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 WADIH DAMOUS*

Não cabem à

Ordem as funções

do Ministério

Público de buscar

condenações ou

clamar por

prisões a rodo

O Con-

selho Fede-

ral da Or-

dem dos

Advogados do Brasil, em

sua direção, está de volta

à melhor compreensão

de seu papel de expres-

são dos valores basilares

que norteiam a própria

razão de existência da

advocacia na sociedade e

no Estado democrático

de direito, cumprindo a

missão precípua e inafas-

tável de honrar

e defender os

princípios da

ampla defesa,

do contraditó-

rio e do devido

processo legal.

São esses os

valores constitu-

cionais que nos

cabem exer-

cer  em sua

totalidade, jamais de

forma seletiva, ao sa-

bor de tal ou qual con-

juntura.

A entidade de repre-

sentação da advocacia

deve, naturalmente, ex-

pressar os anseios da so-

ciedade pela moralidade

da administração pública

e de seus agentes nos

poderes republicanos.

Deve atuar em defesa da

cidadania sempre, con-

duzindo-se com a inde-

pendência, a altivez e o

rigor que marcaram seus

melhores momentos na

história brasileira e no

resgate das liberdades

democráticas em passa-

do recente.

 Não pode, por isso,

apequenar-se, cedendo à

tentação midiática de

atender a clamores soci-

ais, ainda que verdadei-

ros e justificáveis – mas

não pertinentes ao nosso

papel institucional. Não

cabem à Ordem as fun-

ções do Ministério Pú-

blico de buscar conde-

nações  ou clamar por

prisões a rodo, e isso

não foi com-

p r e e n d i d o

em determi-

nada gestão

de nossa en-

tidade. Feliz-

mente, ficou

para trás essa

confusão de

papeis e a am-

b i g u i d a d e

que resul tou nociva

para a advocacia.

Com clareza e me-

lhor entendimento do

que somos, melhor po-

deremos cuidar dos in-

teresses da sociedade e

dos cidadãos.  Temos

fronteiras a respeitar,

ainda que nem sempre

isso vá ser bem compre-

endido ou agradável à

opinião pública. Mas es-

ses são ossos do ofício.

 * Conselheiro federal

da Ordem dos

Advogados do Brasil

pelo Rio de Janeiro

Ossos do ofício

TST atende Ordem e fará

novo cronograma do PJe
Após recurso da OAB/RJ junto ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), o Conselho Federal solicitou o adiamento da

obrigatoriedade do Processo Judicial eletrônico na Justiça

do Trabalho (PJe-JT). O ministro Carlos  Alberto Reis de

Paula, que assume a presidência do Tribunal Superior do

Trabalho no dia 5, garantiu, em audiência na última

quinta-feira, dia 21, que vai estabelecer um novo

cronograma para implantação do sistema.

O magistrado disse que quer contar com a participação da

OAB e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

(Abrat) para elaboração do cronograma abrangendo as 24

regiões da Justiça do Trabalho no país.

 Dirigentes da Ordem ponderaram com o ministro sobre a

necessidade de implantação gradual do PJe, em virtude das

dificuldades enfrentadas por milhares de advogados para

migrar do processo físico para o eletrônico – aí incluídas as

deficiências nas telecomunicações e transmissões de dados

via internet, em diversas regiões.

Advogados poderão reportar

instabilidade no sistema do TJ

A fim de indicar a real

situação do funcionamento do

processo eletrônico do

Tribunal de Justiça (TJ) aos

responsáveis pelo sistema e

cobrar melhorias, a OAB/RJ

firmou parceria que consiste

em repassar reclamações de

advogados ao órgão.

A ideia é informar o tribunal

quando o site estiver

indisponível, com o respaldo

dos relatos dos colegas,

explica a presidente da

Comissão de Direito e

Tecnologia da Informação,

Ana Amélia Menna Barreto,

que selou o acordo após

reunião com o coordenador do

processo eletrônico no TJ, juiz

Joaquim Domingos de

Almeida Neto.

