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Humana, saudável e horizontal. Desenhamos
a Gazeta à imagem e semelhança da Casa
Norma. 
Uma revista de Direito Compartilhado cuja
linha editorial se concentra na coerência com
os propósitos do ecossistema, não nos títulos
e escritórios de seus autores. 
Produção de conteúdo aberta, que acolhe a
todos que desejam comunicar Direito, não
anunciar serviços advocatícios. 
Produzir para a Gazeta é sobre o desejo de
compartilhar sua visão do Direito. Sem
competição. Sem recompensas outras que
não o ganho da colaboração.

FALA, 
NORMA
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Porto Alegre

Patrícia Peltz

Os Reflexos da Pandemia nos
Benefícios Previdenciários

Previdenciário



A Pandemia provocada pelo COVID-19 trouxe
mudanças em diversos setores, o comércio
teve que se adequar ao “novo normal”, inclusive
compulsando o fechamento de estabeleci-
mentos dos mais variados segmentos, desde
que não essenciais.
De forma não diferente, os entes públicos,
mesmo que de serviços essenciais, também se
obrigaram a adequar seus serviços a essa nova
normalidade. E este foi o caso da Autarquia
Previdenciária, o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS.
Cumpre dizer que, a um longo período o INSS já
vinha se transformando para realizar serviços
de forma remota e finalmente em 2019 através
da Resolução 700 de 30/08/2019 foi instituído
o Sistema Eletrônico de Informações como
sistema oficial de gestão de processos e
documentos eletrônicos, conhecido popular-
mente como INSS Digital.
Assim, foi criada uma plataforma destinada ao
advogado, em convênio com a Ordem dos
Advogados do Brasil, e uma plataforma ao
segurado, essa intitulada de Meu INSS onde é
possível realizar serviços como requerimentos
de benefícios previdenciários, assim como  cum-

primento de exigências em pedidos e acesso a
documentos fornecidos pelo INSS como o
Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CNIS e Extratos de pagamento de benefício.
De início, estas ferramentas tinham a premissa
de facilitar o trabalho do advogado e o acesso
do segurado aos dados, informações e
protocolos junto ao INSS. Contudo, com a
chegada do vírus que afetou a população
mundial acabou se tornando o único meio de
acesso à Previdência Social.
Em 20 março de 2020 as Agências da
Previdência Social, postos de serviço do INSS
foram fechadas através da Portaria 142,
publicada pelo Diário Oficial da União. Com
isso, a ordem era de que todo e qualquer
serviço deveria ser realizado através da
plataforma digital. Uma vez que não haveria
atendimentos presenciais nas agências.
Ainda, perícias médicas e sociais, assim como
agendamentos de atendimento que já estavam
marcados foram cancelados, autorizando que
requerimentos dos serviços previdenciários e
assistenciais neste período fossem realizados
exclusivamente por meio dos canais remotos.
A  primeira problemática que se instaurou foi  o



fato de que não seria possível realização de
perícias médicas. Estas são realizadas nas
agências por médico perito e indispensáveis
para a análise dos benefícios de auxílio doença,
auxílio acidente, aposentadoria por invalidez e
benefício assistencial para pessoa com defi-
ciência. Três destes, o auxílio doença, apo-
sentadoria por invalidez e benefício assis-
tencial para pessoa com deficiência como
fixado pelo Superior Tribunal Federal, tem
natureza alimentar. O que significa que serve
para sanar as necessidades pessoais e
essenciais do indivíduo e de sua família.
Então, foi sancionada a Lei nº 13.982/2020 com
o intento de dispor parâmetros adicionais de
caracterização da situação de vulnerabilidade
social para fins de elegibilidade aos benefícios,
e estabelecer medidas excepcionais de prote-
ção social a serem adotadas durante o período
de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).
Por sua vez, a lei estabeleceu o que podemos
chamar de uma nova modalidade de benefício
previdenciário, a antecipação de benefício,
prevendo em seu art. 4º a antecipação de um
salário mínimo a título de auxílio doença que
trata o art. 59 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de
1991 durante o período de 3 (três) meses, a
contar da publicação da Lei e ainda, a
antecipação  a título de benefício de  prestação

continuada ao idoso acima de 65 anos ou a
pessoa com deficiência que comprovarem
renda familiar per capta de até ½ salário
mínimo.
Deste então, essa modalidade vem sendo a
principal saída dos segurados que estavam
incapacitados de desempenhar atividade
laborativa. Estes têm acesso a antecipação
realizando um requerimento junto a plataforma
do Meu INSS, anexando um laudo médico
contendo as informações exigidas que vem a
ser os CIDs das doenças que os acometem,
prazo do afastamento e carimbo e assinatura
do médico que o acompanha.
Porém, mais uma vez restam arestas quanto a
situação, primeiro porque como explicado o
benefício antecipado é de um salário mínimo
(hoje R$ 1.045,00), o que nem sempre cor-
responde ao real salário de benefício do
segurado e por muitas vezes não supre a
necessidade do mesmo. Segundo, porque essa
antecipação não prevê espécie, importante
destacar que os benefícios de aposentadoria
por invalidez e auxílio doença podem ser na
espécie previdenciária ou acidentária quando
decorrentes de acidente de trabalho.
Nesse segundo ponto, é inegável que o não
reconhecimento da espécie acidentária causa
reflexos  negativos aos  segurado no que  tange



