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A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) 
atua de forma ininterrupta e firme em prol dos 
direitos e dos interesses da advocacia, sempre 
com o compromisso de promover o debate e 
atuar junto ao Poder Público para tomada de 
decisões que beneficiem toda a sociedade civil. 
Considerando que o monitoramento da qualidade 
dos serviços prestados pelo Poder Judiciário é 
de interesse não só dos profissionais do Direito, 
mas também dos jurisdicionados, a AASP, desde 
2012, promove a pesquisa De Olho No Fórum. 
As perguntas são objetivas e medem a eficiência 
da prestação jurisdicional, analisando os seguintes 
aspectos: agilidade no andamento dos processos, 
recursos adequados para a execução dos trabalhos 
e cordialidade dos servidores. Para participar, 
basta ser associada ou associado. 

Neste ano, a Associação se debruçou sobre os 
dados extraídos da avaliação feita sobre os serviços 
da Justiça Federal de primeira instância, da 
subseção de São Paulo (JFSP), da Justiça 
Trabalhista da Zona Sul e do Foro Regional de 
Santo Amaro, da capital paulista. Os resultados 
foram processados pela Associação e 
encaminhados às respectivas corregedorias de 
cada órgão do Judiciário. Para Mário Luiz Oliveira 
da Costa, presidente da AASP, “a adesão maciça da 
advocacia à pesquisa é de suma importância, pois, 
de posse desses dados, é possível que o Judiciário 
direcione recursos para aperfeiçoar seus serviços, 
facilitando o exercício da advocacia e aprimorando 
a prestação jurisdicional”.

Entre os pontos de melhoria citados por 
respondentes, comuns entre a Justiça Federal, 
Estadual e Trabalhista, destacam-se a necessidade 
de agilizar os andamentos processuais, 
o aprimoramento do sistema informatizado de 
peticionamento, do ponto de vista da usabilidade e 
acessibilidade, e a implantação de setor efetivo de 
conciliação, que possibilite diálogo entre as partes a 
fim de aumentar o número de acordos, reduzindo 
a judicialização de demandas.

Aponte seu celular para o QR Code 
e confira os números da pesquisa 
De Olho no Fórum. 

AASP divulga resultados de 
pesquisa De Olho no Fórum
Advocacia avaliou os serviços prestados 
pela JFSP, Justiça Trabalhista da Zona Sul e 
Foro Regional de Santo Amaro.

A A S P  E M  A Ç Ã O
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A AASP enviou ofício à presidente da Turma 
de Uniformização dos Juizados Especiais 
do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
pedindo esclarecimentos acerca da observância 
do regimento interno do órgão, bem 
como do Provimento do Conselho Superior 
da Magistratura (CSM) nº 2.203/2004.

Isso porque a Associação recebeu notícias de que 
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do 
TJSP estaria adotando a conduta de prosseguir no 
julgamento, sem a convocação de novo juiz, após 
a declaração de impedimento de magistrado que 
comporia a turma julgadora.

Por se tratar de prática que contraria o art. 20 do 
regimento interno da Turma de Uniformização 
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de 
São Paulo, bem como o art. 57 do Provimento 
do Conselho Superior da Magistratura (CSM) 
nº 2.203/2004, além de não haver previsão 
regimental de qualquer exceção ao quórum 
mínimo de cinco juízes, a observância das regras 
ali insculpidas é indispensável em razão da 
possibilidade de o voto de cada um dos julgadores 
originar maior reflexão e mesmo mudança no 
entendimento dos demais.

Deste modo, a AASP atua de forma institucional em 
prol da advocacia, pleiteando esclarecimentos sobre 
a ocorrência relatada, bem como solicitando que 
providências sejam adotadas para observância do 
devido processo legal e das normas regimentais da 
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 
do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Após ofício da AASP, a ANPD apura a regularidade 
de Acordo de Cooperação firmado entre governo e 
bancos para compartilhamento de dados sensíveis 
de cidadãos. Ministério da Economia suspende 
acordo até conclusão do parecer técnico. 

Para saber mais, aponte seu 
celular para o QR Code.

AASP pede esclarecimentos 
à Turma de Uniformização dos 
Juizados Especiais do TJSP
Órgão estaria prosseguindo no julgamento 
com número de julgadores inferior ao 
determinado pelo regimento interno.
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E M  P A U TA

Dona de um recorde histórico – a quinta mulher 
mais rápida do mundo nos 400 metros medley 
nos Jogos Olímpicos de 2004, aos 17 anos –, 
Joanna Maranhão revelou em 2008 que havia sofrido 
abusos sexuais de um treinador quando tinha apenas 
nove anos. A repercussão da denúncia – prescrita na 
época – resultou em um novo entendimento e em uma lei 
que reviu procedimentos a fim de ampliar o exercício dos 
direitos de crianças e adolescentes.

A Lei nº 12.650/2012, que leva o nome da atleta, foi 
um marco na proteção infantil ao alterar os prazos de 
prescrição dos crimes de abuso sexual de crianças e 
adolescentes. Desde 2015, a contagem de tempo só 
começa na data em que a vítima fizer 18 anos, caso o 
Ministério Público não tenha aberto antes ação penal 
contra o agressor. Abrangido pela Lei nº 14.344, de 2022, 
em vigor desde julho deste ano, que ampliou a proteção 
para menores vítimas de agressão, o caso de Joanna foi 
emblemático e seu nome continua sendo citado quando 
o assunto é Justiça e combate à violência sexual. 

Engajada nessa luta, ela segue fazendo história. 
Assumiu, em abril, um lugar no Conselho de Ética 
do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). É a primeira 
mulher a ser eleita para o colegiado. Ela leva para esse 
fórum a experiência de ter sobrevivido a traumas e 
o entendimento da complexidade que cerca o tema, 
que sempre estará em pauta. 

O que há para comemorar nesses 
dez anos da Lei nº 12.650?
J O A N N A  M A R A N H Ã O :  Temos que comemorar o 
começo de um movimento em que as pessoas passaram 
a compreender a complexidade desses tipos de crime 
(abuso sexual de menores) e como a Justiça deve levar 
alguns pontos em consideração, por exemplo: que 
crianças não têm maturidade nem para passar e muito 
menos para verbalizar esse tipo de acontecimento; 
logo, a prescrição não funciona. Então isso é algo que 
temos que comemorar, porque nem sempre esses 
entendimentos caminham juntos. Na Justiça, de fato, 
todo mundo tem direito a defesa, deve haver um 
processo legal, correr trâmite legal. Porém muitos fatores 
dificultam a culpabilização dos agressores e eu acho 
que essa lei veio para trazer o meio-termo em que o 
Estado Democrático de Direito seja respeitado, que todo 
mundo tenha direito a sua defesa, mas também levando 
em consideração a questão da vítima antes dos seus 
18 anos de idade. 

Qual a importância de ter sido eleita 
para o comitê de ética do Comitê 
Olímpico Brasileiro e como deve ser 
pautada sua atuação?
J O A N N A  M A R A N H Ã O :  Eu fiquei muito honrada de 
ser a primeira atleta e a primeira mulher a fazer parte 

Legado da Lei 
Joanna Maranhão
Alterar prescrição dos crimes de abuso 
sexual foi um marco no combate à violência 
contra crianças e adolescentes.

Foto: Divulgação

J O A N N A  M A R A N H Ã O
Ex-nadadora olímpica 
do Brasil. Deixou as 
piscinas em 2018, foi 
mãe em 2019 e concluiu 
o mestrado em Ética 
Esportiva e Integridade, 
com tema de dissertação 
sobre a incidência de 
violências interpessoais 
que atletas de alto 
rendimento sofrem 
no Brasil.
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do comitê. Minha atuação está pautada dentro do 
edital e das funções do conselho. Eu estou à frente 
da relatoria de um caso em que eu vou chamar 
para oitiva, e seguirá todo o procedimento de 
acordo com o que o Conselho está apto a fazer em 
violações éticas.
Entretanto, ainda é uma área muito nova no Brasil 
e de forma alguma nós cinco temos tempo e 
capacidade para lidar com todas as denúncias 
que chegam. Então temos que ser honestos para 
dizer que o trabalho está sendo feito com muita 
seriedade, mas é um trabalho voluntário, e está longe 
de ser uma equipe suficiente para lidar com todos os 
problemas de violações éticas no esporte do Brasil.

Como combater o abuso de crianças 
dentro e fora do esporte?
J O A N N A  M A R A N H Ã O :  É extremamente 
complexo, mas, tentando resumir, temos que pensar 
sempre que devemos trabalhar com prevenção 
e educação, investigação e culpabilização – isso 
em qualquer âmbito, dentro e fora do esporte. 
No esporte, que é a área que eu pesquisei, fica 
evidente que os índices são muito altos e o que 
chega ao conhecimento do público não é 10% da 
quantidade de casos que estão acontecendo e que 
aconteceram há muitos anos. É mais ou menos 
como aquela corrida do antidoping correndo atrás 
doping, mas eu levanto a hipótese de ser algo 
muitíssimo maior, porque é uma questão que se 
alimenta de sombra, que se alimenta de silêncio e 
que tem todo esse problema dessa verbalização: 
para quem você vai contar?
No esporte há um fator que envolve um ponto 
ainda maior: as relações de poder. Não se vê em 
outros locais a relação de autoridade do diretor, 
do treinador, do preparador físico com o atleta. 
A mentalidade de vencer a todo custo e passar por 
cima de dor e se superar e vencer, isso tudo fica 
muito confuso. E muitas vezes temos que desenhar 
uma linha, que é muito tênue, entre impulsionar o 
seu atleta a chegar a tal lugar e ter comportamentos 
abusivos levando a situações mais sérias. Por isso, 
é muito importante entendermos que o esporte 
faz parte da sociedade, que ele não está isento das 
mazelas da sociedade, e o que os estudos e os 
casos que estão vindo à tona mostram é que pode 
ser que seja muito mais problemático.
Portanto é uma área que requer muita conversa, 
demanda mais pesquisa e entendimento do que 
os países que estão mais à frente estão fazendo. 
Como eles implementaram isso? Analisar se é 
possível aplicar em nossa cultura e a partir daí 
seguir os mesmos passos. 

A cada ano cerca de 
45 mil crianças sofrem 
violência sexual no Brasil

De 2017 a 2020, 180 mil crianças e adolescentes 
sofreram violência sexual – uma média de 45 mil por 
ano. É o que revela o Panorama da Violência Letal e 
Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, estudo 
do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), com uma análise dos boletins de ocorrência das 
27 unidades da Federação, lançado em 2021.

Em 2020, os cinco estados que apresentaram as piores 
taxas foram Mato Grosso do Sul (186,0), Rondônia 
(146,2), Paraná (139,7), Mato Grosso (136,5) e Santa 
Catarina (135,2). Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 
que têm dados para uma série histórica completa, vêm 
demonstrando redução das taxas ao longo dos anos.

A pesquisa contribui para o entendimento do fenômeno 
da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. 
E é também um alerta. Meninos e meninas têm o 
direito de viver e se desenvolver livres da violência, 
e garantir-lhes esse direito é uma obrigação de todos. 
Sobre esse tema conversamos com duas especialistas, 
professoras de Direito: uma, no Rio Grande do Sul, 
atua e pesquisa o problema a partir da inquirição das 
vítimas e a outra, na Bahia, estuda a violência sexual 
contra crianças a partir do ponto de vista criminal. 