Para relatar problemas com o

uso do sistema, os advogados

devem enviar para o email

tjforadoar@oabrj.org.br a

imagem da tela do

computador que indica

indisponibilidade do processo

eletrônico.

Curso

Direito de Família – é o tema do curso que a Escola
Superior de Advocacia (ESA) promove entre os dias 4
de março e 8 de abril, com aulas às segundas-feiras,
das 9h30 às 12h30. Valor R$ 180. Av. Mal. Câmara,
150/2º andar. Inscrições, programação e mais infor-
mações no portal da Seccional (www.oabrj.org.br),
pelo email esa@oabrj.org.br ou pelo telefone (21)
2272-2097.

DA REDAÇÃO

O
uso qualitativo de re-
des sociais como Twit-
ter e Facebook é o ca-
minho para o diálogo

direto com o cidadão brasileiro
ávido por informações do Poder
Judiciário. Após vencer a barrei-
ra da imagem, ao ocupar as mí-
dias digitais, os tribunais brasi-
leiros precisam, agora, investir
na interação com a sociedade e
garantir mais qualidade à co-
municação. A avaliação foi feita
ontem pelo coordenador de
MBA e pós-MBA em Marketing
Digital da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Nino Carvalho,
durante o Encontro Nacional de
Comunicação do Poder Judiciá-
rio, promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) na se-
de do Conselho de Justiça Fede-
ral (CJF), em Brasília.

"Na minha visão, este semi-
nário pode ser um marco. O Ju-
diciário recebe forte demanda
dos cidadãos brasileiros por
informações e precisa dar con-
ta dela sem a intermediação da
imprensa", sugeriu Carvalho.
Na visão do especialista, está
ocorrendo uma mudança cul-
tural e uma conversão de men-
talidade nas organizações, pri-
vadas e do setor público, sobre
o papel dos profissionais de
Comunicação. A expectativa
agora é de que, na nova fase
das mídias sociais, a contex-
tualização da informação ga-
nhe destaque, sobretudo no
Facebook. "O Face, muito mais
que o Twitter, é o espaço ideal
para os tribunais aprofunda-

rem as informações de interes-
se da sociedade", disse.

Carvalho alertou que os ór-
gãos do Judiciário devem fugir
da armadilha de usarem a inter-
net como um pedestal, a exem-
plo dos artistas famosos, e dei-
xarem de lado o retorno ao cida-
dão. "A chave principal é o
quanto você se relaciona", re-
forçou o professor da FGV. Se-
gundo ele, o uso da internet nos
próximos anos será crucial para
os órgãos públicos, sobretudo
os do Judiciário. A avaliação é de
que as redes sociais se tornem
instrumento estratégico das or-
ganizações para "coletar inteli-
gências" da sociedade e partici-
par da competição por seguido-
res na rede.

Ao lado do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CN-
MP) e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o CNJ, na avaliação
de Carvalho, tem feito impor-
tante trabalho para vencer as
barreiras culturais do Judiciário,
ao utilizar as mídias sociais co-
mo um canal de comunicação
com a sociedade. Até ontem, o
CNJ registrava um total de 141,4
mil seguidores no Facebook. O
Conselho mantém ainda conta
no Twitter e no YouTube.

O secretário-geral do CNJ,
Fábio Cesar dos Santos de Oli-
veira, defendeu diálogo mais
amplo com a sociedade. “Não
se pode imaginar o Judiciário,
hoje, como uma instituição her-
mética”, afirmou. Ele destacou,

no entanto, a necessidade de se
cuidar da relevância das infor-
mações. “Esse é um trabalho ao
qual a comunicação social pre-
cisa ficar atenta, em função da
premência do tempo, pois mui-
tas vezes alguns assuntos per-
dem importância apenas por-
que não são divulgados no tem-
po adequado”, afirmou.

