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OAB lembra os 30 anos de carta 
bomba que matou Lyda Monteiro

A OAB reunirá ama-
nhã advogados de todo o 
Brasil para lembrar os 30 
anos do atentado na sede 
da entidade, no  Rio de 
Janeiro, durante o regime 
militar, que matou a secre-
tária da Ordem Lyda Mon-
teiro ao abrir carta-bomba 
endereçada ao presidente 
da OAB nacional.

 Apesar do resultado 
trágico, o atentado enfra-
queceu a ditadura e for-
taleceu a OAB, uma das 
principais entidades da 
sociedade civil de opo-
sição ao regime militar. 
Advogados consideram 
o episódio um marco na 
história da Ordem.

Até hoje o atentado 
não está completamente 
esclarecido e os respon-
sáveis não foram puni-
dos. Os conselheiros da 
OAB atribuem o envio 
da carta bomba a grupos 
extremistas de dentro do 
próprio governo militar, insatisfeitos com o início da abertura do regime à democracia que 
começava a ocorrer, ainda que de forma lenta. Naquela época, o presidente da OAB insistia 
na identificação de agentes e ex-agentes dos serviços de segurança suspeitos das agressões 
sofridas pelo jurista Dalmo Dallari, sequestrado em junho daquele ano em São Paulo.

O presidente da OAB-RJ Wadih Damous declarou que “Até hoje o crime está impune 
e a OAB cobra o esclarecimento desse fato. Vamos homenagear dona Lyda e todas as 
pessoas que deram a vida pela democracia”.

Em Salvador, a Comissão da Verdade da OAB da Bahia apresentará um painel especial 
às 17h30 na sede da Ordem na Praça da Piedade, 16-Barris.

TRF1 confirma sentença da 17ª Vara 
que absolveu  réu do crime 

de sonegação previdenciária
A 4ª Turma do TRF1 confirmou, por 

unanimidade, sentença da 17ª Vara que 
absolveu sumariamente um acusado da 
prática do crime de sonegação previdenci-
ária. No entendimento do Colegiado, “não 
se pode afirmar, estreme de dúvida, pelas 
circunstâncias dos fatos, a ocorrência, no 
caso, de dolo na conduta do réu”.

O Ministério Público Federal apresen-
tou denúncia contra um sócio-gerente e 
administrador de uma empresa, à época 
do acontecido, por causa da não inclusão, 
entre maio e dezembro de 2005, de fatos 
geradores de contribuições previdenciárias 
nas Guias de Recolhimento do FGTS e in-
formações à Previdência Social, quais se-
jam, os valores pagos a título de serviços 
prestados por uma cooperativa. Computa-
dos os acréscimos legais, o valor atualizado 
da dívida é de R$ 93.047,64.

Em sua defesa, o réu sustentou a atipi-
cidade da conduta, por ausência de dolo, 
uma vez que as contribuições em apreço 
não foram pagas em virtude da crença, ge-

rada por decisões judiciais nesse sentido, 
de que não eram devidas. Não houve, por-
tanto, intenção de fraudar o Fisco.

O argumento do denunciado foi aceito 
pelo Juízo da 17ª Vara. “Anteriormente à 
Lei 9.876/99, a contribuição para a se-
guridade social em discussão tinha como 
sujeito passivo as cooperativas de trabalho, 
ao passo que, após sua vigência, ficou a 
cargo das empresas tomadoras de serviço. 
Esta mudança deu origem a diversos deba-
tes acerca da constitucionalidade da nor-
ma. Delineado tal contexto, julgo plausível 
a argumentação da defesa”, diz a sentença.

O MPF recorreu ao TRF1 sustentando 
que o réu agiu de forma livre e consciente, 
deixando de incluir fatos geradores de con-
tribuições previdenciárias nas Guias de Re-
colhimento do FGTS e Informações à Previ-
dência Social. Requereu, assim, a reforma 
da sentença para que o feito tenha regular 
prosseguimento.

O relator, juiz federal convocado Pablo 
Zuniga, destacou que o ponto central desta 

hipótese versa sobre o aspecto do dolo, 
ou seja, se o acusado tinha ou não a in-
tenção de fraudar a Previdência Social 
quando do não recolhimento da contri-
buição para a Seguridade Social. Para o 
magistrado, não há como concluir, com 
certeza, se houve ou não dolo na conduta 
do acusado.

