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ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados os Senhores 

Membros Efetivos do Instituto dos Advogados Brasilei-

ros a comparecer à sede do Instituto, situada na Avenida 

Marechal Câmara, 210 – 5º andar, Centro, para participar 

da Assembleia Geral Eleitoral, que se destina à realiza-

ção das eleições para os cargos de Diretores da Insti-

tuição, para o biênio 2012/2014, no dia 28 de março de 

2012, no horário compreendido entre 12 e 18 horas. Os 

sócios residentes fora do Estado do Rio de Janeiro po-

derão votar por correspondência, conforme instruções 

que serão remetidas oportunamente aos respectivos en-

dereços constantes do cadastro. 

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2012.

Fernando Fragoso

Presidente

Juiz espanhol Baltasar Garzón é 
expulso da magistratura e punido 

criminalmente
O Tribunal Supremo da Espanha vem condenar o 
notório Juiz espanhol Baltasar Garzón à pena de ina-
bilitação para o exercício do cargo, por ter vulnerado o 
sagrado direito conferido a qualquer acusado de manter 
conversações sigilosas com o seu advogado. O magistra-
do determinou a interceptação de comunicação feita 
dentro dos estabelecimentos penais em que se encon-
trava o preso. Em sua defesa, alegou-se que as conversas 
de acusados com advogados não foram consideradas 
como meio de prova, escusa que foi veementemente 
rechaçada pela Corte. O Tribunal afirmou, com todas 
as letras, que qualquer violação do direito de sigilo na 
comunicação acusado/defensor constitui injustificada 
redução do direito de defesa e viola claramente o sigilo 
constitucional à intimidade. E aduz: “el proceso penal 
español, teóricamente dotado de las garantías constitu-
cionales y legales propias de un Estado de Derecho con-
temporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales 
característicos de tiempos ya superados, desde la con-
sagración y aceptación generalizada del proceso penal 
liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiem-
pos actuales solo se encuentran en los regímenes totali-
tarios en los que todo se considera válido para obtener 
la información que interesa, o se supone que interesa, al 
Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas 
para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las 
previsiones constitucionales y legales sobre el particular 
en meras proclamaciones vacías de contenido”.

Na exemplar decisão, o Tribunal proclamou ser indispen-
sável a tutela do sigilo profissional do advogado como 
exigência correta para o preciso exercício do direito de 
defesa, que deve ser respeitado acima de qualquer outro 
objetivo apuratório de interesse do Estado. 

Por violação aos artigos 446, par. 3º. e  536, par. 1º., do Códi-
go Penal espanhol, Baltazar Garzón  restou condenado 
à pena criminal de multa de quatorze meses pelo valor 
diário de seis euros, além da inabilitação pelo prazo de 
onze anos para o cargo de juiz ou magistrado, com perda 
definitiva do cargo que ostenta e às regalias que lhe são 
aderentes, bem como decretou a incapacidade para 
obter, enquanto durar a condenação, qualquer empre-
go ou cargo com funções jurisdicionais ou de governo 
dentro ou fora do Poder Judiciário. Restou ainda conde-
nado pelos danos causados aos réus e aos advogados a 
reparação indenizatória de caráter civil.

Projeto de lei danificará a  
arbitragem

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o PL 2937/2011 
pretende alterar a Lei de Arbitragem (L. 9307/96) e, se 
aprovado, irá simplesmente liquidar os principais postu-
lados legais sobre a validade e autonomia da decisão 
arbitral, permitindo-se o recurso às vias judiciais, para 
buscar sua nulidade quando “estiver fundada em erro 
de fato resultante de atos ou de documentos da causa, 
falsas premissas ou for proferida sem realização de perí-
cia técnica requerida por qualquer das partes para com-
provação de direito, indispensável para o julgamento do 
feito”. Além desta inclusão, o projeto amplia as hipóteses 
de remessa da matéria ao Poder Judiciário, de que trata 
o artigo 25 da vigente lei, para acrescer às situações de 
existência de direitos indisponíveis, matérias que podem 
perfeitamente continuar reguladas pelos árbitros: tais se-
jam questão de ordem pública, prescrição, decadência, 
de áreas protegidas pelo meio ambiente ou tombadas 
pelo Patrimônio Histórico. 

A Presidência do IAB distribuiu indicação sobre o Pro-
jeto de Lei ao associado Gustavo Tepedino, especialista 
na matéria.

Projeto prevê mudanças
na Lei de Direito Autoral
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A
Câmara analisa o
Projeto de Lei
3133/12, do depu-
tado Nazareno
Fonteles (PT-PI),

que propõe uma série de alte-
rações na Lei de Direito Auto-
ral (9.610/98). Segundo o au-
tor, o objetivo é adaptar a atual
legislação às tecnologias digi-
tais, hoje utilizadas para a vei-
culação de obras intelectuais
(livros, músicas, peças tea-
trais, filmes, entre outras).