seu vínculo junto a empresa, pois, por vezes, o
fato de o segurado ter sofrido um acidente lhe
garante benefícios, assim como a estabilidade
profissional quando do retorno do afastamento
em benefício.
Para de alguma forma regularizar a questão
daqueles que estavam afastados pela anteci-
pação de benefício, definiu-se que ao
retornarem às atividades presenciais das
agências da previdência, seriam estes segura-
dos submetidos a perícias médicas presenciais
as quais definiriam se era direito do segurado
gozar daquele benefício antecipado ou não.
Recentemente, uma parte das agências da
previdência do país abriram, a questão é que
foram os segurados que tiveram que buscar
seus direitos junto às agências e obrigados a
agendar perícias presenciais. Mais uma vez, a
situação de que nem todas as agências estão
abertas exige o deslocamento de muitos  segu-

rados que residem em localidades onde não há
serviços presenciais disponíveis.
Ainda, uma nova legislação alterou os padrões,
a Portaria Conjunta nº 47 de 1 de agosto de
2020 impediu qualquer pedido de prorrogação
dessas antecipações. Na prática significou que
os segurados que vinham recebendo o
benefício não conseguiram mantê-lo, sendo
obrigados a apresentar novos pedidos ao INSS,
ficando sem receber o benefício até sua
análise.
A Pandemia Mundial trouxe um cenário no
mínimo inexplorado, pois nunca imaginado de
forma tão repentina mudanças tão radicais. O
fato de um serviço tão essencial quanto a
proteção social da previdência ter se tornado
burocrático e desalinhado ainda é algo a se
pensar quando avaliamos os reais reflexos que
tudo isso trouxe à população, devendo servir
como lição em busca de soluções.
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Porto Alegre

O Direito Penal, como o Universo, tende à expansão.  Para
compreendê-la, Jesus Maria Silva-Sanchez identificou o
fenômeno e classificou a expansão do direito penal em três
velocidades, as quais descrevem mudanças havidas no
sistema punitivo. Na primeira, mais lenta, há o uso da prisão,
mas com respeito às garantias fundamentais. Na segunda,
punições mais brandas são adotadas (transação penal, por
ex.), mas com um número maior de situações aplicáveis,
com muito mais agilidade e informalidade. Na terceira, há a
criação da figura do “inimigo”, em contraposição ao “cida-
dão”, quando surgem figuras como “reincidente” ou as
próprias organizações criminosas. A partir daqui, há uma
redução das garantias processuais e um incremento da
privação de liberdade para aqueles considerados inimigos.
A advocacia criminal, invariavelmente, tem sua prática  alte-

André da Rocha Ferreira
A expansão da advocacia criminal

Porto Alegre
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rada por conta dessas expansões e deve, para o bom
exercício de sua profissão, identificar esses movimentos e
acompanhá-los. Onde estamos no Brasil, então? Essa é uma
pergunta crucial para a própria compreensão do trabalho de
defesa criminal, na medida em que os mecanismos da
persecução penal são sujeitos (e dão ritmo) a esse
crescimento. Hoje, já se discute a quarta velocidade,
fundamentalmente representada pela inserção de tecno-
logias de tratamento de dados na investigação de crimes,
criando-se uma situação panóptica em que todos são
investigados.
No Brasil, dois movimentos de expansão são notáveis,
principalmente a partir da promulgação da Lei de
Organizações Criminosas, marco na ampliação das técnicas
de investigação, fundamentalmente no que diz respeito às
fontes de produção da prova: ampla utilização da delação
premiada e significativa colheita de dados pessoais a partir
de operações de busca e apreensão ou de quebras de sigilo.
Com a delação premiada, houve o implemento da justiça
negocial no processo penal brasileiro, cuja matriz filosófica
vem do direito anglo-saxão, antes presente apenas na
suspensão condicional do processo e na transação penal.
Outros exemplos são o acordo de leniência e, recentemente,
o acordo de não persecução penal, introduzido na justiça
criminal com a Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do
MP e com a entrada em vigor da Lei 13.964/19, popularmente
chamada de pacote anticrime.
Em qualquer dos casos, há uma mudança na prática da advo-

cacia criminal: tradicionalmente, a atua-
ção da defesa na fase investigativa era de
coadjuvante; hoje são necessárias uma
série de investigações defensivas para
obtenção de uma melhor posição nas
negociações com o Ministério Público ou
com os entes administrativos sanciona-
dores. A definição de investigação defen-
siva pode ser encontrada no art. 1º do
Provimento Nº 188/2018, do Conselho
Federal da OAB:

Da leitura do Provimento, percebemos que
há uma estruturação, mesmo que residual,
de um inquérito policial acusatório e não
eminentemente inquisitório. Percebe-se a
necessidade da integração de outras áreas
para dentro do Direito Penal; jurídicas e,
principalmente, de outros saberes. O rol de

Art. 1° Compreende-se por investigação
defensiva o complexo de atividades de
natureza investigatória desenvolvido pelo
advogado, com ou sem assistência de
consultor técnico ou outros profissionais
legalmente habilitados, em qualquer fase
da persecução penal, procedimento ou
grau de jurisdição, visando à obtenção de
elementos de prova destinados à consti-
tuição de acervo probatório lícito, para a
tutela de direitos de seu constituinte.