Qual a contribuição da Lei 
Joanna Maranhão para o combate 
à violência infantil? 
M A R I A   R E G I N A   F AY  D E  A Z A M B U J A :  A Lei 
nº 12.650/2012 trouxe importante contribuição 
ao alterar o prazo inicial da contagem do tempo da 
prescrição dos crimes praticados contra a dignidade 
sexual da criança e do adolescente. 
Após a vigência da lei, o referido prazo começa a fluir a 
partir da data em que a vítima completa 18 anos. Com 
isso, muitos casos que antes ficavam sem investigação 
e, consequentemente, sem punição passaram a 
contar com a possibilidade de ser desvendados 
quando revelados pela vítima no registro de boletim de 
ocorrência na delegacia de polícia. 
A partir do caso que deu origem à mencionada 
lei, muitas outras situações afloraram envolvendo 
a violência sexual praticada no meio esportivo, 
podendo se afirmar ser este também um mérito da 
lei em comento. 
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Importante esclarecer que, quando a lei fala em 
prescrição, está se referindo ao prazo que o Estado, por 
meio do Ministério Público, dispõe para propor a ação 
penal contra o acusado. Ocorrendo a prescrição, cessa 
a possibilidade de o fato ser objeto de ação penal.

T H A I Z E  D E  C A R VA L H O  E  A L C Â N TA R A : 
A edição de uma lei normalmente coloca em debate 
o assunto tratado pela mudança legislativa. Esse é 
um ponto, por si só, relevante, pois faz a sociedade 
se debruçar sobre assuntos velados, seja por 
desconhecimento, seja por conluio. 
Parece que entre esses assuntos tabus está 
a violência sexual cometida contra criança 
e adolescente. 
Outra grande contribuição da lei é a possibilidade das 
crianças e dos adolescentes noticiarem que foram 
vítimas desses delitos após alcançarem a maioridade, 
uma vez que a alteração foi exatamente nesse sentido: 
determinar que o prazo da prescrição só inicia após a 
vítima completar 18 anos. 
É com essa idade que a pessoa pode se dar conta 
de que foi vítima desse tipo de violência e/ou ter 
independência para procurar as instâncias oficiais do 
sistema de justiça criminal.
Não é demais registrar, entretanto, que essa lei, 
a 12.650/2012, foi tacitamente revogada pela Lei 
nº 14.344, de 2022, com vigência desde julho deste 
ano, que ampliou a proteção de crianças e adolescentes 
ao dar nova redação ao inciso V do art. 111 do Código 
Penal (CP) brasileiro, dispondo que a prescrição, antes 
de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, 
nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam 
violência contra a criança e o adolescente, previstos 
neste código ou em legislação especial, da data em que 
a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já 
houver sido proposta a ação penal.

Qual o panorama da violência contra 
a criança e jovens em discussão 
nos seus grupos de estudo? 
M A R I A   R E G I N A   F AY  D E  A Z A M B U J A : 

A violência praticada contra a criança acompanha a 
história da humanidade. Não se trata, portanto, de 
fato novo. Durante muito tempo, a violência contra 
a criança era aceita, por vezes inclusive prevista em 
lei, como meio de correção e educação. A chegada 
da Constituição Federal (CF) de 1988 é o marco 
divisor entre esses dois tempos, reconhecendo, pela 
primeira vez, na história legislativa do nosso país, 
a criança e o adolescente como sujeito de direitos, 
pessoa em fase especial de desenvolvimento 
e prioridade absoluta. Em 1990, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) regulamentou o 

art. 227 da CF/1988, permitindo a construção de 
um novo referencial a essa parcela da população. 
Conhecer a história legislativa voltada à criança no 
Brasil nos permite melhor entender as dificuldades 
enfrentadas ainda na atualidade para a garantia dos 
direitos fundamentais arrolados no art. 227 da CF e 
regulamentados no ECA. 
Pode-se afirmar que muito já se evoluiu em que pese 
ainda hajam muito mais a ser feito para assegurar a 
proteção integral da criança, conforme prevê nossa 
legislação. A partir da CF/1988 e do ECA, muitas outras 
leis têm sido editadas buscando ampliar a proteção 
a essa parcela da população, cabendo mencionar, a 
título exemplificativo, a recente Lei nº 14.344, de 24 de 
maio de 2022, que cria mecanismos para a prevenção 
e o enfrentamento da violência doméstica e familiar 
contra a criança e o adolescente. 
Sabemos que a lei não muda magicamente a 
realidade, como seria o desejo de todos. No entanto, 
a lei tem um papel importante para as transformações 
sociais que devem acontecer em todos os segmentos 
da sociedade. Nos grupos de estudo, buscamos 
aproximar o conhecimento da realidade, com 
enfoque interdisciplinar, permitindo que as novas 
gerações possam estar mais bem preparadas para 
enfrentar os desafios profissionais que se apresentam.

T H A I Z E  D E  C A R VA L H O  E  A L C Â N TA R A : 

Por ser vítima extremamente vulnerável, o tema 
envolvendo violência contra criança e adolescente é 
sempre debatido com atenção e preocupação, pois 
os dados demonstram que o cárcere não é o meio 
de controle mais eficaz de enfrentamento desse 
problema, seja porque o Direito Penal chega depois 
que o dano já aconteceu, seja porque a mudança 
de comportamento dos autores dos delitos não é 
garantida com a submissão do agressor ao cárcere.
Diante disso, as reflexões realizadas nos grupos 
de estudo e pesquisa vão no sentido de ampliar as 
formas de enfrentamento desse grave e complexo 
problema social, existente desde sempre na sociedade 
e que clama por formas de intervenção preventivas, 
como intuito de evitar a violência, já que a punição não 
repara o dano nem garante a não reiteração.

Como a advocacia pode se engajar 
no combate à violência sexual 
contra a criança?
M A R I A   R E G I N A   F AY  D E  A Z A M B U J A : 
O primeiro passo, como já afirmamos, é conhecer 
as previsões legais sob o enfoque interdisciplinar. 
Importante também é entender o significado da 
legislação ao afirmar que a criança é uma pessoa 
em fase especial de desenvolvimento. Para isso, 
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precisamos recorrer ao conhecimento de outras 
áreas, como a psicologia e a educação. 
Só poderemos nos engajar no combate à violência 
contra a criança a partir desse entendimento, que 
não é próprio do ensino tradicional do Direito. 
A chegada do ECA passou a exigir de todos 
os integrantes do sistema de Justiça maior 
proximidade e envolvimento com as causas sociais 
que envolvem o conceito de cidadania, como é 
possível observar nos últimos anos. Embora a lei já 
tenha 32 anos, mudar a cultura que foi construída no 
período que antecedeu o novo marco constitucional 
de 1988 não é um processo fácil e rápido. 
Exige a inclusão de conteúdos de Direito da Criança 
nos currículos das escolas de Direito, além de 
maior proximidade com a sociedade, sob pena de 
corrermos o risco de enfrentar retrocessos, tão 
desastrosos à infância. Para que os profissionais 
possam se envolver no combate à violência 
sexual praticada contra a criança, há de se partir 
do convencimento, por parte desses agentes, do 
significado e das possíveis sequelas que a violência 
sexual pode acarretar àqueles que se encontram 
em fase especial de desenvolvimento. 

T H A I Z E  D E  C A R VA L H O  E  A L C Â N TA R A : 

Sobre o papel da advocacia e dos aplicadores do 
Direito, penso que o combate é bem restrito, pois a 
atuação desses profissionais é sempre posterior 
à prática delitiva. 
Assim, resta ao advogado mais especificamente 
noticiar o fato às autoridades depois de ser 
procurado pela família, requerendo medidas 
protetivas de afastamento, por exemplo. 
Deve ainda o profissional reunir provas de maneira 
cuidadosa para não as invalidar e assim inviabilizar 
uma condenação, bem como orientar a vítima 
e seus familiares sobre seus direitos e todos os 
passos do processo, além de acolher de maneira 
atenta e empática os sempre sofridos envolvidos.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

M A R I A   R E G I N A   F AY  D E  A Z A M B U J A
Procuradora de Justiça do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul. Professora da Escola de Direito da 
PUC-RS. Especialista em Violência Doméstica pela USP. 

Mestre em Direito pela Unisinos. Doutora em Serviço 
Social pela PUC-RS. Autora, entre outros, do livro 

intitulado Inquirição da criança vítima de violência sexual: 
proteção ou violação de direitos? 

T H A I Z E  D E  C A R VA L H O  E  A L C Â N TA R A
Advogada. Consultora criminal. Professora de Processo 

Penal das Universidades Federal e Estadual da Bahia 
(Uneb e UFBA). Coordenadora da Especialização 
em Ciências Criminais da Universidade Católica 

do Salvador. Membro efetivo do IBADPP.

Fonte: Unicef/2021

ESTUPRO E ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL 

POR FAIXA ETÁRIA
(2017 a 2020)
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Um tribunal canadense autorizou a venda 
de dezenas de propriedades da Igreja 
Católica no Canadá, incluindo mais de uma dúzia 
de templos, para indenizar vítimas de abusos 
sexuais e físicos cometidos décadas atrás por 
religiosos católicos.

A autorização judicial, que foi divulgada em 
18 de julho, permite a venda de imóveis em 
34 paróquias da ilha de Terra Nova, na costa 
atlântica canadense, incluindo a Catedral 
Basílica de São João Batista em São João 
de Terra Nova.

De acordo com documentos divulgados pela 
emissora pública canadense, CBC, a maioria 
dos imóveis à venda, com um valor estimado 
de 20 milhões de dólares canadenses 
(15,5 milhões de dólares americanos), serão 
adquiridos por organizações e grupos católicos. 
Além disso, os tribunais canadenses podem 
aprovar a venda de outras 70 propriedades 
da Igreja Católica em Newfoundland nas 
próximas semanas.

Fonte: Religión Digital

ACALENTO
A Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos registrou 
130,7 mil queixas de violência 

sexual contra crianças e 
adolescentes neste ano. 

As informações subsidiam 
a Operação Acalento. 

Deflagrada em 13 de junho, 
a ação é integrada por 6.400 

agentes da Polícia Civil em 
todos os estados, resultou na 

prisão de 1.483 agressores 
e no cumprimento de 

248 mandados de busca 
e apreensão. Ao todo, 

2.619 medidas protetivas 
foram solicitadas 
e 16.516 vítimas 
foram atendidas.

Tribunal determina 
venda de igrejas para 
pagar indenização às vítimas

E M  F O C O

V U L N E R A B I L I D A D E

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, 75,5% das vítimas de violência sexual no 
Brasil são vulneráveis ou incapazes de consentir, 
enquanto 61,3% delas têm até 13 anos de idade. 

As informações foram divulgadas em junho.
Acesse o documento: 
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PACIFISTA
A 16ª Vara da Justiça Federal do 
Ceará determinou que o Exército 
suspenda a incorporação 
de um jovem de 19 anos que se 
apresenta como pacifista e foi 
convocado contra a sua vontade. 
O movimento Livres representou 
os interesses do recrutado 
com uma ação contra a União 
e o Comando da 10ª Região 
Militar do Exército.