“Uma consequência das
mudanças tecnológicas é que a
utilização de uma cópia por
uma pessoa não implica neces-
sariamente em privar outra do
mesmo uso”, explica. “Nos no-
vos tempos da comunicação
digital, as obras artísticas e cul-
turais podem ser compartilha-
das sem interesse comercial e,
portanto, sem prejuízo à demo-
cratização dos bens culturais”,
complementa o parlamentar.

Pela proposta, não consti-
tuirá ofensa aos direitos auto-
rais a reprodução (cópia, in-
clusive armazenamento por
meios eletrônicos), a distribui-
ção (venda, locação ou qual-
quer outra forma de disponibi-
lização ao mercado) e a comu-
nicação ao público (colocar a
obra ao alcance do público
sem comercializá-la) de obras
intelectuais quando utilizadas
para fins educacionais, didáti-
cos, informativos, de pesquisa
ou para uso como recursos
criativos; e quando “não preju-
dicar a exploração normal da
obra utilizada e não causar

prejuízo aos legítimos interes-
ses dos autores”. Em todos es-
ses casos, será dispensada a
prévia autorização do titular e
a necessidade de remuneração
por parte de quem as utiliza.

O projeto permite, por exem-
plo, que bibliotecas, museus, ci-
nematecas e outros centros de
documentação façam a repro-
dução de obras, sem finalidade
comercial, e as coloquem à dis-
posição do público, para fins de
pesquisa ou estudo, por qual-
quer meio ou processo, inclusi-
ve pelas suas redes fechadas de
informática. Da mesma forma,
a exibição de obras audiovisuais
sem intuito de lucro, com a fi-
nalidade de difusão cultural,
por associações cineclubistas,
também não será considerada
ofensa aos direitos autorais.

USO PRIVADO. De acordo com
a proposta, também não será
considerada ofensa aos direi-
tos autorais a reprodução, por
qualquer meio ou processo, de
qualquer obra, desde que feita
pelo próprio copista, para seu
uso privado e não comercial.
Isso significa, por exemplo,
que copiar um filme de um co-

lega para assistir em casa não
será considerado crime contra
os direitos autorais.

Além disso, também não
constituirá ofensa aos direitos
autorais a reprodução de qual-
quer obra legitimamente ad-
quirida quando destinada a
garantir a sua portabilidade ou
interoperabilidade, para uso
privado e não comercial. Isso
significa, por exemplo, que
não será crime copiar um CD
de música para o seu compu-
tador privado.

O autor esclarece que, no
projeto, baixar filmes e músi-
cas da internet também não
configura crime. “Eu compro
um livro e empresto para
quantos amigos quiser e isso
não é crime; essa é a mesma
lógica que deve ser utilizada
nos meios digitais”, argumen-
ta. “Queremos evitar a crimi-
nalização do compartilha-
mento permitido pela era digi-
tal, mas quem se sentir lesado
poderá denunciar a situação”,
complementa. Fonteles acre-
dita que essa situação não
causará prejuízo aos autores,
que poderão divulgar com
mais facilidade suas obras,

mas poderá incomodar os
chamados “intermediários”
(gravadoras, editoras e distri-
buidoras, por exemplo).

Fonteles ressalta que altera-
ções na Lei de Direito Autoral
vêm sendo estudadas pelo go-
verno, porém, segundo ele, “não
têm recebido a prioridade que a
sociedade exige”. O deputado
lembra que o Executivo havia
prometido enviar ao Congresso
o anteprojeto de reforma da lei
em julho do ano passado, o que
não ocorreu. Ele destaca ainda
que questões essenciais que es-
tão sendo excluídas da proposta
do governo, como o comparti-
lhamento de arquivos por meios
digitais, foram contempladas no
texto de sua autoria.

NOVA LEI. O Ministério da Cul-
tura elaborou anteprojeto de
nova Lei de Direito Autoral, que
foi submetido a duas consultas
públicas, uma em 2010 e outra
em 2011. Desde outubro do ano
passado, o anteprojeto está sen-
do analisado pela Casa Civil e
não há prazo para ser enviado
ao Congresso. Fonteles recorda
que a revisão da legislação de di-
reito autoral está prevista no
Plano Nacional de Cultura, esta-
belecido pela Lei 12.343/10.

Para elaborar a proposta em
análise na Câmara, o deputa-
do contou com sugestões do
Centro de Tecnologia e Socie-
dade da Escola de Direito da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV). O projeto aguarda des-
pacho do presidente da Casa,
Marco Maia, para ser distri-
buído às comissões temáticas.
(Com Agência Câmara)

CÂMARA - Objetivo, segundo autor da proposta, é adaptar a atual legislação 
às tecnologias digitais, hoje utilizadas para a veiculação de obras intelectuais

NAZARENO FONTELES
(PT-PI)

Eu compro um livro e empresto para 
quantos amigos quiser e isso não é 
crime; essa é a mesma lógica que 
deve ser utilizada nos meios digitais”.

❞

■ PARANÁ
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A Associação Nacional dos
Procuradores de Estado (Ana-
pe) e o Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB) ajuizaram Reclamação
Constitucional (Rcl 13300) no
Supremo Tribunal Federal
(STF) contra decreto do estado
do Paraná que determina o as-
sessoramento jurídico do Po-
der Executivo estadual pela
Coordenadoria Técnica Jurídi-
ca da Casa Civil.