aplicabilidade da também chamada investigação preliminar
é extenso, deslocando debates de mérito para momentos
anteriores à instrução processual, sendo possível o
arquivamento de procedimentos antes mesmo do
oferecimento da denúncia, a partir da apresentação de
indícios defensivos consistentes à Acusação Pública. O
instituto não se restringe à defesa de agentes investigados
pela prática de ilícitos, senão pode servir na defesa do
interesse das vítimas; como forma de preveni-los (o
Provimento é discreto sobre investigações corporativas
presentes em programas de compliance, mas oferece
significativo passo para uma melhor regulamentação da
prática no país); de colaboração com investigações
(proposta de acordo de leniência); entre outras aplicações
depreendidas da leitora do Provimento.
Assim, a partir do avolumamento da justiça negocial no país,
o aumento de uma atuação investigativa é fundamental para
o exercício da advocacia criminal. Resta, portanto, falar do
outro vetor de expansão, possivelmente mais visível e veloz;
qual seja, o tratamento de dados na persecução penal,
utilização de decisões automatizadas (inclusive, câmeras de
reconhecimento facial), algoritmos, entre outras tecnolo-
gias que, se manejadas descuidadamente, podem levar a
gravíssimas violações de direitos individuais, representando
sério risco à ordem democrática.
Para limitar essa expansão, diversas regulações a respeito
do tratamento de dados por investigações penais passaram
a ser criadas no exterior, destacando-se os debates travados

na legislação europeia e a que regulamenta
o compartilhamento e tratamento de
dados na Scotland Yard. Em novembro, foi
entregue o anteprojeto da Lei Geral de
Proteção de Dados Penal, inaugurando o
urgente debate a respeito do tema (na
edição anterior da Gazeta, há artigo a
respeito). Sucintamente, há uma série de
alterações na maneira com que as
investigações devem ser conduzidas no
tocante ao tema, criando uma série de
direitos para a proteção de dados pessoais
e mecanismos de tutela desses.
A abrangência do anteprojeto é imensa,
pois cria uma série de protocolos para as
agências de investigação e inteligência,
baseados em legislações internacionais,
adequando-se aos padrões exigidos pela
Interpol, o que possibilita um substancial
incremento na cooperação internacional
das agências brasileiras. Importante
salientar que as polícias brasileiras já
detêm uma quantidade massiva de dados
com as atuais técnicas de investigação,
sem regulamentação específica para como
lidar com toda essa informação. Um
exemplo de como essa questão é proble-
mática é o caso Marielle Franco:    o Google



busca reverter decisão que determina a entrega de dados de
quem pesquisou o nome da vereadora na plataforma. A
empresa alega, com razão, a violação de direitos de
privacidade. É impensável haver o fornecimento de dados
de indivíduos indeterminados sem qualquer regulamentação
para o tema ou mecanismos de proteção dos direitos
individuais dos cidadãos.

Diante desse cenário, urge que a advo-
cacia criminal participe do debate. É, pois,
papel desta se expandir com o Direito
Penal, buscando a proteção das garantias
individuais, servindo como uma espécie de
balão (prestes a estourar), que se expande
junto com o gás, limitando-o.



Porto Alegre

Quando novembro chegou o documentário “O Dilema das
redes” exibido pela Netflix se tornou assunto obrigatório na
maioria das conversas entre amigos, colegas e, inclusive no
noticiário nacional. Todo mundo muito espantado e um
tanto admirado com o poder e a quantidade de informação
de cada um de nós que voluntariamente ou não, entregamos
às grandes corporações da internet.  O texto sociedade em
re-de de Castells [1] é um clássico para a gente entender o
mundo embebido de redes sociais que vivemos. Nele o autor
demonstra como cada vez mais as relações interpessoais
vem dando espaço às interações computacionais, e neste
ano atípico da pandemia, o aumento dessas relações via
rede de computadores aumentou mais ainda. Com a entrada
em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, por outro lado,
passamos a nos preocupar mais com os dados fornecidos e
que  estão em posse de provedores e donos de sites e  como

Andrea Loguercio
Direito ao esquecimento e Direito

de desindexação - pode parecer
mas não é a mesma coisa

Viamão
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esses dados estão sendo gerenciados.
Existem inúmeras vantagens nesse nosso mundo
globalizado e conectado, como saber qual a temperatura
exata agora em Estocolmo (supondo que eu pudesse ir para
Estocolmo neste momento), qual foi o primeiro presidente
civil do Brasil, que medidas provisórias encontram-se em
tramitação neste momento no Senado Federal ou como o
STF decidiu determinado caso, só para citar algumas,
entretanto existe um slogan muito usado pelo pessoal da
área de tecnologia que é “A internet não esquece” e esse
parece ser mesmo o problema. E se eu não quiser ter meu
nome infinitamente vinculado a determinada notícia ou
contexto? Dois institutos que abordam essa questão, ainda
de modo incipiente, são o direito ao esquecimento e o
direito de desindexação.
Iniciamos esclarecendo que, apesar de muitas vezes, até
mesmo em decisões judiciais, essas duas expressões serem
tratadas como sinônimos, ambos são bastante distintos
entre si [2]. O direito à desindexação pode inclusive ser
considerado como uma categoria de direito ao esqueci-
mento, portanto esses institutos possuem alcances distin-
tos.
O direito ao esquecimento pode ser compreendido como o
direito de determinada pessoa não ser obrigada a recordar,
ou ter recordado certos acontecimentos de sua vida. Para
Voss e Castets-Renard [3] esse direito abrange cinco
categorias, devidamente diferenciadas entre si pela
dimensão da proteção ou campo de aplicação, a saber: direi-