METAVERSO
O Ministério da Justiça e as 
polícias civis de 11 Estados 
cumpriram o primeiro mandado 
de apreensão no Metaverso. 
O objetivo da Operação 404, 
iniciada em 2019, é coibir a 
pirataria. Essa quarta e última 
fase da operação resultou 
em 700 sites e aplicativos de 
streaming e 461 aplicativos 
de música bloqueados.

EFEITO DA CRISE
Nos seis primeiros meses deste ano, os brasileiros sacaram R$ 50 bilhões 
a mais do que depositaram na poupança. Segundo o Banco Central, 
o volume é o mais alto desde o início da série histórica, em 1995.

C U R TA S

CONDUTA ELEITORAL
A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), órgão 
subordinado ao Ministério das Comunicações, distribuiu uma cartilha a 
dirigentes de mais de 200 órgãos do governo – de ministérios a empresas 
estatais – sobre o uso de redes sociais no período eleitoral. A principal 
recomendação é a de que os órgãos devem ocultar ou retirar postagens 
anteriores ao período eleitoral que configurem publicidade institucional. 
Também consta no documento a indicação para criação de contas 
secundárias e provisórias para serem utilizadas durante o período eleitoral 
e a desativação da conta principal durante o período eleitoral, além do 
bloqueio das áreas de comentários e interatividade com o cidadão.
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VIRAL
A rede social TikTok anunciou, 
para o segundo semestre, 
o lançamento de um álbum 
com parte dos sucessos 
musicais virais da plataforma. 
As músicas em versão orquestra 
estarão disponíveis no formato 
digital, CD e vinil, produzidos 
em parceria com a gravadora 
Warner Classics.

PIRATARIA
Hanna Barbera Productions, 
Rambo V Productions, Azil Films 
e Millennium Media estão entre 
as 14 produtoras de filmes 
que contrataram advogados 
brasileiros para combater 
a pirataria de suas obras. 
As empresas alegam que o 
Brasil é um dos líderes mundiais 
em fazer downloads que violam 
os direitos autorais e esperam 
que ações cíveis possam frear 
essa tendência. A estratégia 
traçada para defender os 
estúdios consiste no envio de 
uma notificação chamando a 
atenção para a violação ocorrida 
e dando um prazo para pagar 
uma indenização pelos filmes 
a que assistiram e/ou que 
redistribuíram, da forma mais 
econômica possível, antes do 
início de um processo judicial. 

GINASTAS
Um grupo de 90 ginastas 
olímpicas estadunidenses, 
incluindo a medalhista de 
ouro Simone Biles, processa 
o FBI, a agência americana 
de investigação, em mais de 
US$ 1 bilhão (R$ 4,89 bilhões) 
por falhas no caso de assédio 
do então médico esportivo 
Larry Nassar, condenado 
por abuso sexual de mais de 
150 jovens e adolescentes. 
Segundo os advogados das 
atletas, os agentes sabiam, em 
2015, que Nassar foi acusado 
de molestar ginastas, mas não 
tomaram medidas. Com isso, 
ele continuou a praticar assédio 
sexual contra mulheres e 
meninas por mais de um ano.

EFEITO COVID-19
As medidas de distanciamento 
social adotadas para combater 
a disseminação do coronavírus 
levaram a uma queda na 
abertura de processos judiciais, 
segundo dados do Anuário da 
Justiça Brasil 2022. O estudo 
mostra que as reclamações 
trabalhistas registraram uma 
redução de 8% no período 
de três anos, passando de 
8,6 milhões de litígios, em 2018, 
para 7,9 milhões no ano passado.
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TRT-17 – Pleno aprova súmulas

Súmula nº 60 do TRT da 17ª Região 
SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ao sindicato, quando 
atua como substituto processual em defesa 
de interesses e direitos coletivos lato sensu, 
aplicam-se as normas relativas às ações coletivas, 
concedendo-se a gratuidade de justiça nos 
termos dos arts. 87 da Lei nº 8.078/1990 e 18 da 
Lei nº 7.347/1985. A condenação ao pagamento 
de honorários e demais despesas processuais 
condiciona-se a comprovação da má-fé da 
entidade sindical.
Súmula nº 61 do TRT da 17ª Região 
PENHORA DE SALÁRIOS E PROVENTOS DE 
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO 
DO CPC. NATUREZA ALIMENTÍCIA DO CRÉDITO 
TRABALHISTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. Por se tratar o crédito de 
natureza alimentar, é possível a execução mediante 
penhora de salários ou proventos de aposentadoria. 
O percentual será igual ou inferior a 50%, a ser 
fixado no caso concreto, sob a observância dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade a 
fim de manter a subsistência do devedor e seus 
dependentes. Inteligência do art. 833, § 2º, do 
Código de Processo Civil, à luz da interpretação da 
Orientação Jurisprudencial (OJ) nº 153 da SDI-II 
do TST.

TJSP – IRDR

Comunicado Nugepnac/Presidência nº 5/2022
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
e Ações Coletivas da Presidência (Nugepnac) 
comunica aos magistrados e responsáveis por 
varas cíveis, juizados especiais, execuções fiscais 
e colégios recursais da capital e do interior, nos 
termos do art. 982 do Código de Processo Civil, 
a admissão, em 11 de maio de 2022, publicada 
em 6 de junho de 2022, do Tema nº 50 – IRDR – 
Prazos – Suspensão – Greve – Caminhoneiros – 
2018, Processos-paradigmas nos 2217263- 
-95.2021.8.26.0000 e 2218774-31.2021.8.26.0000, 
relator desembargador Xavier de Aquino, com 
a seguinte questão jurídica: “INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
ACERCA DO ALCANCE DA SUSPENSÃO DE 

PRAZOS PROCESSUAIS DETERMINADA EM 
COMUNICADOS DA E. PRESIDÊNCIA DO 
TJSP NA OPORTUNIDADE DA GREVE DOS 
CAMINHONEIROS. Demonstração da existência 
de decisões conflitantes quanto à mesma 
questão unicamente de direito. Inexistência de 
incidente análogo já afetado às cortes superiores. 
Pendência de recurso em relação à causa 
principal que originou o incidente. Requisito 
preenchido. Uniformização que visa proporcionar 
segurança jurídica, isonomia e previsibilidade aos 
jurisdicionados – Incidente admitido”.
Comunica, ainda, que, com fundamento no 
art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, 
há determinação de suspensão dos processos 
que contenham discussão específica sobre esse 
tema. Por ocasião da suspensão é aplicável o 
código SAJ nº 75050; no levantamento, o código é 
SAJ nº 55555.

TJSP – Honorários de 
tradutores e intérpretes

Portaria nº 10.039/2022
Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Justiça, 
o pagamento de honorários de tradutores e 
intérpretes de línguas estrangeiras e de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), quando o responsável é 
beneficiário da justiça gratuita.
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto na Lei nº 12.319, de 
1º/9/2010, que regulamenta a profissão de tradutor 
e intérprete de Libras; considerando o despacho 
da e. corregedoria e da e. presidência no Processo 
nº 2021/11833, referente ao tradutor e intérprete de 
Libras; considerando a Resolução CNJ nº 127, 
de 15/3/2011, e alteração posterior, que dispõe 
sobre o pagamento de honorários de perito, 
tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 
justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro 
e segundo graus; considerando o Comunicado 
Conjunto nº 2.000, de 28/8/2017, o qual dispõe 
que o pagamento das perícias judiciais de natureza 
cível, de competência da Justiça estadual, 
cujo ônus recaia, em tese, sobre beneficiários 
da Assistência Judiciária Gratuita, deverá ser 
solicitado à Defensoria Pública, e o pagamento 
será providenciado pela Secretaria da Justiça 
e Cidadania, segundo os valores estabelecidos 

J U D I C I Á R I O
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na tabela constante da Deliberação CSDP 
nº 92, de 29/8/2008, observando-se posteriores 
alterações; considerando a edição do Provimento 
CSM nº 2.630, de 14/9/2021, e do Provimento 
CG nº 40, de 20/9/2021, que estabelecem 
que “a nomeação de tradutores e intérpretes 
recairá, preferencialmente, entre profissionais 
inscritos nos órgãos de classe competentes e 
dentre aqueles portadores de matrícula perante 
à Junta Comercial”; considerando a Resolução 
CNJ nº 401, de 16/6/2021, que dispõe sobre o 
desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e 
inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos 
do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares 
e regulamenta o funcionamento de unidades 
de acessibilidade e inclusão; considerando a 
dotação orçamentária consignada no orçamento 
deste Tribunal de Justiça; considerando, por 
fim, que os pagamentos são processados no 
Sistema Integrado de Administração Financeira de 
Estados e Municípios (Siafem) e são executados 
exclusivamente pelo Banco do Brasil S/A, nos 
termos do Decreto nº 62.867, de 3/10/2017, e do 
contrato celebrado entre o Tribunal de Justiça e a 
instituição bancária. Resolve:
Art. 1º - O pagamento de honorários de tradutores 
e intérpretes de línguas estrangeiras que atuam em 
ações judiciais de natureza criminal em que a parte 
sucumbente é beneficiária da justiça gratuita será 
atendido à conta dos recursos do orçamento deste 
Tribunal de Justiça.
§ 1º - Aplica-se o disposto no caput aos 
profissionais de Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
nas ações de natureza criminal e cível.
§ 2º - Os pagamentos dos honorários do tradutor 
e intérprete obedecem à Deliberação Jucesp nº 5, 
de 10/11/2011, cujo Anexo Único é atualizado 
anualmente pela Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo (Ufesp).
Art. 2º - Para fins de pagamento do honorário do 
tradutor e intérprete deverão ser atendidos os 
seguintes requisitos:
I - estar cadastrado no Portal de Auxiliares da Justiça; 
II - fornecer as informações cadastrais 
para cumprimento de obrigações fiscais 
e previdenciárias;
III - não estar incluído no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais (Cadin Estadual);
IV - atender os dispositivos contidos nos incisos 
XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal de 

1988, que trata sobre a acumulação remunerada de 
cargos públicos;
V - indicar agência e/ou conta-corrente no Banco do 
Brasil S/A.
§ 1º - Referente ao inciso V, o tradutor/intérprete 
deverá ser o primeiro titular da conta-corrente do 
Banco do Brasil S/A.
§ 2º - Caso o prestador de serviço não atenda o 
disposto no parágrafo anterior, o pagamento poderá 
ser depositado na modalidade saque em uma 
agência do Banco do Brasil por ele indicado, desde 
que o valor não ultrapasse 100 Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo (Ufesp).
Art. 3º - Sempre que figurar no processo pessoa 
com deficiência auditiva que tenha necessidade de 
tradutor/intérprete de Libras deverá ser nomeado 
profissional dentre aqueles devidamente habilitados 
e aprovados em curso oficial de tradução e 
interpretação ou detentores do certificado de 
proficiência dessa língua, conforme disposto 
na Resolução CNJ nº 401, de 16/6/2021, e na 
Lei nº 12.319, de 1º/9/2010.
Art. 4º - A solicitação do pagamento de 
honorários de tradutores e intérpretes deve 
seguir as instruções disponíveis no link do TJSP: 
https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/
TradutorInterprete.aspx.
Art. 5º - Os pedidos de pagamento que não 
atenderem os requisitos estabelecidos nos 
arts. 2º e 4º serão indeferidos pela Secretaria de 
Orçamento e Finanças (SOF).
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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FEDERAL

CONCILIAÇÃO DE 
SITUAÇÕES DE 
SUPERENDIVIDAMENTO 
DECRETO Nº 11.150/2022
Regulamenta a preservação e o 
não comprometimento do mínimo 
existencial para fins de prevenção, 
tratamento e conciliação de 
situações de superendividamento 
em dívidas de consumo, nos 
termos do disposto na Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor.

