EDITORIAL

E o amor já está no ar...
Não se preocupe se essa frase fez você, automaticamente, lembrar da
música “Love is in the air” do John Paul Young, pois é com ela que nós
começamos a redigir mais uma edição de nossa Revista Edital. Mas segure
a emoção porque nossa matéria de capa deste mês vai mexer com corações
apaixonados e concurseiros. Trazemos histórias de amor que surgem de um
sonho em comum: uma vaga no funcionalismo público. Você vai conhecer
casais que se apaixonaram estudando para certames e acabaram fazendo a
prova objetiva mais decisiva de suas vidas.
Sem deixar a peteca cair, ainda tem muito mais sentimento nesta 13ª Revista
Edital. Josiane Minardi conta tudo sobre sua trajetória de vida e revela
segredos da sua infância, do seu amor pelo direito e os desdobramentos de
suas escolhas profissionais. Virando algumas páginas, você confere a nossa
seção Dicas de Estudo, que neste mês explica o complexo “juridiquês”.
Com o aumento no número de certames que requerem conhecimentos
na área de direito, é muito comum que os concurseiros se deparem com
novas expressões, usuais no dia a dia jurídico. Conheça algumas das mais
convencionais e saiba seus respectivos significados.
O amor por um ofício singular também é pauta nesta edição da RE.
Concurseiros das mais diversas regiões do país lutam por uma vaga nas polícias
(civil, militar, federal). Mas é preciso que algo fique bem claro: ser policial vem
de dentro. Em entrevista, demos a palavra ao comandante-geral da Polícia
Militar de Pernambuco, Carlos Pereira - um amante dessa instituição.
O apaixonado Geovane Moraes traz mais uma edição do seu Data Venia.
E dessa vez ele apresenta um manual de instruções sentimental de como
tratar as mulheres, sexo nada frágil. Nas páginas seguintes, você também
confere um panorama sobre o “neo” trabalho escravo, uma contribuição
da professora Debora Tito à Revista Edital. Supostamente extinta, essa
exploração trabalhista desumana continua muito mais viva em nossa
sociedade do que todos nós imaginamos.
A seção Exame de Ordem dessa vez aborda o Código de Ética da Advocacia.
Tudo o que o postulante à carreira advocatícia precisa saber sobre sua futura
atuação. Já o setor de Leitura fica por conta das experiências irresistíveis
no mundo das letras do professor Orman Ribeiro. E, recheando o bolo da
Revista Edital, o CERS traz uma super novidade que vai fazer você sair
correndo (no melhor dos sentidos).
Prepare-se para amar, e ser amado, nesta edição da nossa Revista. Boa Leitura!
Equipe da Revista Edital.
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Como sempre fazemos em todas as edições da Revista Edital,
reservamos esse espaço, especialmente preparado, ao nosso
leitor. Mande suas mensagens, sugestões ou críticas.
Faça parte da produção de mais uma edição da Revista Edital.
Suas sugestões serão sempre muito bem vindas.
Escreva para revistaedital@cers.com.br

PARTICIPE

VOCÊ

ELOGIOS
A Meire Jeremias, de Brasília, curtiu
a 12ª edição da Revista Edital, que
falou sobre a presença crescente das
mulheres na briga por cargos públicos.
Obrigada por nos seguir no Facebook
e por curtir nossa publicação, Meire!
Fique de olho, pois a próxima edição
estará ainda melhor.
Meire Jeremias – Brasília/DF

Olá! Adorei a seção Perfil da última edição da revista! Quero dar os parabéns
ao professor Geovane Moraes por sua garra e força de vontade para ir atrás
dos seus objetivos. A história dele me motivou bastante e tenho certeza que
motivou muitas outras pessoas. Obrigada!
Karina Fonseca – Linhares/ES

SUGESTÕES
Olá, equipe da Revista Edital! A campanha da Fraternidade este ano tem
como tema
“Fraternidade e o Tráfico Humano”. Vocês acham que os
operadores do Direito estão somando forças a essa causa?
Gostaria de ver o tema na Revista.
Roberta Siqueira – Mato Grosso do Sul/MS

Re.: Roberta, a professora Débora Tito irá tratar sobre trabalho escravo
na coluna Direito do Trabalho deste mês. Vale a pena acompanhar o
posicionamento da especialista! Obrigada pela sugestão.
Envie um e-mail para revistaedital@cers.com.br com o título
SEÇÃO VOCÊ e mande o seu conteúdo para a gente. Aguardamos
o seu contato para preencher este espaço com boas ideias!
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Copacabana Palace

Por ter descumprido a ordem judicial que proibia a
mudança do nome do Hotel Copacabana Palace para
Belmond Copacabana Palace, o grupo Orient-Express
Hotels Brasil terá que pagar multa única de R$ 500 mil.
Em março, a juíza havia deferido o pedido de antecipação
de tutela, feito por meio de ação popular, impedindo a
alteração do nome do estabelecimento. Segundo o autor
da petição, a alteração vai descaracterizar o prédio, que
é tombado e considerado patrimônio histórico e cultural
de interesse da sociedade, em especial, dos cariocas.