to de reabilitação (direito ao esquecimento
do passado judicial), direito de apaga-
mento (possibilidade de apagar dados, de
acordo com a previsão legal de proteção
de dados), direito à desindexação, direito à
obscuridade (criam-se dificuldades de
acesso aos dados na rede) e por fim direito
ao esquecimento de dados, no qual haveria
uma data de expiração de tais dados.
O direito ao esquecimento na doutrina
brasileira possui três correntes, a primeira
chamada de pró-informação, a segunda de
pró-esquecimento e uma terceira interme-
diária; posto isso, porque todas elas na
verdade abordam um falso dilema entre as
liberdades individuais e o direito geral de
personalidade, principalmente no tocante
à intimidade e privacidade. Neste caso é
importante lembrar que a Constituição
brasileira não permite hierarquização
prévia e abstrata entre a liberdade de
informação e privacidade, sendo assim o
IBDC ( Instituto brasileiro de Direito Civil)
tem defendido uma ponderação entre
ambos sempre que entrem em conflito no
caso concreto.
Resta claro que se existem dados que são
relevantes para o conhecimento do público



existem outros, no entanto, que ao serem abordados ou
trazidos à tona em contexto diverso ou ao longo do tempo
deverão trazer unicamente dissabores e constrangimentos.
Diante disso, o direito ao esquecimento pode ser reconhe-
cido ainda que se trate de informações verídicas, quando a
irrelevância ou desatualização da informação estiver
causando ou puder vir a causar danos à pessoa, de modo
que, não existindo, no caso, um direito à informação que,
pelas suas peculiaridades, justifique a manutenção da
informação, deve ser reconhecido o direito à desindexação
dos conectores que direcionem à informação.
Já no caso da desindexação, o conteúdo das páginas é
preservado, uma vez que estas não são excluídas, porém o
acesso é dificultado. Isso ocorre pelo funcionamento dos
provedores de busca, como o Google, os quais indexam os
sites de acordo com as informações neles contidas. Quando
se realiza determinada pesquisa nestes mecanismos, os
provedores procuram em seus índices os termos de pes-
quisa utilizados e, então, exibem uma lista de resultados.
Com a desindexação, determinada informação é retirada
dos índices de tais provedores, assim seus resultados
deixam de exibi-la. Embora a informação continue existindo
na rede mundial de computadores, já que a página na qual
está o conteúdo que não se quer exibido não é apagada, o
seu acesso será muito dificultado, pois para alguém acessá-
lo deverá saber o endereço específico da página.
Concluímos ressaltando que tal procedimento é mais fácil de
se  obter  juridicamente e que  possui  maior êxito na  harmo-

nização entre direito à privacidade e direi-
to à informação, devendo ser melhor uti-
lizado pelos operadores do direito, tanto
nos pedidos das pessoas lesadas como
nas decisões judiciais que muitas vezes
não são atendidas pelos servidores da de
internet por uso incorreto dos vocábulos.

NOTAS:
[1] CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz
e Terra, 2000.
[2] EHRHARDT JÚNIOR, Marcos A. A; ACIOLI, Bruno L.
Uma agenda para o direito ao esquecimento no Brasil.
In: Revista Brasileira de Políticas Públicas – Direito e
mundo digital, v. 7, n. 3, dez. 2017, p. 399. Disponível em:
https://www.publicacoes
academicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4867/3671.
Acesso em: 28 mar. 2019.
[3] VOSS, W. Gregory; CASTETS-RENARD, Céline
Casters. Proposal for an international taxonomy on the
various forms of the “Right to be Forgotten”: a study on
the convergence of norms. Colo Tech L. J., v. 14, n. 2, 23
maio 2016. Disponível em:
https://ctlj.colorado.edu/wp-
content/uploads/2016/06/v.3-final-Voss-and-Renard-
5.24.16.pdf. Acesso em: 09 jul. 2019.



Porto Alegre

O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) acaba de
aprovar resolução para a realização de audiências. Será um
espaço democrático de diálogo entre órgãos públicos,
organizações da sociedade civil e cidadãos e cidadãs para a
construção coletiva de soluções aos desafios brasileiros em
matéria de direitos humanos. Em tempos de polarização
política, como os que vivemos no Brasil, devem ser sauda-
das as iniciativas que propõem o diálogo, como essa.
Instituído pela Lei n. 12.986 de 2014 [1], o CNDH é um órgão
misto do Estado brasileiro, composto de representantes de
órgãos públicos e de representantes de organizações da
sociedade civil a quem cabe velar pelo efetivo respeito aos
direitos humanos por parte dos poderes públicos, dos
serviços de relevância pública e dos particulares. Dentre as
competências atribuídas pelo artigo 4º da referida Lei, está
“receber representações ou denúncias de condutas ou situa-