SEMANA NACIONAL 
DA ADOÇÃO
LEI Nº 14.387/2022
Altera a Lei nº 10.447, de 9 de maio 
de 2002, para instituir a Semana 
Nacional da Adoção.

MULTAS POR ATRASO NA 
ENTREGA DE GUIA DO FGTS
LEI Nº 14.397/2022
Anistia infrações e anula multas 
por atraso na entrega da Guia 
de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
e Informações à Previdência 
Social (GFIP).

DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE PARA 
FUNCIONÁRIOS 
DE CARTÓRIO
LEI Nº 14.398/2022
Institui o documento de 
identidade de notários e 
registradores e de escreventes 
de serventias extrajudiciais.

POVOS INDÍGENAS
LEI Nº 14.402/2022
Institui o Dia dos Povos Indígenas 
e revoga o Decreto-Lei nº 5.540, 
de 2 de junho de 1943.

DIA NACIONAL DO CRISTÃO 
LEI Nº 14.419/2022
Institui o Dia Nacional do Cristão.

SEMANA NACIONAL 
DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DO TDAH
LEI Nº 14.420/2022
Institui a Semana Nacional 
de Conscientização sobre o 
Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH).

ALTERA A LEI DE 
REGISTROS PÚBLICOS
LEI Nº 14.421/2022
Altera as Leis nos 492, de 
30 de agosto de 1937, 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973 
(Lei de Registros Públicos), 
8.668, de 25 de junho de 1993, 
8.929, de 22 de agosto de 1994, 
10.925, de 23 de julho de 2004, 
11.076, de 30 de dezembro de 
2004, e 13.986, de 7 de abril 
de 2020, e os Decretos-Lei 
nos 3.365, de 21 de junho de 1941, 
e 167, de 14 de fevereiro de 1967. 

PESSOAS IDOSAS 
LEI Nº 14.423/2022
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, para substituir, 
em toda a lei, as expressões 
“idoso” e “idosos” pelas expressões 
“pessoa idosa” e “pessoas idosas”, 
respectivamente.

MAIO LARANJA 
LEI Nº 14.432/2022
Institui a campanha Maio Laranja, 
a ser realizada no mês de maio 
de cada ano, em todo o território 
nacional, com ações efetivas de 
combate ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e adolescentes.

PISO SALARIAL NACIONAL 
DO ENFERMEIRO 
LEI Nº 14.434/2022
Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho 
de 1986, para instituir o piso salarial 
nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de 
enfermagem e da parteira.

LEI PAULO GUSTAVO
LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022
Dispõe sobre apoio financeiro da 
União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios para 
garantir ações emergenciais 
direcionadas ao setor cultural; 
altera a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), para 
não contabilizar na meta de 
resultado primário as transferências 
federais aos demais entes da 
Federação para enfrentamento 
das consequências sociais e 
econômicas no setor cultural 
decorrentes de calamidades 
públicas ou pandemias; e altera a 
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para atribuir outras 
fontes de recursos ao Fundo 
Nacional da Cultura (FNC).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SESSÕES DE JULGAMENTO 
PRESENCIAIS HÍBRIDAS
PORTARIA Nº 5.960/2022
Regulamenta a realização de 
sessões de julgamento presenciais 
híbridas e dá outras providências.

L E G I S L A Ç Ã O
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Judicialização 
do Direito 
Animal expõe 
mudança de 
comportamento 
da sociedade
No Brasil, os 144 milhões 
de pets movimentam 
R$ 51 bilhões por ano.

Em 2021, os cães Rambo e Spike conquistaram 
na Justiça, de forma inédita no país, o direito 
de serem autores de ações judiciais contra 
seus ex-tutores sob a alegação de maus-tratos. 
A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) reconheceu, de forma unânime, 
o direito de os animais não humanos serem 
autores de ações judiciais (Agravo de Instrumento 
(AI) nº 0059204-56.2020.8.16.0000). 

Há alguns meses, o Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP) julgou que é 
parcialmente constitucional a Lei nº 6.191/2021 
do município de Valinhos, que dispõe que os 
abrigos para pessoas em situação de rua deverão 
disponibilizar espaço para permanência dos 
animais domésticos sob responsabilidade 
dos usuários durante o período de estadia. 
Os trechos vetados tratavam da responsabilidade 
de suprir alimentação e cuidados veterinários.

Neste segundo semestre, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) adiou, por conta de um pedido de 
vistas, o julgamento sobre a obrigatoriedade 
do pagamento de pensão para animais de 
estimação após a separação de um casal. 

P O N T O  D E  V I S TA

Casos como esses, envolvendo bichos de estimação, 
são cada vez mais comuns na Justiça brasileira e já há 
quem considere isso como indícios de uma mudança 
jurídica amparada por hábitos e costumes recentes. 

POPULAÇÃO PET

O Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos 
e aves canoras e ornamentais em todo o mundo e é o 
terceiro maior país em população total de animais de 
estimação. São 144,3 milhões de pets: 55,9 milhões 
de cães, 25,6 milhões de gatos, 19,9 milhões de 
peixes, 40,4 milhões de aves e mais 2,5 milhões 
de répteis e pequenos mamíferos. Os números são 
da Associação Brasileira da Indústria de Produtos 
para Animais de Estimação (Abinpet) e referendam a 
importância dos animais de estimação para as famílias 
brasileiras. Essa população de pets também gera 
impactos econômicos significativos.

ECONOMIA PET

O setor de produtos, serviços e comércio de animais 
de estimação deve ter um crescimento de 14% 
em 2022, com um faturamento de R$ 58,9 bilhões, 
segundo estimativas do Instituto Pet Brasil (IPB). 
A projeção foi feita levando em conta o desempenho 
do setor no primeiro trimestre deste ano. O faturamento 
consolidado em 2021 foi de R$ 51,7 bilhões.

Analisando essas questões socioeconômicas 
recentes, os acadêmicos já discorrem sobre uma nova 
forma de relação com os animais, que passa também 
pela afetividade e chega ao direito subjetivo. Discute-se 
na Justiça a capacidade processual dos animais, 
tendo como como pano de fundo as transformações 
culturais que impactam a sociedade e aos poucos vão 
produzindo novas jurisprudências. 

Pode-se entender que estamos, como 
sociedade, mudando a concepção 
jurídica acerca dos animais que estão 
passando à condição de sujeitos 
de direito? 
C A R L O S  A L B E R T O  G A R B I  E  W I L L I A M  N É R I 

G A R B I :  Sim, com certeza. Não há mais espaço na 
sociedade para equiparar e compreender os animais, 
juridicamente, como um objeto, uma coisa, uma 
simples propriedade, como se fossem desprovidos 
de “vida” e sentimentos. Os animais também sentem 
e demonstram dor, prazer, felicidade, sofrimento, entre 
outras emoções. Ignorar essa realidade representa 
uma violação ética da humanidade. A maioria das 
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pessoas nutre sentimentos de respeito e admiração 
pelos animais, o que se traduz, juridicamente, no 
reconhecimento de direitos a serem tutelados e 
protegidos, salvaguardando os animais das mais variadas 
formas de crueldade e sofrimento. É nesse sentido 
que atualmente se diz que os animais são “sujeitos 
de direitos”, pois merecem a devida consideração e 
proteção do homem.

L E O N A R D O  M O N T E I R O  C R E S P O  D E  A L M E I D A : 

Eu acredito que sim. A emergência de novos movimentos 
que, de certa forma, encontram-se associados com a 
causa animal, bem como as transformações culturais, 
amplas ou mais restritas, decorrentes do fortalecimento 
do veganismo, impulsionaram novas perspectivas sobre 
a animalidade no contexto jurídico. Estamos passando 
por um questionamento das bases antropocêntricas 
que há muito têm envolvido a subjetividade jurídica. 
Esses questionamentos têm diretamente contribuído 
para uma reformulação gradual da subjetividade 
jurídica, estendendo-a aos animais no que diz respeito 
a certas questões.
Uma parte dessas mudanças pode ser identificada em 
relações que almejam ser cada vez menos instrumentais 
e mais afetivas com os animais, como todo o esforço 
de diferentes grupos em trazer ao primeiro plano 
não somente o sofrimento persistente de diferentes 
espécies, mas também o quanto aquele sofrimento é 
cada vez mais inaceitável e incompatível a partir dos 
referenciais valorativos que tendem a informar as atuais 
democracias liberais.
É importante lembrar que as condições pelas quais 
um ente adquire ou perde subjetividade jurídica é algo 
estritamente político: há alguns séculos, a categoria de 
escravos operava mediante a reificação de centenas 
de milhares de seres humanos sob o âmbito de proteção 
da norma jurídica positiva. A subversão dessa categoria 
não foi exatamente um produto de uma transformação 
legislativa, ainda que a envolva, penetrando também em 

uma dimensão ontológica mais profunda acerca dos 
pressupostos políticos do regime escravocrata.

De que maneira o direito dos 
animais modifica os pressupostos 
subjacentes à categoria de 
personalidade ou pessoa?
C A R L O S  A L B E R T O  G A R B I  E  W I L L I A M  N É R I 

G A R B I :  É importante esclarecer que, apesar do 
“despertar” da comunidade jurídica no reconhecimento 
do animal como um “sujeito de direitos”, isso não 
significa dizer que ele é uma “pessoa”. Nunca será. 
Deve ser reconhecido aos animais o princípio 
da “igual consideração” a fim de que não sofram. 
Não podemos considerar os animais e os humanos 
como se fossem o mesmo, até mesmo porque 
não consideramos todos os humanos “o mesmo”. 
Deve-se tratar os animais semelhantemente. É preciso 
reconhecer que os animais, como os humanos, têm 
interesse moralmente significativo em não sofrer. 
O que difere os homens dos animais é a espécie, e a 
espécie apenas não é critério moralmente relevante 
para excluir os animais da comunidade moral/jurídica, 
assim como a raça não é justificativa para escravidão 
humana, ou o sexo justificação para fazer das mulheres 
propriedade de seus maridos. Usar a espécie para 
justificar a condição de propriedade dos animais é 
especismo, assim como usar a raça ou o sexo para 
justificar condição de propriedade de humanos é 
racismo e sexismo. Assim, não obstante o respeito 
que merecem as diversas teorias a respeito do tema, 
entendemos que os animais não são “pessoas”, e sim 
“sujeito de direitos” que merecem a devida atenção e 
proteção do homem para que não sofram, o que irradia 
para as mais diversas áreas do Direito, a exemplo das 
decisões judiciais sobre o divórcio e partilha de bens, 
que acabam por tratar e regular questões referentes 
ao pet do ex-casal.