Banco do Brasil
Uma candidata aprovada para
formação de cadastro reserva
do concurso do Banco do Brasil
obteve o direito de ser empossada
imediatamente. O Tribunal
Regional do Trabalho da
10ª Região entendeu que a
contratação de terceirizados
e a realização de um novo certame,
com o anterior ainda em validade,
indicam que existem cargos vagos
na instituição. Assim, a candidata
tem o direito a ser contratada.
O concurso foi lançado em 2012
para escriturário. De acordo
com o edital de abertura da seleção,
o cadastro reserva seria composto
por 2,5 mil aprovados. A candidata
conseguiu passar na 872ª posição.
A decisão ainda cabe recurso
por parte da instituição financeira.

Corredor da morte
Após passar 30 anos no corredor da morte, o americano
Glenn Ford foi inocentado das acusações de roubo
seguido por morte. Segundo as novas evidências
apresentadas, ele sequer estava na cena do crime
ocorrido e todo o processo estava cheio de falhas.
Desde advogados inexperientes na Justiça Criminal
a um júri tendencioso formado inteiramente por
brancos – Ford é negro. Até a testemunha de acusação
confessou ter mentido por intimidação da polícia.
A atuação segue uma nova tendência nos EUA, em que
juízes, promotores e entidades estão se empenhando
em corrigir condenações erradas. Só em 2013, foram
libertados 87 inocentes. Um deles, que passou 20 anos
na prisão, recebeu uma indenização de US$ 9 milhões.
Mas será que algum valor paga os momentos vividos
(e deixados de viver) no corredor da morte?
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Xô, preguiça!

Cotas para negros
e índios!

Ao avaliar o caso de uma técnica
de enfermagem que cobrava verbas
trabalhistas, um juiz do Trabalho do
Espírito Santo criticou a “preguiça”
da advogada. Nos autos do
processo, ela citou como base uma
cláusula do dissídio da categoria,
cujo teor “poderia ser acessado pelo
juízo no site”. O pedido do reajuste
foi rejeitado.
O magistrado alegou que se a
advogada não tem ânimo para
indicar ou transcrever a referida
cláusula, não compete ao juízo
suprir a negligência da mandatária.
“Desculpe-me, mas a preguiça é
invencível e contagiante”, escreveu.
O fato virou alvo de representação
da seccional capixaba da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), que
pede sanções ao magistrado pela
atitude “grosseira e deselegante”.

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou projeto que amplia a reserva de vagas para negros e
índios em concursos públicos para cargos efetivos nos
quadros oficiais do Estado. De acordo com o Projeto de
Lei 2.601/13, o novo texto destina 20% das vagas para
o grupo em certames do Poder Executivo, Legislativo
e Judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de
Contas, e das entidades da administração indireta. A Lei
anterior garantia o direito apenas no Poder Executivo.

Mapa da Defensoria
Pública no Brasil

O Brasil possui um déficit total de 10.578
defensores públicos. Essa foi a conclusão
do estudo Mapa da Defensoria Pública no
Brasil, elaborado pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (IPEA). Segundo os
dados apresentados, o País conta com 8.489
vagas de defensores criadas, dos quais apenas
5.054 estão preenchidas. Os números atendem
às atividades de apenas 28% das comarcas
brasileiras. Além disso, os estados do Paraná,
Santa Catarina, Goiás e Amapá ainda não têm
o órgão efetivamente implantado. Os estados
com maiores déficits em números absolutos
são: São Paulo (2.471), Minas Gerais (1.066),
Bahia (1.015) e Paraná (834).

O País conta com
8.489 vagas de
defensores criadas, dos
quais apenas 5.054
estão preenchidas.

Estados que ainda não têm o órgão efetivamente implantado

BA: 1.015
déficits
MG: 1.066
déficits

PR: 834
déficits

SP: 2.471
déficits
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POR GEOVANE MORAES

Pequeno manual de instruções
para conviver bem com as
mulheres que nos cercam
Certas coisas nesta vida deveriam vir
obrigatoriamente com manual de instruções,
ilustrado e bem detalhado. Provas CESPE,
regras de plano de saúde, procedimentos
para for malizar uma empresa e mulheres.
Principalmente mulheres.
Pense em um negócio complicado. E algumas
são complicadas nível hard.
Assim sendo, amigo leitor, motivado pela
passagem no último mês do Dia Internacional
da Mulher, resolvi criar um pequeno manual
com 10 dicas básicas que podem ajudar você a
conviver melhor com essa espécime tão cheia
de nuances.
1) Você deve sempre se impor na relação.
Aos homens são destinadas as decisões mais
importantes e relevantes da vida pessoal e
social. Para as mulheres, devemos deixar apenas
as decisões pequenas. Vamos exemplificar:
Decisões importantes – Homens – Existe
vida em outro planeta? O sistema 3-5-2 é
adequado para a nossa seleção mesmo sem
um meia de armação habilidoso? Será que foi
um bom negócio o Facebook ter adquirido o