Marcelo Andrade de Azambuja

Audiências propiciam o diálogo
e a construção coletiva de

soluções no Conselho Nacional
de Direitos Humanos 

Washington, D.C.
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ções contrárias aos direitos humanos e apurar as respec-
tivas responsabilidades” e “promover medidas necessárias à
prevenção, repressão, sanção e reparação de condutas e
situações contrárias aos direitos humanos”. Nesse sentido,
a nova resolução sobre audiência não cria novas compe-
tências, ou mesmo amplia as existentes, mas organiza as
representações e denúncias que já eram recebidas pelo
CNDH. Cria, portanto, espaço estruturado para o recebi-
mento, a análise, a deliberação e o encaminhamento dado a
essas representações ou denúncias de forma objetiva,
eficiente e transparente.
A Resolução n. 43 de 12 de novembro de 2020 [2], estabe-
lece dois caminhos para a realização das audiências. Elas
podem ser realizadas por solicitação das partes interes-
sadas, compreendidas como tal as pessoas físicas, os
grupos de pessoas físicas, as organizações da sociedade
civil e os órgãos públicos; ou por iniciativa do próprio CNDH.
O objeto das audiências é a apresentação de informações
sobre situação de direitos humanos relacionadas a um tema
ou relacionadas a um caso emblemático de suposta violação
de direitos humanos. Diante de membros do CNDH, compa-
recerão as pessoas físicas ou representantes de organi-
zações ou órgãos solicitantes e os representantes dos
órgãos públicos competentes em relação ao tema da au-
diência. A mesa das audiências será composta de quatro
membros do CNDH, além do(a) Coordenador(a) da Comissão
permanente de temática afim, que coordenará os trabalhos.
Cada qual terá tempo suficiente para apresentar suas alega-

ções aos membros do CNDH que, por deci-
são de seu plenário poderá realizar reco-
mendações a entidades públicas e priva-
das envolvidas com a proteção dos direitos
humanos, fixando prazo razoável para o
seu atendimento.
Os direitos humanos são um dos princípios
do Estado brasileiro. A Constituição de
1988 [3] consagra como objetivos do
Estado a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, a garantia do desen-
volvimento nacional, a erradicação da
pobreza e da marginalização e a redução
das desigualdades sociais e regionais, e a
promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discrimi-
nação. A Constituição até mesmo aponta a
prevalência dos direitos humanos como
princípio reitor das relações internacionais
brasileiras. Ainda, o Estado brasileiro rati-
ficou diversos tratados internacionais que
o obrigam em relação aos direitos huma-
nos no plano internacional, mas também
no plano nacional.
Dito isso, os direitos humanos não são uma
opção para governos ou para agentes
estatais. Não é algo que se possa negar ou,



pior, que se possa empurrar para determinado polo do
espectro político. Os direitos humanos são processos histó-
ricos que os humanos colocam em prática para ter acesso
aos bens necessários a uma vida digna [4]. São esses
processos, transitórios por sua natureza, que estabelecem
os limites e a direção para a atuação do Estado. O que se
admite, então, é o diálogo que define e redefine constan-
temente os contornos dos direitos humanos enquanto
fenômeno social. A Resolução n. 43, recém aprovada pelo
CNDH, cria espaço para o diálogo sobre os  contornos dos di-

reitos humanos no país. Pela apresentação
de informações sobre a situação dos
direitos humanos relacionadas a um tema
ou casos emblemáticos de suposta
violação de direitos humanos, órgãos
públicos, organizações da sociedade civil e
cidadãos e cidadãs constroem soluções de
maneira coletiva e consonante com os
objetivos e princípios constitucionais de
nosso Estado.

NOTAS:
[1] BRASIL. Planalto. Lei 12.986 de 02 de junho de 2014. Transforma o Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos
Humanos - CNDH; revoga as Leis n. 4.319, de 16 de março de 1964, e 5.763, de 15
de dezembro de 1971; e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12986.htm#:~:text=Transforma%20o%20Conselho%20de%2
0Defesa,1971%3B%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias>.
Acesso em 30 nov. 2020.
[2] BRASIL. Conselho Nacional de Direitos Humanos. Resolução n. 43 de 12 de
novembro de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-
a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-
cndh/SEI_00135.223071_2020_13.pdf>. Acesso em 30 nov. 2020.
[3] BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.h
tm>. Acesso em 30 nov. 2020.
[4] HERRERA FLORES, Joaquín. A reinvenção dos direitos humanos.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 31



Porto Alegre

A reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), sancionada pela
presidência em julho, entrou em vigor em novembro de 2017,
transcorrendo então três anos de sua vigência e aplicação.
A nova lei trouxe muitas inovações em normas trabalhistas,
visando flexibilizar os contratos de trabalho. Dentre as mais
significativas, tivemos a regulamentação do acordo de
demissão, ou seja, a possibilidade de empregado e
empregador entrar em consenso sobre o término da relação
de emprego.
A verdade é que essa modalidade de encerramento do
vínculo que é o acordo de demissão ainda gera muitas
dúvidas quanto ao seu funcionamento.
Para esclarecer os principais questionamentos que
recebemos, foi preparado este material.
Te convido a continuar a leitura e saber mais sobre o
funcionamento desta importante ferramenta que é o acordo

Matheus Alan Piccoli
Como funciona o acordo de

demissão na reforma trabalhista?