Fonte: Abinpet.
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L E O N A R D O  M O N T E I R O  C R E S P O  D E  A L M E I D A : 

É preciso considerar um ponto que é pouco 
controvertido no âmbito da Teoria Pura do Direito de 
Kelsen e que acredito que nos serve bem aqui: o sujeito de 
direito é aquele que a autoridade diz que é. É o reflexo 
de uma relação de poder e também uma categoria 
performativa: existe na medida em que é exercida e a 
partir de pressupostos institucionais que vão autorizar/
validar o seu exercício, ou não. Nesse sentido, a categoria 
de pessoa, enquanto reflexo dogmático e operacional 
da subjetividade jurídica, sofre uma redefinição nos 
seus componentes constitutivos. Lembrando que isso 
nada tem de inédito ou disruptivo: a proteção da vida do 
nascituro, para ficarmos em um conhecido exemplo, foi 
alcançada por esses meios também. No âmbito civilista, 
a teoria concepcionista concebe o nascituro como 
sujeito de direitos e deveres desde a sua concepção, 
dispondo, então, de personalidade jurídica. 
Para além das distinções dogmáticas, o cerne da 
questão é o seguinte: quais vidas nós vamos nos 
preocupar em proteger e quais vidas, na verdade, 
equiparam-se a objetos cujo valor reside na 
instrumentalização que se possa fazer? Diversas são 
as relações entre seres humanos e animais, e em 
cada uma delas, é possível ver uma maior ou menor 
propensão à proteção da vida. Se as relações com 
animais de estimação são marcadas por um amplo grau 
de afetividade familiar, as relações com os animais em 
abatedouros ou com aqueles sujeitos a experimentos 
científicos aproximam-se mais, embora talvez não 
completamente, de uma relação reificada, na qual o 
animal em si é visto como uma coisa cujo valor reside 
tão somente no que se pode fazer com ele para atingir 
certo objetivo: não possui, então, um valor intrínseco, 
apenas relativo. 
Eu vejo que, de maneira semelhante aos casos acima, 
pode-se falar da proteção aos animais silvestres e do 
seu meio ambiente, como também daqueles dos que 
se encontram em parques de diversão: acredito 
que nos dois cenários nós podemos identificar relações 
de reificação. O valor da dignidade e do bem-estar, 
nesses dois cenários, permanece condicionado ao 
cálculo dos nossos interesses e às diferentes estratégias 
que os envolvem.
A depender do referencial adotado, a maneira com 
que a categoria de personalidade é dogmaticamente 
reestruturada se torna mais ou menos plausível. 
Aceita-se de bom grado que gatos e cachorros, 
inclusive por serem seres sencientes e de convívio 
familiar próximo, detenham algum tipo de personalidade. 
Atribuir a ratos e bovinos, porém, é algo que produz 
maiores resistências, já que mexe diretamente com uma 
ampla e poderosa indústria, além de uma série de hábitos 
culturais profundamente enraizados.

De certa maneira, é preciso destacar as maneiras pelas 
quais certas formas de vida animal são inferiorizadas, 
desvalorizadas e expropriadas de qualquer traço de 
dignidade ao mesmo tempo que outras são cada vez 
mais incorporadas ao domínio familiar humano. Acho 
importante uma discussão sobre a política da carne 
e os seus mecanismos de propagação que tornam 
não apenas aceitável, como muito natural, o abate 
sistemático presente nos matadouros e outros espaços 
para o abate, assim como uma maior exposição da 
utilização dos animais em experimentos científicos, 
sobretudo para que uma maior parcela da população 
entre em contato com o custo do desenvolvimento 
científico e procure alternativas. Mesmo que ainda 
distante, acredito que um contato mais amplo com essa 
realidade oculta tem sua importância: dissimular esse 
sofrimento é desconsiderá-lo como um mero detalhe 
em prol de um bem maior. Acredito ser importante 
que a sociedade civil conheça melhor esse custo. 
É difícil, se não impraticável, desenvolver empatia e 
um senso de urgência com o sofrimento que nós não 
tomamos conhecimento.

O ordenamento jurídico que temos 
hoje é capaz de amparar as diferentes 
formas de relação com animalidade 
sem o pressuposto de uma assimetria 
ontológica entre o humano e o 
não humano?
C A R L O S  A L B E R T O  G A R B I  E  W I L L I A M  N É R I 

G A R B I :  O ordenamento jurídico vigente infelizmente 
ainda considera os animais como “coisa”, objeto. 
No entanto, tem-se notícia de projetos de leis para a 
devida atualização do Código Civil brasileiro (como 
o Projeto de Lei no Senado nº 351/2015, de autoria 
do senador Antonio Anastasia) para acompanhar 
as mudanças legislativas de outros países, em 
especial Suíça, Alemanha, Áustria e França, que já 
alteraram seus códigos no sentido de, expressamente, 
prever que os animais não são coisas ou objetos. 
A Catalunha, igualmente, atualizou sua legislação no 
mesmo sentido. Portugal também aprovou, em 2017, 
o Estatuto Jurídico dos Animais (Lei nº 8/2017), que, 
de acordo com as Leis de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Lindb), poderia ser aplicado no Brasil, 
visto que nosso ordenamento jurídico é omisso em 
relação ao tema e o referido estatuto português não 
ofende a soberania nacional, a ordem pública nem 
mesmo os bons costumes. No plano internacional, 
podemos citar a Convenção Europeia para Proteção 
dos Animais de Companhia, aberta à assinatura desde 
1987, que estabeleceu princípios fundamentais para 
o bem-estar dos animais, no sentido de que “ninguém 
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deve inutilmente causar dor, sofrimento ou angústia a 
um animal de companhia”, assim como “ninguém deve 
abandonar um animal de companhia” (art. 3º). Há também 
a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 
proclamada em 15 de outubro de 1978 e aprovada pela 
Unesco e pela ONU, considerando que o respeito pelos 
animais, por parte do homem, está relacionado com o 
respeito dos homens entre eles próprios, e estabeleceu, 
no art. 1º, que “todos os animais nascem iguais diante 
da vida e têm o mesmo direito à existência”; art. 2º, 
alínea c, “cada animal tem direito à consideração, à 
cura e à proteção do homem”; art. 3º, alínea a, “nenhum 
animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis”; 
art. 6º, alínea a, “cada animal que o homem escolher 
para companheiro tem o direito a uma duração de 
vida conforme sua longevidade natural”; art. 11, “o ato 
que leva à morte de um animal sem necessidade é um 
biocídio, ou seja, um crime contra a vida”; art. 14, alínea b, 
“os direitos dos animais devem ser defendidos por leis, 
como os direitos dos homens”. Não podemos deixar de 
anotar o importante papel da jurisprudência dos nossos 
tribunais, em que se verifica relevante e significativo 
avanço em relação à interpretação e consideração – 
jurídica – dos animais.

L E O N A R D O  M O N T E I R O  C R E S P O  D E  A L M E I D A : 

Acredito que a Filosofia do Direito e a Teoria Geral do 
Direito precisam de mais tempo para incorporar e 
processar os diferentes debates sobre a animalidade, 
bem como as suas implicações, na teorização jurídica, 
inclusive para que se possa investigar com um maior 
cuidado a assimetria ontológica apontada. Acredito 
que a Teoria Geral do Direito ainda precisa assimilar as 
considerações de Jacques Derrida em O animal que 
logo sou e também as de Gilles Deleuze e Félix Guattari 
sobre o devir-animal em Mil platôs no plano de uma 
interrogação sobre o sujeito de direito e os processos 
de sua formação.
No que diz respeito ao não humano, o pós-humanismo 
tem sido um tema recorrente nos estudos influenciados 
pelos pós-estruturalistas, em algumas teorias sociais e 
também na teoria política contemporânea. É preciso dar 
um bom crédito a esses estudos. 
Não creio, portanto, que os ordenamentos jurídicos 
atuais sejam capazes de lidar muito bem com a questão 
da animalidade: o comprometimento deles com 
pressupostos antropocêntricos dificulta, ou mesmo 
impede de, superar uma assimetria ontológica entre o 
humano e o não humano. De certo modo, a noção de 
exceção, tal como Giorgio Agamben a concebe em 
obras como Homo Sacer e Estado de Exceção, permite 
que tratemos, já no âmbito da Teoria Geral do Direito, da 
disponibilidade de certas vidas pelo poder estabelecido. 
Em algumas de suas obras, sobretudo Before the 
law: humans and other animals in a biopolitical frame, 

Cary Wolfe realizou uma transposição da abordagem 
biopolítica de Agamben, referente à exceção, para os 
estudos sobre animalidade no contexto jurídico- 
-político. É preciso aqui dar crédito à literatura de Joan 
Slonczewski em nos ajudar a pensar uma biopolítica para 
além da vida humana. Acredito também ser viável e até 
mesmo óbvia uma certa transposição da necropolítica 
de Achille Mbembe para a problemática elencada acima.
Nessa direção, Wolfe conseguiu explorar a maneira 
como, nos Estados Unidos, uma série de mecanismos 
legislativos comprometidos com um tratamento 
mais “humanizado” dos animais nos matadouros 
terminou por reiterar as práticas que originalmente 
pretenderam combater. Dois são os diplomas legais 
mencionados por Wolfe, Animal Welfare Act e The 
Humane Methods of Livestock Slaughter Act (aprovado 
pelo Congresso Americano em 1958, emendado em 
1978 e 2002). No que diz respeito ao segundo, Wolfe 
salienta duas importantes questões: a primeira delas 
eu entendo que esteja associada à fiscalização, já a 
segunda eu diria que incide sobre a demarcação. No 
que diz respeito à fiscalização, Wolfe observa como as 
condições necessárias para uma efetiva fiscalização 
dos estabelecimentos não se fazem presentes; logo, o 
descumprimento sistemático da legislação dificilmente 
levaria às penalizações esperadas. Já no segundo caso, 
o da demarcação, o pesquisador mostra como o maior 
segmento dos animais presentes nos matadouros, 
as aves, está excluído da proteção daquela lei. Essa 
demarcação é reflexo de um cuidadoso ajuste, mesmo 
que nada sutil, com os diferentes interesses político- 
-econômicos que envolvem toda essa temática.
No meu entendimento, o desafio que um 
questionamento como esse estabelece para soluções 
baseadas nos ordenamentos jurídicos positivos é o 
seguinte: mesmo que aprofundemos as legislações 
protetivas dos animais, teremos como assegurar as 
condições para o seu efetivo cumprimento? Quais os 
critérios e os referenciais que vão servir para demarcar 
aquelas espécies que se encontram amparadas pela 
legislação? São duas questões aparentemente simples, 
até recorrentes quando analisamos outras legislações, 
mas de difícil resolução, ao menos por enquanto.
Explorar as diferentes formas de relação com a 
animalidade vai exigir do jurista um cuidado analítico mais 
acentuado na estratégia que ele adota para explorar 
essa temática: é um tema que envolve muitas nuances e 
sutilezas. No tocante ao panorama acadêmico brasileiro, 
ainda estamos longe de desenvolver um corpus teórico 
mais sólido que nos permita adentrar em discussões 
que englobem as diferentes relações que podemos 
desenvolver com a animalidade a partir do contexto 
teórico-prático do Direito. No meu entendimento, 
acredito que um envolvimento adequado com essa 
questão pede que reconsideremos o modo como 
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estamos pensando a ontologia jurídica e as diferentes 
maneiras com que os entes estão sendo caracterizados, 
principalmente no tocante à separação entre humano e 
não humano.