O secretário defendeu tam-
bém que a comunicação social
dos tribunais não seja instru-
mentalizada. “A comunicação
precisa ser afinada com a finali-
dade institucional do Judiciário
e não com os interesses pes-
soais. Precisa atender ao interes-
se público.” Fabio Cesar abriu a
segunda parte do primeiro dia
do encontro. (Com Agência CNJ)

Redes sociais para abrir 
Judiciário ao diálogo
Em evento na sede do CJF, especialista em marketing digital defende uso 
de Twitter e Facebook para atender demanda da sociedade por informação

CNJ

Interação

DA REDAÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou na
semana passada o email ideias@cnj.jus.br, um es-
paço no Facebook para que os internautas possam
dizer que assuntos eles querem ver debatidos nas
redes sociais do órgão. A iniciativa foi provocada
pelos próprios internautas e aprovada pela Secre-
taria de Comunicação Social do CNJ como um no-
vo canal de comunicação. Atualmente, o CNJ con-
ta com 159 mil seguidores no Twitter e 142 mil no
Facebook.“O públlico quer informações sobre seus
direitos, como recolhimento de impostos e a desti-
nação desses recursos”, afirmou a editora da Co-
municação Institucional do CNJ, Andréa Mesqui-

ta, no Encontro Nacional de Comunicação do Po-
der Judiciário, ontem, em Brasília. A evolução do
conteúdo publicado e do projeto editorial dos per-
fis do CNJ nas redes sociais, e o lançamento do Ma-
nual de Redes Sociais do Poder Judiciário foram os
temas da apresentação.

O perfil do CNJ no Twitter foi lançado em abril
de 2010 e um ano depois no Facebook. A ferramen-
ta, que no início servia apenas para reproduzir
matérias do portal do CNJ, tornou-se um poderoso
recurso multimídia para atender milhares de se-
guidores.“A partir de 2012, passamos a traduzir as
demandas da sociedade por informação. Os segui-
dores dos perfis do CNJ no Facebook e no Twitter
queriam saber coisas práticas”, afirmou Andréa.

Email para ouvir internautas

SELOS 

DA REDAÇÃO

Por unanimidade, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) negou ontem o Ha-
beas Corpus (HC) 106829 ao ex-
deputado estadual do Rio Gran-
de do Sul Kalil Sehbe Neto, acu-
sado de participar de esquema
de compra clandestina, apro-
priação e desvio de selos postais
no âmbito da Assembleia Legis-
lativa gaúcha.

De acordo com a denúncia
do Ministério Público Federal
(MPF), a casa legislativa firmou
um contrato com a Empresa
Brasileira de Correios e Telegrá-
fos (ECT) para o fornecimento
de selos postais entre 2004 e
2007 no valor de R$ 1,8 milhão.
Ocorre que esses selos teriam
sido desviados e vendidos em
um esquema que envolvia fun-
cionários da Assembleia Legis-
lativa e também dos Correios. O
deputado acabou denunciado
por peculato (artigo 312, caput,
do Código Penal), uma vez que
teria utilizado tais selos na dis-
tribuição de correspondência
com material de campanha. No
esquema denunciado pelo Mi-
nistério Público, consta que um
funcionário dos Correios se
apresentava como policial fede-
ral para cometer a fraude.

O ex-deputado recorreu com
o objetivo de suspender a ação
penal e alegou incompetência
da Justiça Federal para analisar
o caso, e ainda atipicidade da
conduta. Sua defesa alegou que
ele seria inocente porque ape-
nas teria contratado uma em-
presa para distribuir sua corres-
pondência, sem o conhecimen-
to do desvio dos selos. Habeas
corpus com pedido semelhante
foi negado pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). O relator do
caso no STF, ministro Ricardo
Lewandowski, rejeitou os argu-
mentos da defesa e negou o pe-
dido de habeas corpus. (Com in-
formações do STF)

Ex-deputado

tem habeas

negado no STF
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 fev. 2013, Seudinheiro, p. B7. 