Porto Alegre
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de demissão regulamentado pela reforma trabalhista!

A lei trabalhista no Brasil prevê formas de demissão, que
podem ser de iniciativa do empregado ou do empregador,
com ou sem justa causa, e agora, a partir da reforma
trabalhista, o acordo de demissão. 
Precisamos trazer que na demissão por iniciativa do
empregador sem justa causa, o empregado terá direito à
estas verbas rescisórias:

Também, o empregado poderá requerer o recebimento do
seguro-desemprego. Caso a rescisão for por iniciativa do
empregado, com justa causa do empregador, hipótese
chamada de rescisão indireta, as verbas devidas serão as
mesmas da demissão por iniciativa do empregador sem
justa causa.
Já nos casos de demissão por justa causa, ou seja, o
empregado  deu causa para a demissão, este terá direito tão

somente ao saldo de salário e férias
vencidas acrescidas do terço consti-
tucional, se houver, perdendo o direito de
saque ao FGTS e seguro-desemprego.
Note que ainda não adentramos nas
peculiaridades da demissão por acordo,
mas chegaremos lá.
Quando o próprio empregado solicita seu
desligamento, então ele terá direitos a
todas as verbas rescisórias, exceto a
indenização de 40% do FGTS, não poderá
sacar seu FGTS, como será de seu dever
dar o aviso prévio ao seu empregador.
Um grande problema começou a se tornar
recorrente no dia a dia empresarial, na
medida em que empregados que estavam
insatisfeitos na empresa passaram a criar
motivos para que fossem despedidos e
não tivessem de pedir demissão e, assim,
perder muitas verbas de rescisão. 
Em alguns casos, os funcionários passa-
vam a faltar com maior frequência, ainda
em outros, apresentavam um desempenho
bem abaixo do esperado, bem como outras
atitudes que incentivassem seus empre-
gadores a demiti-los.
Como consequência, acabavam ocorrendo
alguns “acordos de demissão” que, até  então,

Saldo de salário
Férias vencidas + 1/3
Férias proporcionais + 1/3
13º proporcional
Aviso prévio
Saque FGTS
40% de indenização sobre o saldo do FGTS

As formas de demissão previstas na lei:



não estavam previstos na lei, o que é importante que trate-
mos a seguir de forma breve.

Buscando não perder direitos na rescisão, empregados
insatisfeitos com a empresa buscam seu empregador na
intenção de estabelecer algum acordo de demissão, visando
atingir interesses entre as duas partes.
Nestes casos, se fazia uma espécie de demissão sem justa
causa, por iniciativa do empregador. Assim, o funcionário
tinha como garantia o direito de sacar o FGTS, bem como
receber o seguro-desemprego. Porém, ele devolvia os 40%
que recebia a título de indenização sobre o FGTS. Era um
acordo de demissão feito de forma ilegal, pois essa
devolução da indenização não era algo previsto na lei.
Acontece que essa era uma forma interessante que as
partes encontravam para evitar problemas e dar fim a uma
relação já desgastada, diminuindo os gastos com rescisão
contratual da empresa, segurando caixa. 
Como dito, este acordo de demissão criado pelas partes se
configurava como fraude trabalhista, passível de punição
pelo MPT.
Pior ainda, este tipo de acordo também poderia ser
considerado como Estelionato, hipótese do artigo 171 do
Código Penal, respondendo o patrão e seu funcionário pela
conduta criminosa.

Ainda, este acordo de demissão simulado
oferecia outros riscos para as empresas,
principalmente pelo fato de como não era
algo regularizado e previsto pela lei, nada
garantia que o empregado devolvesse o
valor dos 40%, bem como não poderia ser
cobrado na justiça.
Em caso de reclamatória trabalhista a
situação poderia evoluir de forma mais
trágica: verbas eventualmente devidas
poderiam refletir nos valores de FGTS e da
indenização depositada, aumento em
muito a conta da rescisão em desfavor do
empregador.
A necessidade da regularização de um
acordo de demissão era absolutamente
fundamental.

Uma das grandes e boas inovações
trazidas pela reforma trabalhista foi a
possibilidade da extinção do contrato de
trabalho entre as partes por um acordo de
demissão, regulamentado pelo artigo 484-
A da CLT.
Nesta situação,  a empresa fica  obrigada a

O acordo de demissão antes da reforma
trabalhista: ilegalidade

O acordo de demissão após a
reforma trabalhista:



garantir as seguintes verbas ao funcionário:

Ainda, o empregado poderá sacar até 80% do saldo do FGTS,
mas não terá direito ao seguro-desemprego.
Cabe salientar que este acordo de demissão não acarreta
em nenhum tipo de alteração nas demais formas de
rescisão.

No momento de pagar a rescisão do
contrato ao funcionário é preciso natural-
mente preencher o Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho, O TRCT. Este
documento deverá ser elaborado com a
máxima atenção para garantir o paga-
mento integral de todos os valores devidos
e evitar a sonegação de direitos trabalhis-
tas que possam ocasionar em uma ação
trabalhista contra a empresa. Entenda que
a via judicial sempre sairá mais caro que a
via extrajudicial, sempre.
O documento deve especificar todas as
verbas, bem como deduções, que estão
sendo feitas no acordo de demissão, além
dos dados do empregado, empregador e
contrato de trabalho.