Como pensar novas concepções 
de dignidade capazes de abranger 
formas de vida não humanas?
C A R L O S  A L B E R T O  G A R B I  E  W I L L I A M  N É R I 

G A R B I :  Talvez um caminho seja alterar a legislação 
para considerar o proprietário de um animal o seu 
“guardião” (pet guardian), e não apenas o seu proprietário 
(pet owner). Assim, a pessoa que detém um animal não 
exerce apenas sua propriedade, em uma relação de 
dono × coisa, mas sim participa de verdadeira relação 
de deveres e obrigações com o seu animal. Já existe 
uma campanha denominada The Guardian Campaign, 
na qual mais de 20 cidades americanas e canadenses já 
alteraram sua legislação nesse sentido. A proposição do 
“guardião” de um animal evidentemente não representa 
uma solução definitiva e completa. Existem diversas 
situações que devem ser pensadas, por exemplo, 
os animais silvestres. No entanto, certamente essa 
alteração contribuiria para uma “nova” forma de pensar 
as relações que estabelecemos com os animais.

L E O N A R D O  M O N T E I R O  C R E S P O  D E  A L M E I D A : 

Nas minhas pesquisas eu tenho pensado a dignidade 
também como um conceito político essencialmente 
contestável, para usar uma expressão tão cara a William 
E. Connolly. Isso quer dizer, entre outras coisas, que o 
significado, a extensão e a abrangência desse conceito 
se encontram envolvidos em uma disputa contínua 
entre os mais variados grupos da sociedade, cada um 
projetando nele suas perspectivas, valores, interesses, 
entre outros. Seguindo a reflexão de Connolly, o máximo 
que poderíamos almejar aqui são “acordos” precários, 
abrangentes e temporários entre esses grupos que, de 
certa maneira, universalizam alguns valores e referenciais 
para toda a comunidade ao mesmo tempo que se opõem 
a outros. É um tipo de abordagem que, em vários pontos, é 
muito semelhante ao que Ernesto Laclau e Chantal Mouffe 
apresentaram em Hegemonia e estratégia socialista. 
Em uma forma de vida política democrática, por exemplo, 
a abertura à diferença, a tolerância, a empatia, podem ser 
universalizadas. Ao mesmo tempo, há que se reconhecer 
que elas mesmas também se colocam em disputa, daí o 
motivo de caracterizar os “acordos” como precários. Acho 
que esse é o primeiro ponto que precisamos estabelecer: 
a dignidade como um conceito contextualmente situado 
e dependente dos diferentes arranjos estabelecidos na 
comunidade política.
Estabelecido esse ponto, penso que o principal desafio 
para se elaborar um conceito de dignidade que se 

estenda às formas de vida não humanas reside no 
antropocentrismo subjacente ao desenvolvimento 
histórico do conceito de dignidade em si. Seguindo 
uma abordagem kantiana, se a dignidade é atribuída 
a algo que tem valor intrínseco, logo, é um fim em si 
mesma, como a vida humana, para que esse conceito 
possa se estender às formas de vida não humanas seria 
necessário, no mínimo, desenvolver uma concepção não 
instrumental da vida animal.
A consideração da senciência é um primeiro passo nessa 
direção, na medida em que possibilita o reconhecimento 
de formas de sofrimento que não se restringem às 
vivências humanas. Mas acredito que é importante que 
o desenvolvimento da discussão possa contemplar 
também os diferentes contextos nos quais a relação 
com os animais é permeada pelo sofrimento e por um 
ímpeto instrumental. Como Melanie Joy bem observou, 
temos diferentes relações com animais e cada uma delas 
suscita disposições afetivas distintas, englobando desde 
a ternura e a empatia até os extremos da indiferença e da 
subjugação. Investigar a maneira como os animais são 
negativamente afetados em cada um desses contextos, 
questionando assim a necessidade de prolongar o 
sofrimento deles, seria, talvez, um ponto de partida 
importante para uma eventual incursão da dogmática 
jurídica sobre a temática em si.
Por fim, no meu entendimento, um caminho interessante 
na redefinição do conceito de dignidade passaria por 
uma perspectiva pós-humanista do próprio Direito, uma 
na qual a caracterização usual do ser humano em termos 
de racionalidade, consciência e domínio da linguagem 
já não seria suficiente para colocá-lo em um plano 
ontológico distinto, nem muito menos ser o eixo central 
para se pensar a subjetividade jurídica. É algo desafiador? 
Sem dúvida, mas vejo formulações teóricas que podem 
contribuir de maneira fecunda para a elaboração desse 
tipo de perspectiva.
Precisamos considerar um certo grau de plasticidade 
no que diz respeito ao conceito operacional de dignidade 
que integra tanto as fontes formais do Direito quanto os 
argumentos apresentados pelos juristas. Dignidade não 
será qualquer coisa que decidimos que seja, claro: não é 
razoável ignorar todo o percurso histórico que moldou os 
seus usos e significados. Justamente por conta dessa 
dimensão histórica, o conceito apresenta uma abertura 
persistente à redefinição dos seus componentes, algo 
que é trabalhado a partir do jogo de forças e tensões de 
cada circunstância social e política. Enquanto conceito 
operacional, entendo que a dignidade não pretende 
apreender uma certa realidade persistente dos seres 
humanos e do mundo em geral, sendo mesmo uma 
ferramenta para ilustrar e resolver os impasses com que 
os juristas se defrontam: o seu conteúdo é maleável 
e ajustável aos fins e aos propósitos mais gerais do 
ordenamento jurídico no qual ele se insere.
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Como trazer para o contexto do Direito 
os diferentes dilemas que envolvem 
a relação entre a animalidade e 
o jurídico?
C A R L O S  A L B E R T O  G A R B I  E  W I L L I A M  N É R I 

G A R B I :  Acreditamos que um dos caminhos para 
pensar os diversos dilemas que envolvem os animais 
e o nosso sistema jurídico pode ser encontrado nas 
teorias do advogado e filósofo utilitarista inglês Jeremy 
Bentham (1784-1832), que consagrou o Princípio do 
Tratamento Humanitário. Bentham argumentava que, 
embora haja diferenças entre humanos e animais, existe 
uma importante semelhança. Tanto os humanos quanto 
os animais podem sofrer, e a capacidade para sofrer – 
e não a capacidade para falar, raciocinar ou qualquer 
outra coisa – é tudo o que se requer para os homens 
terem obrigações morais diretas com eles. Bentham 
argumentava que os animais haviam sido “degradados 
na classe das coisas” e que, como resultado, seu 
interesse em não sofrer foi ignorado. Segundo o 
filósofo, nossa obrigação de não infligir sofrimento 
desnecessário aos animais era devida diretamente a eles 
e baseada apenas em sua senciência, e em nenhuma 
outra característica. Nesse sentido, não é em virtude 
da habilidade dialética ou da capacidade intelectiva 
que se deve definir o sujeito de direitos, mas em favor 
dos portadores de interesses. Francesca Rescino 
observa que o progresso da ciência e da etologia tem 
demonstrado claramente que os animais são portadores 
de interesses, necessidades, desejos, instintos e 
direção e, por isso, não podem ser equiparados a coisas. 
O princípio do tratamento humanitário é amplamente 
aceito nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, sendo 
considerado padrão nos respectivos sistemas jurídicos 
ao promulgar leis sobre o bem-estar animal. No mais, 
ainda são vivas as palavras de Albert Schweitzer, Nobel 
da Paz em 1952: “Quando o homem aprender a respeitar 
até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, 
ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante”.
 
L E O N A R D O  M O N T E I R O  C R E S P O  D E  A L M E I D A : 

Acredito que essa aproximação é, na verdade, um 
processo e somente pode ser realizada gradualmente. 
Foi assim também com outras pautas e questões. 
Consideremos os estudos de gênero: há décadas já 
se encontram devidamente estabelecidos, com farta 
bibliografia, áreas de pesquisa, projetos... mas realmente 
só foram produzir um impacto significativo na dogmática 
jurídica brasileira a partir de quando? Há 15 anos? Dez 
anos? Autoras como Judith Butler e Iris Marion Young 
já tinham, na metade dos anos 1990, uma inserção 
consolidada em suas respectivas áreas de pesquisa, 
mas nem de longe haviam sido consideradas pelos 