“O apelado afirmou em sede policial 
que não tinha intenção de omitir ope-
rações com intuito de fraudar a fiscali-
zação tributária, e que a empresa sem-
pre emitiu as devidas notas fiscais pela 
prestação de serviços da cooperativa e 
deixou de proceder aos devidos recolhi-
mentos com base em uma das interpre-
tações da norma legal, pois os gestores 
da empresa foram informados que esse 
recolhimento era inconstitucional, o que 
afastaria a configuração do tipo penal. 
Destarte, não se pode afirmar, estreme 
de dúvida, pelas circunstâncias dos fa-
tos, ocorrência, no caso, de dolo na con-
duta do réu”, explicou o magistrado.

Fonte: TRF1

Para juíza, não caberia ao Facebook 
monitorar conteúdo publicado 

por seus usuários
A 4ª Vara Cível da Serra, no Espírito 

Santo, indeferiu uma ação ajuizada por um 
político contra o Facebook sob a justifica-
tiva de que estaria sendo alvo de ataques 
em uma página criada por terceiros com 
conteúdo supostamente jornalístico. Para 
a juíza Trícia Navarro Xavier Cabral, que 
assina a sentença, a Constituição garante 
ampla e plena liberdade de expressão e a 
proíbe qualquer tipo de censura prévia.

O político alegou ter sido alvo de calú-
nias e injúrias, uma vez que o conteúdo da 

página, em seu entendimento, teria ultra-
passado os limites jornalísticos, ganhando 
forte teor político, atingindo sua vida fami-
liar e social.

A juíza ponderou que a responsabilidade 
da rede social, neste caso, só se limita ao for-
necimento de serviços e informações sobre 
o criador da página, não sendo responsável 
pelas ofensas ao político. “Não cabe à rede 
social exercer o controle ou monitoramento 
prévio sobre o conteúdo publicado por seus 
usuários, competindo-lhe, apenas, cumprir 
eventuais determinações judiciais para ex-
cluir publicações declaradas ofensivas ou 
para fornecer dados capazes de identificar 
o ofensor para futuras responsabilizações”.

A magistrada ressaltou a importância da 
liberdade de expressão dos meios jornalísti-
cos no trato com agentes públicos. “Em se 
tratando de agente público, a crítica jor-
nalística a ele dirigida, ainda que ofenda 
injustamente a sua honra e imagem, não 
é suscetível de censura, mas também não 
está livre de posterior reparação por danos 
morais, sendo possível, ainda, o direito de 
resposta por parte daquele que se vê ofen-
dido”, destacou.

Com esses fundamentos, Trícia negou 
a ação contra a rede social. Ela confirmou 
apenas a medida liminar para determinar a 
exclusão de comentários ofensivos publica-
dos contra o autor.

A questão é controvertida. Em decisão 
recente, o Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais condenou o Facebook por não remover 
o conteúdo sobre um vereador.

Comissão do CNJ 
aprova proposta 
de home office

Uma comissão do CNJ aprovou uma 
proposta de regulamentação do teletraba-
lho (ou home office) no Poder Judiciário. 
A minuta de resolução será colocada em 
consulta pública para coleta de sugestões 
dos tribunais do país para, só depois, ser 
submetida ao plenário do CNJ.

O projeto tem como parâmetro as ex-
periências dos tribunais que já implemen-
taram a prática de home office, como 
o Tribunal Superior do Trabalho. Um dos 
principais pontos é a mudança na forma de 
aferição do trabalho, que passa a ser feita 
por meio de metas de desempenho.

O conselheiro Rubens Curado, relator 
da proposta, afirma que as metas deverão 
ser fixadas não apenas para o servidor que 
trabalha em casa, mas para toda a unidade 
que aderir ao novo modelo.

Conforme o texto, a meta do servidor 
em teletrabalho deve ser, no mínimo, igual 
à estabelecida para quem trabalha presen-
cialmente. Os tribunais, no entanto, pode-
rão fixar metas superiores.

O Judiciário paulista regulamentou o te-
letrabalho em maio. Os TRFs 2 e 4 adota-
ram caminho semelhante em 2013. 


