fraude não é assim tão
amplo, encontrado se presente no senso comum. A Lei
nº 7.492/86 não trouxe em seu escopo o conceito do que
é fraude para os fins penais, permitindo que os Tribunais
interpretem e decidam conforme o caso concreto.
Destarte, o bem jurídico protegido seria o sistema
financeiro e a própria instituição financeira (crime de
perigo abstrato). No entanto, existem dois posicionamentos
sobre a classificação desse tipo penal, a saber: crime próprio
(admite participação) e crime de mão própria (não admite
participação). Importante dispor que há precedente do STF
no sentido de que seria crime de mão própria:
(…) CRIME FINANCEIRO - GESTÃO FRAUDULENTA - LEI Nº 7.492/86 - RELAÇÃO PENAL SUBJETIVA - TERCEIRO ESTRANHO AO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. A interpretação sistemática da
Lei nº 7.492/86 afasta a possibilidade de haver gestão
fraudulenta por terceiro estranho à administração do
estabelecimento bancário. 7
Mas também há posicionamentos em outro sentido:
(...) As condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, comunicam-se aos coautores e partícipes
do crime. Artigo 30 do Código Penal. Precedentes.
Irrelevância do fato de o paciente não ser gestor da
6
HC 93368, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
09/08/2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL02573-01 PP-00030.
7
HC 93553, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 07/05/2009, DJe167 DIVULG 03-09-2009 PUBLIC 04-09-2009
EMENT VOL-02372-02 PP-00422 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 400-414.
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instituição financeira envolvida. (…)8
Conforme o entendimento jurisprudencial é possível
o concurso de crimes, sendo este formal:
[...]3. É possível a configuração do delito de gestão
fraudulenta em concurso formal com delito distinto
perpetrado mediante fraude. (...) 9
[...]14. Os tipos penais dos artigos 4º e 16 não são
incompatíveis, porquanto podem ser praticados em
concurso formal, vale dizer, podem configurar-se com
apenas uma conduta do agente, conforme doutrina do
tema, verbis: “Em minha posição o delito tanto poderá
ocorrer em instituição financeira regular, autorizada,
quanto naquela que funciona sem autorização (TRF4,
HC 20060400006062-0/PR, Néfi Cordeiro, 7ª T., u.,
4.4.06; STJ, HC 19.909/PR, Jane Silva [Conv.], 5ª T., u.,
13.11.07), caso em que haverá concurso formal com
o delito do art. 16.10
Por fim, em se tratando do tipo penal gestão temerária,
para o TRF4 “a tipificação do delito de gestão temerária
exige-se um fim do agente de gerar uma situação global de
perigo, evidenciada através de uma conduta abusiva, […]11
Crime próprio ou de mão própria: há jurisprudência
afirmando ser crime próprio, bem como afirmando ser
crime de mão própria:
[...]
2. Terceiros estranhos ao estabelecimento bancário não
respondem pelo delito de gestão temerária, devendo os
eventuais coautores responder pelos crimes conexos,
se for o caso. Precedente do STF. [...]12
A gestão temerária, como crime próprio, apenas poderá
ser imputada a sujeito que não detém as qualidades
exigidas pelo tipo (gerência, administração, direção)
se em associação com outrem que as detenha. Sobre
o auditor independente externo só podem recair as
penas do delito em questão se proceder em conluio com

gestor da instituição financeira, fato não apresentado,
sequer em tese, pela acusação. [...]13
[...] 4. O fato de não figurarem os pacientes entre os
profissionais elencados no artigo 25 da Lei 7.492/86,
de modo algum afasta a necessidade de apurar sua
participação em gestão fraudulenta ou temerária de
instituição financeira, pois há indícios de que podem
ter colaborado com gerentes de agências bancárias
em tais práticas, o que tornaria aplicável, em tese, os
artigos 29 e 30 do CP, este último autorizador da comunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal,
quando elementares ao tipo. [...]14
Os crimes de gestão fraudulenta e temerária, em regra
são constituídos de atos sucessivos, como conduta habitual
(aqui a maioria da doutrina), mas a jurisprudência admite
crime único, quando ato especialmente relevante:
[...] 1. Embora exista controvérsia, com entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais em sentido contrário, a
tese mais plausível é de que o crime do art. 4º, parágrafo
único da Lei nº 7.492/1986 (gestão temerária) exige
para a sua consumação a existência de habitualidade, ou
seja, de uma sequência de atos, na direção da instituição
financeira, perpetrados com desmedido arrojo. [...]15
O projeto original da Lei nº 7.492/86, teve sua
tramitação completamente modificada, o que refletiu
diretamente no resultado e na própria eficácia penal da
Lei, tornando-a defasada. O interessante seria restringir
às hipóteses tuteladas pelo direito penal apenas à casos
excepcionais e extraordinários, mas o que ocorre, de fato
e de verdade, é que não há entendimento pacífico nos
Tribunas Superiores sobre a aplicação, principalmente do
art. 4º, da Lei do colarinho branco, consequentemente,
ficando à mercê dos entendimentos dados por cada turma
dos Tribunais.

8
HC 89364, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
julgado em 23/10/2007, DJe-070 DIVULG 17-04- 2008 PUBLIC 18-04-2008
EMENT VOL-02315-03 PP-00674.

9
AgRg no REsp 510.779/MT, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
23/02/2010, DJe 15/03/2010.

10
HC 93368, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
09/08/2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL02573-01 PP-00030.
11
TRF4, ACR 2003.70.00.080872-9, Oitava Turma, Relator Artur César
de Souza, D.E. 11/01/2011)

12
TRF4, ACR 2000.70.00.023861-4, Sétima Turma, Relator Tadaaqui
Hirose, D.E. 03/03/2011.
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13
HC 125.853/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 01/03/2010.
14
HC 200604000131716, ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, TRF4 - OITAVA
TURMA, DJ 21/06/2006.

15
HC 97.357/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010.

COACHING JURÍDICO

Seria interessante para você descobrir um
negócio que você seja muito bom, dê-lhe
prazer e ainda lhe renda resultados financeiros?
⠀

Ticianae Arêa Leão
Comumente encontro colegas advogados, em vários estágios de sua carreira, que ainda não
definiram qual seu nicho de atuação. Os mesmos colegas reclamam continuamente que não conseguem bons processos, constância de clientes e, principalmente, não se tornam referência no que
fazem. ⠀
⠀
Pensando nisso, resolvi trazer essa ferramenta interessante para impulsionar as suas carreiras.⠀
⠀
Comumente chamada de “Porco Espinho”, o framework traz as três esferas principais para a localização profissional do advogado:⠀
⠀
1. As áreas que você ama⠀
2. As áreas em que você é bom e⠀
3. As áreas que dão dinheiro.⠀
⠀
A filosofia da ferramenta defende que o melhor nicho de atuação é a interseção entre as três esferas,
ponderando-se suas escolhas.
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