juristas na problematização das questões de gênero. 
De certa maneira, algo semelhante ocorreu também 
com os estudos pós-coloniais. Há 15 anos, quantas 
publicações poderíamos encontrar nos periódicos 
de Direito que contemplavam e analisavam as obras de 
Gayatri Chakravorty Spivak, Homi K. Bhabha ou mesmo 
Edward Saïd? Mesmo a desconstrução de Derrida, tão 
presente nas obras de Spivak e Bhabha, ainda era pouco 
explorada nas publicações jurídicas dessa época. Hoje 
as menções aos estudos pós-coloniais e decoloniais 
são frequentes nos periódicos nacionais, mas foram 
décadas até chegarmos a esse ponto. Eu entendo que 
uma situação semelhante pode ser observada também 
na assimilação e desenvolvimento dos animal studies.
É importante salientar que, no que diz respeito a 
incursões mais dogmáticas sobre o tema, penso que 
a Revista Brasileira de Direito Animal tem apresentado 
uma série de artigos que analisam consequências e 
desdobramentos decorrentes da consideração da 
animalidade no âmbito jurídico: são propostas de 
investigação que, não obstante a clara preocupação 
com a Teoria Geral do Direito, acabam sendo mais 
sensíveis e cuidadosas com as categorias dogmáticas 
operacionais de cada ramo do Direito.
Não obstante a nossa propensão a estabelecer 
prazos e expectativas, precisamos ter em mente que a 
construção dos problemas jurídicos não obedece a uma 
lógica muito fechada dos acontecimentos. Às vezes, um 
evento ocorre e somente décadas adiante é que o seu 
significado na construção de um problema de pesquisa, 
por exemplo, tende a ser resgatado: no momento de sua 
ocorrência ele foi ignorado ou tido como menor. Outras 
vezes um evento ocorre e a partir dele os diferentes 
debates suscitados impulsionam a construção de um 
objeto de pesquisa. São circunstâncias que escapam 
a qualquer esforço preditivo e, uma vez que ocorrem, 
podem ser suficientes para alterar significativamente 
uma área de pesquisa.
Na minha concepção, a mencionada incorporação dos 
dilemas envolvendo os animais ao contexto jurídico 
tende a ocorrer a partir da junção de uma série de 
fatores, assim como ocorreu com outros dilemas 
também. Alguns desses fatores são os seguintes: 
casos de ampla repercussão, pesquisas acadêmicas e 
mobilização sociopolítica. É apenas uma simplificação: 
muitos outros fatores devem também interagir com os 
elencados. Reitero que, na minha concepção, os fatores 
não se encontram isolados, afetando uns aos outros.
Os casos de ampla repercussão tendem a promover 
debates tanto nos foros mais especializados da 
academia quanto nas esferas públicas de discussão 
mais abrangentes, principalmente nas redes sociais. 
A depender da complexidade e urgência dos casos, além 
da constância dos debates acadêmicos, eles podem 
se tornar também objeto de pesquisa acadêmica cujas 
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conclusões e construções teóricas podem, 
no seu tempo, ajudar a organizar e direcionar 
a prática política. Esta prática, por sua vez, 
tem o potencial de interferir nos rumos e 
na organização da pesquisa acadêmica 
em geral. Todos esses momentos estão 
interligados e se influenciam mutuamente.
Para nós, que trabalhamos no meio 
acadêmico, creio que a publicação 
especializada, a promoção de espaços de 
discussão, como congressos e seminários, 
e a discussão em sala de aula, são pequenas 
atitudes que ajudam a chamar atenção para 
a relevância da temática, contribuindo para 
se a preparar o campo para discussões 
mais profundas. A discussão desses casos 
e a produção científica associada a eles 
são atitudes que promovem uma maior 
visibilidade desses temas nos contextos 
jurídicos em particular. São apenas algumas 
atividades que podem ou não produzir 
resultados dentro de um horizonte esperado.
Uma vez que não temos como antecipar 
plenamente as consequências de cada 
atividade no médio e longo prazo, passemos, 
então, a intervir nas circunstâncias mais 
imediatas munidos do arcabouço teórico 
que agora estamos construindo e que 
também não temos a menor ideia do seu 
potencial. Nada disso é inédito, se formos 
ponderar com atenção. O impacto profundo 
da filosofia política de Gilles Deleuze e Félix 
Guattari presentes no projeto Capitalismo 
e Esquizofrenia (Anti-Édipo e Mil platôs), 
Kafka: Por uma literatura menor e O que 
é a Filosofia?, só pôde realmente ser 
observado décadas após a publicação 
dessas obras: é a partir desse período que 
nós vamos observar referências recorrentes 
aos trabalhos dos autores, assim como 
a análise e utilização dos seus conceitos 
na formulação de outras perspectivas e 
diálogos filosóficos. Não seria uma opinião 
muito inusitada alegar que ainda estamos 
explorando e nos apropriando da filosofia de 
Deleuze/Guattari como também de tantos 
outros autores, a exemplo de Georges 
Bataille ou Gilbert Simondon, cujas obras 
foram escritas em contextos sociais e 
políticos já distantes. Acredito que os 
estudos referentes à problemática dos 
animais no contexto da Teoria do Direito 
estão ainda em sua primeira fase, tanto no 
Brasil quanto em outros países. É necessário 
deixar também o tempo fazer o seu papel.

Foto: Divulgação
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V O C Ê  S A B I A ?

No Mês da Advocacia, a AASP realizou um webinar voltado 
ao Direito Pet, debatido por importantes nomes da área. 
Acesse nosso canal no YouTube pelo QR Code e confira!
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Advocacia na mira 
do cibercrime
Pesquisa global mostra que setor jurídico e de seguros 
sofre uma média de 19 ataques por semana.

I N O VA Ç Ã O  &  C A R R E I R A

A transformação digital facilitou processos e 
trouxe tecnologia para a organização e a gestão 
dos escritórios. E, se por um lado minimizou 
a possibilidade de perda de documentos, por 
outro expôs as bancas e profissionais a ataques 
cibernéticos. Desde o início da pandemia, 
a advocacia relata casos de sequestro (ransomware) 
e vazamento de dados sensíveis. Segundo um 
levantamento recente da Check Point Research 
(CPR), as organizações brasileiras foram atacadas 
1.540 vezes semanalmente no segundo trimestre 
deste ano. O total representa um aumento de 46% 
comparado ao mesmo período de 2021. O mesmo 
estudo global aponta que um em cada 81 ataques 
mira o setor jurídico e de seguros. Essa média 
resulta em 19 ataques por semana.

A segurança depende de uma combinação entre 
cuidado individual e tecnologia. Para o crescente 
volume de dados já existe o armazenamento 
na nuvem e os softwares de gestão, que fazem 
cálculos, controlam prazos e buscam intimações. 
O serviço da AASP, por exemplo, é um dos mais 
completos para o mercado jurídico, mas nem ele 
exime o profissional de cuidados para mitigar riscos 
de hackeamento e invasões. 

Os criminosos aproveitam as lacunas de segurança 
entre pessoas, tecnologia e processos para invadir 
os sistemas. A HP Inc. consultou especialistas e 
acadêmicos em segurança cibernética – incluindo o 
ex-hacker Michael Calce, conhecido como MafiaBoy, 
e o criminologista e escritor Dr. Mike McGuire – 
para entender como o cibercrime tem evoluído 
e como as empresas podem se proteger melhor 
das ameaças de hoje e de amanhã. Entre as ações 
listadas, eles alertam que as organizações devem 
se preparar para ataques destrutivos de negação 
de serviço e cibercriminosos usando tecnologias 
novas, como a inteligência artificial, para desafiar a 
integridade dos dados de pessoas e empresas.

Domine o básico: use autenticação multifatorial, 
promova atualizações de sistemas e reduza sua 
superfície de ataque pelos principais vetores, com 
antivírus e atenção redobrada ao abrir e-mails, 
navegar na internet e fazer download de arquivos. 

Planeje-se para o pior: limite o risco criado por 
seu pessoal e por seus parceiros implantando 
processos para verificar a segurança de 
fornecedores e ensinar sua força de trabalho sobre 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e 
armazenamento de dados; centre-se nos processos 
e ensaie respostas a ataques de forma a poder 
identificar problemas, fazer melhorias e estar mais 
bem preparado.

O cibercrime é uma atividade coletiva. Portanto, 
a segurança cibernética também precisa ser: 
converse com outras empresas para compartilhar 
informações e inteligência sobre ameaças em 
tempo real, monitore discussões sobre o tema 
e trabalhe com serviços de segurança externos 
para descobrir pontos fracos e riscos críticos que 
precisem ser tratados.

“Todos nós precisamos fazer mais para combater 
a crescente máquina do cibercrime”, afirma o 
Dr. Ian Pratt, chefe global de segurança para 
sistemas pessoais da HP Inc. “Para indivíduos, 
isso significa estar alerta. A maioria dos ataques 
começa com um clique de mouse, então pensar 
antes de clicar é sempre importante. Mas obter 
uma rede de segurança, comprando tecnologias 
que possam mitigar o impacto dos cliques errados 
e possibilitar que você se recupere deles, é ainda 
melhor”, explica Pratt.

Com agência de notícias
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Prevenção evita prejuízos

Este é o momento de as empresas de pequeno e 
médio porte se atentarem à segurança de dados e 
investir em mecanismos de prevenção. “As grandes 
empresas já aprenderam a lição e, embora ainda 
sejam vítimas de ataques mais sofisticados, 
já contam com um alto nível de proteção para os 
seus dados. No entanto, entre pequenos e médios 
empresários, essa conscientização é quase 
nula”, alerta Guilherme Gueiros. “Isso envolve a 
implementação de mecanismos de defesa (como 
soluções de backup), a estruturação de um plano 
de resposta de incidentes cibernéticos e, não 
menos importante, a criação de uma cultura de 
cibersegurança dentro da empresa”, explica Gueiros. 

O advogado analisa as consequências de um 
ataque cibernético: “Em uma empresa que é vítima 
de um ataque de ransomware, surgem, de uma 
hora para outra, riscos jurídicos, reputacionais e 
operacionais”. Segundo ele, os jurídicos estão 
associados às possíveis ações dos titulares de 
dados pessoais afetados, aos procedimentos 
de investigação e sanção por parte das autoridades 
constituídas, à existência de ações coletivas e à 
violação de cláusulas contratuais com parceiros 
comerciais. Por sua vez, os riscos reputacionais 
decorrem da exposição midiática do acontecimento 
e de possíveis questionamentos sobre os 
procedimentos de segurança da empresa. Já os 
riscos operacionais podem ser dos mais diversos, 
desde danos decorrentes da perda de ativos até 
perdas comerciais sensíveis em situações extremas 
de interrupção das operações. 

Nesse caso, afirma o especialista, “é preciso 
acionar uma equipe com atuação multidisciplinar 
para compor o comitê de crise, que irá executar as 
ações necessárias para responder eficientemente 
ao incidente. Esse comitê será responsável por 
tomar decisões relevantes com base em avaliações 
sobre a extensão e a gravidade do incidente. 
Por exemplo, se for identificado que o incidente 
afetou dados pessoais, será necessário notificar os 
seus titulares, a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), além das agências reguladoras 
setoriais, como Banco Central, Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros 
Privados (Susep)”.

Foto: Divulgação
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Disposições laborais 
nos arts. 15 a 17-B da 
Lei nº 14.365/2022 
(alteração do Estatuto 
da Advocacia e OAB)

P Í L U L A S  D A  L E G I S L A Ç Ã O  T R A B A L H I S TA

No dia 2/6/2022, a Lei nº 14.365 entrou em vigor 
para alterar nosso Estatuto da Advocacia e da OAB 
(Lei nº 8.906/1994), após tramitar, na forma do Projeto 
de Lei (PL) nº 5.284/2020, de maneira açodada tanto na 
Câmara quanto no Senado.

A OAB-SP, analisando requerimento do Sasp (22/2/2022) 
e validando meu voto enquanto conselheiro relator, 
notificou o Senado, por duas vezes, requerendo prévio 
debate com a classe e a sociedade, pelas perdas 
trabalhistas inseridas in pejus no texto do PL nº 5.284. 

No entanto, o Senado, em 11/5/2022, ratificou aquele 
mesmo texto aprovado pela Câmara em 16/2/2022, 
mas com apenas uma alteração por emenda, exatamente 
da forma sugerida pela OAB-SP ao art. 17-A, para 
afastar que, por ficção jurídica, não podem o contrato 
de associação ou a relação entre sociedades de 
advocacias, incluindo as unipessoais, prevalecer sobre 
o vínculo de emprego (art. 9º da CLT).

Outros pontos de fragilização do Direito do Trabalho 
alterados em nosso EAOAB merecem destaques, 
dentre os quais:

• A redação do § 10 no art. 15, vez que provoca, ao 
contrário do que possa parecer, risco de fragilização 
da advocacia e não um propagado aumento de 
competência institucional da OAB, tendo em vista que 
atribui “[...] ao Conselho Federal da OAB a fiscalização 
[...] da relação jurídica mantida entre advogados e 
sociedades de advogados ou entre escritório de 

advogados sócios e advogado associado, inclusive 
no que se refere ao cumprimento dos requisitos 
norteadores da associação sem vínculo empregatício 
autorizada expressamente neste artigo”, ou seja, 
almeja simplesmente retirar do Estado (auditor do 
Trabalho) sua competência de zelar pelas normas 
protetivas do Direito do Trabalho na relação 
subordinada, contra a informalidade e o desvio 
fraudulento. Pior, a OAB não tem essa capacidade de 
autuação fiscal nem estrutura para tanto.