Saldo de salário
Férias vencidas + 1/3
Férias proporcionais + 1/3
13º proporcional
50% do aviso prévio, se indenizado (100% se trabalhado)
20% de indenização sobre o saldo do FGTS

Como fica a rescisão contratual
no acordo:
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Rodrigo Salton Rotunno
Saydelles

Competições de Arbitragem: entre
desafios e oportunidades
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Porto Alegre

É praticamente um consenso entre os estudantes de direito
que os bancos da faculdade não nos oferecem todas as
ferramentas necessárias para a efetiva prática jurídica
depois da formação. Hoje o Brasil conta com mais de 1500
faculdades de direito, o que representa um aumento de
339% em relação às existentes no ano 2000 [1]. A
combinação de um estado com mais de 120 mil advogados
registrados na OAB entre uma população de 11,3 milhões só
pode resultar em um mercado saturado e sobrecarregado.
Como se não bastasse, o crescente desenvolvimento
tecnológico igualmente representa uma ameaça de quase
1,2 milhões atuais estudantes de direito brasileiros.
Nesse sentido, resta ao graduando buscar alternativas ante
a crescente comoditização da mão de obra jurídica. Porém,
se o cenário e os números brutos não são estimulantes, por
boa notícia se pode ter a existência de experiências
possíveis de se ter na graduação para se evitar o fordismo
do ensino de direito. Se é fato que a estrutura curricular das
faculdades não atende às exigências de mercado, e se o
outro lado do problema está justamente na superpopulação
de faculdades de direito, a solução é relativamente simples:
encontrar ferramentas que incrementam o aprendizado jurí-



dico de forma diferenciada. Dentre as tantas possibilidades
disponíveis, uma vem se destacando: as competições de
arbitragem.
Dando um passo atrás: o que são essas competições? Todas
essas competições [2] têm a mesma estrutura base: a
comissão organizadora publica um caso, os estudantes
formam equipes, escrevem uma peça defendendo os
autores e outra representando os réus. Em seguida ocorre a
fase oral, em que as equipes realizam sustentações orais e
são avaliados por profissionais experientes na área. Os
casos são de elevada complexidade e demandam várias
horas de estudo e dedicação: não há fórmula mágica – os
resultados só aparecem depois de muito esforço.
Os benefícios associados às competições são inúmeros. Em
primeiro, fomentam o trabalho em grupo. É impossível ter
um bom desempenho sozinho, não é como uma prova da
faculdade que o mero esforço individual leva a uma boa
nota, há de se trabalhar coletivamente – valência essa que é
pouco estimulada e trabalhada no "tradicional" ensino
jurídico. 
Em segundo, impulsionando o desenvolvimento do racio-
cínio jurídico. Não basta a leitura das obras de argu-
mentação de Alexy ou de MacCormick para que se consiga
por em prática a construção de um raciocínio jurídico. Pelo
contrário, as provas discursivas ou as objetivas "de marcar
bolinha" pouco ou nada agregam ao estudante em termos de
construção de um raciocínio jurídico prático. Nesse ponto as
competições  atingem  em  cheio,  pois desenvolvem tanto  a



argumentação jurídica escrita quanto a oral.
Em terceiro, exercitam uma profunda reflexão sobre o caso.
Não há carreira jurídica em que o operador precise saber
explanar sobre a natureza jurídica da novação, sobre o que
ocorre nas situações de álveo abandonado ou descrever
quais os elementos que compõem a teoria do crime.
Enquanto o ensino de direito é mormente teórico, a
realidade é fática: de nada adianta decorar conceitos para
uma prova ou os saber em abstrato se não se consegue
aplicá-los no caso concreto. Nesse aspecto as competições
também ajudam, pois oferecem o caso – a escolha, a
pesquisa e a construção dos argumentos cabe aos
estudantes, invertendo por completo o paradigma
dominante.
Em quarto, são oportunidades de superação pessoal. O lado
intra e inter pessoal também é desenvolvido. Deve-se
aprender a trabalhar em equipe. Lidar com a equipe.
Superar problemas e adversidades junto da equipe. Tais
competições podem ser tenebrosas para quem ousar
brincar de Robson Crusoé, diferentemente do que ocorre
nas faculdades, em que muitas vezes o incentivo é
justamente para que cada estudante cuide da própria ilha.
Mas não é só com ‘pessoas’ que se tem de aprender a lidar.
Tem que aprender a lidar consigo mesmo: autossuperação é
uma expressão que certamente entra no vocabulário dos ex-
competidores. O “nunca pensei que conseguiria fazer” perde
o "nunca" e passa a ser “consegui fazer”.
Em quinto, o networking. Por meio das competições se conhe-



ce estudantes de todo o Brasil – ou do mundo inteiro se for
uma competição internacional. Não raras propostas de
estágio são feitas durante a fase oral da competição. Ainda,
ter no currículo a participação em competições sempre é
visto como um diferencial, abrindo portas e caminhos que
antes sequer eram imaginados, tanto em termos
profissionais quanto acadêmicos. Dessa sorte, em um
contexto em que o graduando das ciências jurídicas tende a
ser “another brick in the wall” o imperativo é buscar novas
experiências, conhecimentos, competências e habilidades.
E nessa trilha as competições de arbitragem podem
desempenhar um papel significativo. Afinal, ao fazer o que
todos fazem, no máximo se chega ao mesmo lugar dos
demais.