As entidades alegam que a
norma estadual (Decreto
1.198/2011, artigo 3º, parágrafo
1º, inciso II) estabelece estrutu-
ra incompatível com as atribui-
ções constitucionais da Procu-
radoria-Geral do Estado do Pa-
raná (prevista no artigo 132 da
Constituição Federal e no arti-
go 124 da Constituição do Para-
ná) e contraria a decisão do STF
na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 4261.

Na reclamação, procurado-
res e advogados assinalam
que, de acordo com o decreto,
o assessoramento jurídico do
Poder Executivo será realizado
por órgão cuja estrutura é for-
mada por cargos de provimen-
to em comissão, usurpando-se
a função atribuída pela Cons-
tituição aos procuradores es-
taduais, cujos cargos são pro-
vidos mediante concurso pú-
blico de provas e títulos. O dis-
positivo da norma, afirmam,
“representa um retrocesso
contra a ordem constitucional
no que concerne ao respeito
às prerrogativas dos procura-
dores do estado”.

Os autores anexaram à re-
clamação cópias de pareceres
e informações com análises
jurídicas realizadas por esses
ocupantes de cargos em co-
missão – inclusive peças que
alegam ter sido elaboradas por
acadêmicos de direito, o que
afrontaria também as prerro-

gativas dos advogados.
A Anape e a OAB observam

que o Supremo reconheceu, no
julgamento da ADI 4621, a in-
constitucionalidade de norma
semelhante do estado de Ron-
dônia. Em seu voto, o relator da
ADI, ministro Ayres Britto, des-
tacou que, no âmbito do Poder
Executivo, as atividades de
consultoria e assessoramento
jurídico são confiadas exclusi-
vamente pela Constituição Fe-
deral aos procuradores de esta-
do, exigida ainda a participa-
ção da OAB em todas as suas
fases do concurso para ingres-
so na carreira. “Essa exclusivi-
dade é incompatível com a na-
tureza dos cargos em comis-
são”, afirmou o ministro.

As duas entidades pedem a
concessão de medida liminar
para suspender os efeitos da
norma impugnada e, no méri-
to, a confirmação da medida. A
relatora é a ministra Cármen
Lúcia Antunes Rocha.

Ação questiona estrutura 
de assessoramento jurídico 

TJ-RJ faz
plantão 
durante 
carnaval
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O Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJ-
RJ) funcionará 24 horas na
capital do estado, em regime
de plantão, durante o perío-
do de carnaval, entre os dias
18 e 22 de fevereiro. A Justiça
fluminense atenderá aos pe-
didos de caráter urgente, en-
tre eles de habeas corpus,
prisão preventiva, busca e
apreensão, e medida para
ingresso em local onde exis-
ta alguém em risco.

No interior do estado, os
juízes de plantão nas varas e
comarcas deverão atender,
cumulativamente, a todas
as outras comarcas de sua
região, nas sedes dos res-
pectivos fóruns em que se
encontrarem em exercício.

O plantão judiciário fun-
ciona no Fórum Central,
com entrada pela Rua Dom
Manuel s/nº, na Praça XV.
Outras informações podem
ser obtidas no site do TJ-RJ.

O Tribunal de Justiça do
RJ também faz plantão cri-
minal nnestes sábado, do-
mingo e segunda-feira de
Carnaval, e no dia 25, quan-
do ocorre o Desfile das
Campeãs. O atendimento
será feito atrás do setor 11, e
nove magistrados estão es-
calados para atender à po-
pulação. 

■ RIO DE JANEIRO

■ FÓRUM
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Em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher, a Es-
cola da Magistratura Regio-
nal  Federal  da 2ª Região
(Emarf ) e o Centro Cultural
Justiça Federal (CCJF) apre-
sentarão, no próximo dia 8,
no auditório do CCJF (av. Rio
Branco nº 241, Cinelândia),
das 9h às 13 horas, fórum so-
bre os Aspectos Jurídicos da
Maternidade por Substitui-
ção no Brasil e no Mundo. O
fórum integra a programação
de 2012 do Curso de Aperfei-
çoamento e Especialização
pra Magistrados Federais da
2ª Região (CAE). 

O evento será aberto ao
público,  as inscrições são
gratuitas e podem ser feitas
pela internet, no site do Tri-
bunal Regional Federal  da
Segunda Região (TRF-2). Os
magistrados federais podem
se inscrever pelo módulo do
CAE também na internet. Aos
estudantes de direito serão
concedidas horas de estágio
pela Ordem dos Advogados
do Brasil  do Rio de Janeiro
(OAB/RJ).

O fórum terá o credencia-
mento da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados (Enfam) e
o apoio do TRF-2, das seções
judiciárias do Rio de Janeiro

Maternidade por substituição 
e do Espírito Santo, da Asso-
ciação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe) e da Associação
dos Juízes Federais do Rio de
Janeiro e Espírito Santo (Aju-
ferjes).

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 fev. 2012, Seudinheiro, p. B-7. 