• A expressão “caráter geral” no caput do art. 17-B 
para tentar validar relação contratual via prestação de 
serviço sem objeto distinto específico; podendo ser 
geral, não especificado sobre o serviço elemento do 
contrato, exatamente como na relação de emprego.

• O advérbio “livremente”, na redação do parágrafo 
único do art. 17-B, para estipular, repete-se, 
“livremente os critérios para a partilha dos 
resultados dela decorrente”, permitindo tentativas 
de desconstituição, por acordo negociado entre as 
partes, do irrenunciável direito ao vínculo de emprego.

Enfim, combater a fraude em detrimento dos patamares 
civilizatórios mínimos na aplicação desses novos 
dispositivos no EAOAB é zelar pela dignidade na 
relação de subordinação na advocacia, é defender 
as prerrogativas e as posturas éticas de forma plena, 
exatamente para que nossa classe possa ser essencial 
não somente à administração da Justiça, mas em 
cumprimento ao nosso próprio juramento e significado 
profissional: ter potente atuação para um efetivo 
progresso social.

Foto: Divulga ção
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VA R I E D A D E S

Código de Compliance Feminino – 
Mercado de trabalho
(DISRUPTalks, 2022)

O livro da promotora de Justiça Gabriela Manssur é voltado para os direitos das mulheres 
dentro do mercado de trabalho. A discussão se faz necessária em uma sociedade em 
que casos de assédio são comuns. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje), 73% das mulheres já sofreram assédio no ambiente 
de trabalho. “A mudança depende de todos nós e as empresas devem fazer sua parte com 
ações efetivas, rápidas e de baixo custo. No livro, demonstro esse tipo de estratégia, e não 
só isso, mas também como mulheres que sofrem violência doméstica podem ter seu local 
de trabalho como um porto seguro e muito mais”, diz Manssur.

Procedimento extrajudicial
(Memória Forense, 2022)

Dividido em 14 capítulos, o livro vai de noções gerais dos procedimentos extrajudiciais 
até temas pontuais como a usucapião, inventário e partilha, divórcio, união estável, 
protesto de títulos e das decisões judiciais no Código de Processo Civil de 2015, 
divisão e demarcação, ata notarial, averbação premonitória, homologação do penhor 
legal, alienação fiduciária e acordo judicial trabalhista. Os temas são apresentados em 
comentários, doutrinas, jurisprudências, modelos práticos e legislação correspondente 
aos institutos, servindo para estudo e prática de resolução de conflitos sem a intervenção 
do Poder Judiciário. 

Conciliação trabalhista
(2022)

Os conflitos fazem parte da vida: no trânsito, nas amizades, no esporte, 
no trabalho e, até, na família. Quando há divergência de ideias, de 
interesses, de opiniões ou de comportamentos, o diálogo é o melhor 
caminho para uma solução pacífica. O Guia da Justiça do Trabalho 
propõe-se a explicar – para empregados e empregadores – como 
funciona esse mecanismo de solução das disputas nas esferas 
trabalhistas. O acesso é gratuito:

Código Penal comentado para carreiras policiais
(Editora Juspodivm, 2022)

O livro reúne vários artigos sobre legislação e jurisprudências com comentários sobre 
cada um dos artigos do Código Penal e destaca as palavras de modo a facilitar o estudo, 
seja no dia a dia da persecução criminal, seja para aqueles que estão se preparando para 
concursos. A seleção foi coordenada pelos delegados de polícia Higor Vinicius Nogueira 
Jorge, Joaquim Leitão Júnior e William Garcez.
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As datas podem sofrer alterações.
Acompanhe as informações nos canais dos órgãos oficiais.EXPEDIENTE

PALESTRA – MAGISTÉRIO – PARTICIPAÇÃO EM MÍDIA – PUBLICIDADE – MODERAÇÃO E SOBRIEDADE – 
LIMITES ÉTICOS. 
São atividades privativas da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, bem como 
as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Quaisquer outras atividades lícitas de interesse da advocacia 
fazem parte da livre-iniciativa, inclusive o magistério. Assim, não há proibição para ministrar palestras em redes sociais ou 
instituições públicas ou privadas, ensino presencial ou a distância (EaD), desde que compatíveis com os preceitos contidos no 
Estatuto, Regulamento Geral, CED, normas e provimentos, em especial o Provimento nº 205/2021, que disciplina publicidade 
na advocacia, explicitando alguns tipos de publicidade, inclusive a adoção de marketing jurídico. No bojo dos diplomas 
citados há vários parâmetros éticos que devem ser observados, que reforçam o caráter informativo da publicidade, com 
discrição e sobriedade, e no magistério os fins ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal 
ou profissional, vedada a captação indevida de clientela, mercantilização da profissão e a divulgação conjunta. Precedente: 
E-5.654/2021. (Proc. E-5.761/2021 - v.u., em 23/6/2022, parecer e ementa da relatora Dra. Regina Helena Piccolo Cardia, 
revisor Dr. Eduardo Augusto Alckmin Jacob, presidente Dr. Jairo Haber).

PUBLICIDADE – POSTAGEM EM REDES SOCIAIS – POSSIBILIDADE E LIMITES ÉTICOS – PUBLICIDADE E 
OFERECIMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS POR ÓRGÃOS DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE. 
Nos termos dos arts. 39 a 47, do CED, a comunicação publicitária permitida à advocacia é aquela pautada pelo caráter 
informativo, com sobriedade e discrição, sem ostentação, sem incitar ao litígio e vedada a promoção pessoal, a captação 
indevida de clientela e a mercantilização da profissão. Em geral, não se veda prima facie o meio utilizado, mas há limites 
éticos acerca dos conteúdos desenvolvidos. Neste sentido, são permitidos os veículos e ferramentas consultadas 
(impulsionamento, patrocínio de posts, anúncios, Google Adwords ou Google Ads, WhatsApp, YouTube, lives, criação de perfil 
profissional, dentre outros), com os limites éticos especificados. Assim, o marketing jurídico foi expressamente autorizado 
pelo Provimento nº 205/2021, desde que compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações estabelecidas, 
de modo que se recomenda detida análise das disposições constantes do Estatuto, do CED e do Provimento nº 205/2021, 
bem como pesquisa ao ementário de jurisprudência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP disponível eletronicamente. 
Por oportuno, é vedada vinculação dos serviços advocatícios com outras atividades ou a divulgação conjunta de tais atividades, 
tampouco o oferecimento de serviços jurídicos por órgãos e associações, limitação imposta à captação indevida de clientela 
e mercantilização da profissão. (Proc. E-5.766/2021 - v.u., em 23/6/2022, parecer e ementa da relatora Dra. Regina Helena 
Piccolo Cardia, revisor Dr. Eduardo Augusto Alckmin Jacob, presidente Dr. Jairo Haber).
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I N D I C A D O R E S

EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO  
E TRABALHADOR AVULSO
Pagamento de remuneração a partir de 1º/1/2022

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO

Até R$ 1.212,00 7,5%
De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 14%

SALÁRIO-FAMÍLIA
Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022

Para o segurado com remuneração  
mensal não superior a R$ 1.655,98 R$ 56,47

SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL
Medida Provisória nº 1.091/2021, desde 1º/1/2022

R$ 1.212,00

PISOS SALARIAIS MENSAIS/ 
ESTADO DE SÃO PAULO
Lei nº 17.526/2022 - 30/3/2022

1) R$ 1.284,00 2) R$ 1.306,00*
(*)  Os pisos salariais mensais supramencionados são indicados conforme 

as diferentes profissões e não se aplicam aos trabalhadores que tenham 
outros pisos definidos em lei federal, convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, bem como aos servidores públicos estaduais e municipais e aos 
contratos de aprendizagem regidos pela Lei Federal nº 10.097/2000.

MANDATO JUDICIAL
Conforme Comunicado CG nº 1.415/2021, em razão 
de decisão do STF na Adin nº 5.736, reconhecendo 
a inconstitucionalidade do disposto no art. 18, 
inciso II, da Lei Estadual nº 13.549/2009, foi dispensado o 
recolhimento da taxa de mandato no âmbito do TJSP.

IMPOSTO DE RENDA
Tabela Progressiva Mensal (Lei nº 13.149/2015)

BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA
PARCELA A

DEDUZIR

Até R$ 1.903,98 - -
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15% R$ 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
Deduções: a) R$ 189,59 por dependente; b) pensão alimentar integral; 
c) R$ 1.903,98 para aposentados, pensionistas e transferidos para a 
reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais; d) contribuição 
à Previdência Social; e) R$ 3.561,50 por despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes (Lei nº 9.250/1995).

SEGURO-DESEMPREGO 2022
Informação obtida no site do Ministério do Trabalho
e Previdência. Calculado com base no salário médio dos
últimos três meses trabalhados e aplicado de acordo
com a tabela abaixo:

FAIXA DE SALÁRIO MÉDIO VALOR DA PARCELA

Até R$ 1.858,17   Multiplica-se salário médio 
 por 0.8 (80%)

De R$ 1.858,18  
até R$ 3.097,26  

O que exceder a R$ 1.858,17 
multiplica-se por 0,5 (50%) e 

soma-se a R$ 1.486,53

Acima de R$ 3.097,26 O valor da parcela será de 
R$ 2.106,08 invariavelmente

REFERENCIAIS DE ATUALIZAÇÃO
JUNHO JULHO AGOSTO

Taxa Selic 1,02% 1,03% -
TR 0,1484% 0,1631% 0,2409%
INPC 0,62% -0,60% -
IGP-M 0,59% 0,21% -
IPCA 0,67% -0,68% -
TBF 0,9496% 0,9844% -
UFM (anual) R$ 195,38 R$ 195,38 R$ 195,38
Ufesp (anual) R$ 31,97 R$ 31,97 R$ 31,97
UPC (trimestral) R$ 23,59 R$ 23,67 R$ 23,67
Poupança 0,5000% 0,5000% 0,5000%

ALUGUEL
JUNHO JULHO AGOSTO

IGP-DI/FGV 1,1112 1,0913 -
IGP-M/FGV 1,1070 1,1008 -
INPC/IBGE 1,1192 1,1012 -
IPC/FIPE 1,1169 1,1073 -

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E FACULTATIVOS
SALÁRIO DE  
CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA VALOR

R$ 1.212,00 5%* R$ 60,60
R$ 1.212,00 11%* R$ 133,32
R$ 1.212,00 até 
R$ 7.087,32 20% Entre R$ 242,40 (salário 

mínimo) e R$ 1.417,47 (teto)
* Não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de 
Tempo de Contribuição
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Direito Eleitoral é tema de Revista 
lançada no Encontro Anual AASP

Connra a versão digital
e boa leitura!

O lançamento da Revista do Advogado nº 155 aconteceu 
no dia 26 de agosto, como parte da segunda plenária do 
Encontro, e contou com a presença do vice-presidente da 
AASP e diretor da Revista do Advogado, Eduardo Foz 
Mange; do coordenador da edição, Manuel Marcelino; da 
advogada Karina Kufa, especialista em Direito Eleitoral e 
Processual Eleitoral; e da procuradora regional eleitoral de 
São São Paulo, Paula Bajer. 