NOTAS:
[1] https://www.jota.info/carreira/brasil-tem-mais-de-1-500-cursos-de-
direito-mas-so-232-tem-desempenho-satisfatorio-
14042020#:~:text=Mande%20um%20e%2Dmail%20para,para%20formar%2
0bachar%C3%A9is%20na%20%C3%A1rea.
[2] Dentre as quais se destacam: Vis Moot, FDI, Jessup, CAMARB, CAEMP e
CAMAGRO.
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Ser brasileiro requer uma dose de coragem, bom humor, resiliência e,
aprendemos, pouca memória. O livro aqui sugerido, no entanto, se mostra um
desafio adorável mas assustador; traçando uma analogia, é como estar lá na
ponta do trampolim de 5 metros da piscina, dá um frio na barriga mas água azul
lá embaixo nos chama sedutoramente. As mais de 700 páginas em letras
miúdas de um livro sobre história, podem ser inicialmente amedrontadoras,
principalmente para quem, como eu, não é da área de humanas, entretanto,
vencido o medo inicial, o encontro com o texto é um mergulho na água azul
refrescante da piscina no dia de imenso calor. 
Lilia Schwarcz e  Heloisa Starling nos guiam por uma viagem linda desde 1500
até a atual década; lá descobrimos (ou relembramos) o que realmente
significam as cores da bandeira nacional, o papel da Princesa Leopoldina no
reinado de D. Pedro I, o Segundo Reinado e a tentativa de D. pedro II em trazer
aos trópicos um verniz da cultura européia, a riqueza do norte do Brasil muito
antes do Século XX e o milagre da borracha, a controversa questão da abolição,
a Nova (ou Primeira) República, o getulismo, os anos JK e a construção de
Brasília, os anos de chumbo até às “Diretas já” e a redemocratização do país.
A obra é recheada de imagens e uma extensa relação de fontes bibliográficas
para aqueles que, como eu, sentirem-se intrigados com alguns detalhes da
nossa história. Desde o início do livro as autoras já deixam claro a dificuldade da
missão, se nunca é fácil escrever uma biografia, a tarefa é mais árdua ao falar de
um sujeito ainda em construção, mas cumprida com maestria pela dupla de
historiadoras.

Brasil - uma biografia; o livro em que a gente aprende aquilo
que a escola não ensinou (ou esquecemos totalmente)
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La Sociedad Del Riesgo Global / Ulrich Beck

O corrente ano nos mostrou que somos, enquanto
sociedade cosmopolita, totalmente suscetíveis, a
riscos abstratos. A obra do sociólogo alemão Ulrich
Beck nos faz refletir acerca desta temática permeada
por temas como sustentabilidade, política, e direito.
Ulrich Beck explora o tema do risco entre os séculos
trazendo à obra implicações sociológicas e políticas dos
aspectos ecológicos e tecnológicos do risco enquanto
sociedade nas grandes cidades. 
O autor faz uma reflexão do projeto humano em termos
de incerteza aglutinando as distintas nomenclaturas
"pós modernidade", "modernidade tardia" ou
"modernidade reflexiva''. Todas essas considerações
para dissecar a distinção entre as modernidades.  Beck
explora os efeitos da globalização frente à sociedade de
risco do século XXI. Aborda que no mundo cosmopolita
não há espaço para discussões políticas de estado
nação. A complexidade dos debates foge ao âmbito
local. Dentro de todas essas questões emerge a
sustentabilidade e o meio ambiente como tema
desassociado ao âmbito local.  A obra nos faz refletir e
mais importante, agir ante aos desastres que ainda
estão por vir.
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GAZETA DA NORMA

Adoraríamos saber um pouco mais sobre a sua experiência
de leitura e escrita, o que você escuta nesse processo?

Divide conosco na playlist Gazeta da Norma :)

Você sabia que a Casa Norma possui um perfil no Spotify? E
o mais legal: você pode colaborar com ele. 

Segue o passo a passo:

AUMENTA O SOM:

Prontinho, agora é só aumentar o som e curtir essa
seleção especial. Para acessar nosso perfil
completo é só deslizar a tela para a esquerda. São
quatro playlists elaboradas com muito carinho
para que sua experiência de escuta seja leve e
divertida.

...

SEGUIR

Quando a câmera abrir, a aponte para o
código da imagem ao lado.

Clique no campo de busca e uma nova barra irá
surgir, perceba que nela há um ícone de câmera,

clique nele;

Clique no ícone "buscar" na parte inferior da tela
do Spotify;

Baixe e instale o Spotify em seu dispositivo, após
esse processo, efetue seu cadastro na plataforma.
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Por Leticia Abreu
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        VAMOS 
JUNTOS?

Nossa Gazeta é mensal.
Quer compartilhar? 
Nossa próxima edição será
fechada dia 08/01/2021.
Envie sua contribuição para
gazeta@casanorma.com.br