WhatsApp?
Decisões pouco importantes – Mulheres –
Qual carro o casal deve comprar? Para onde
vão viajar nas férias? Como você pode ou não
gastar seu dinheiro? Como vocês vão reformar
a casa?
2) Ser mulher dá trabalho e sai caro. Unha,
cabelo, perfume, roupa, salto, bolsa, enfim.
Por isso, espere pacientemente enquanto ela
se arruma e sempre, repito, sempre, pague a
conta.
Observação importante: antes que alguém
faça aquela gracinha de perguntar se eu já
fui mulher para saber, a resposta é não. Mas
também nunca pulei na frente de um trem e

O fato da mulher
estar sempre certa
não significa que
ela goste de cara
abestalhado.
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sei que isso não faz muito bem para a saúde.
3) Você não deve falar da ex (mulher, namorada,
caso), nunca. Na verdade você nem devia ter
tido ex. Mas caso seja imprescindível o contato
com essa parte nebulosa do seu passado,
lembre o significado do termo ex: aquilo que é
pretérito, que já foi, que você não deve nunca
mais repetir.
4) Mulher tem TPM. Isso é um fato. Aceite.
Algumas chegam até a ter PD – possessão
demoníaca – que nada mais é que um estágio
evolutivo da TPM. Agradeça se sua mulher
só tiver TPM. Em ambos os casos, evite,
com todas as suas forças, qualquer tipo de
enfrentamento. E tenha sempre, por uma
questão de segurança, chocolate à disposição.
5) Mulher (a sua) está sempre certa. Ponto.
A mãe dela também está sempre certa, salvo
quando uma discorda da outra. Neste caso, a
mãe dela está redondamente equivocada.
6) Releia várias vezes o tópico anterior, até ser
uma coisa tão natural para você como respirar.
7) O fato da mulher estar sempre certa não
significa que ela goste de cara abestalhado.
Faça-a sentir-se protegida, acolhida, desejada.
Tome-a nos seus braços, beije-a com vontade,
dê muitos cheiros naquela região que vai do
final da orelha até a parte de trás da nuca e
por aí vai. E nunca esqueça de comprar-lhe

POR GEOVANE MORAES

pequenos mimos, pequenas demonstrações
de carinho e atenção. Caso você não saiba
como fazer tais mimos, qualquer vendedora
da Michael Kors, Bo.Bô, H. Stern ou Christian
Louboutin poderá ajudá-lo.
8) Sabe aquela conversa sobre som de carro?
Evite. A escalação do seu time de coração no
campeonato de 1978? Mais ainda. O jeito que
a sua ex acariciava seu rosto quando vocês
estavam juntos? Por favor, volte ao tópico 3
e releia até doer a bola de seu olho. Pense em
uma criatura difícil de entender que ex já era,
é você, amigo leitor.
9) Seja atento aos detalhes. Se você consegue
perceber que o atacante do time rival estava
impedido, quando nem o bandeirinha que
estava lá para ver isso conseguiu perceber,
você é plenamente capaz de notar quando ela
cortar dois dedos de cabelo ou mudar a cor de
Blonde 03 para Blonde 04.
10) E o mais importante de tudo: nunca
esqueça de agradecer as mulheres a sua volta
– mães, irmãs, esposas, namoradas, amigas –
pelo simples fato delas existirem.
Obrigado a todas as mulheres por tornarem
este mundo um lugar um pouco mais aprazível
e belo.
Um cheiro para quem for de cheiro e um
abraço para quem for de abraço.
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a professora débora tito,

COLUNISTA CONVIDADa DESTE MÊs,

fala sobre a realidade do

trabalho escravo no brasil
leia a matéria na
versão interativa
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Estudar ou se apaixonar? Não é preciso
necessariamente escolher. Tem aqueles que
conseguem unir o útil ao agradável e passam
a dividir não apenas conhecimento, mas uma
vida inteira de conquistas
Por Ana Laranjeira

Há quem diga que o destino de um
concurseiro é viver na solidão durante
o período de reclusão para os estudos.
É bem verdade que a dedicação aos
concursos exige tanto tempo e atenção que pode se transformar na única
paixão e companhia de um estudante.
Mas o poeta e compositor Tom Jobim
eternizou em música a célebre verdade
de que “fundamental é mesmo o amor.
É impossível ser feliz sozinho”. E isso
ninguém pode negar. Muitos concurseiros sofrem por se sentirem sós.

A dificuldade em conseguir uma
companheira ou companheiro nesta
fase da vida acontece principalmente
porque é complicado, para quem não
está imerso no universo dos concursos, entender as ausências e mudanças de humor daquele outro que está
completamente entregue aos estudos.
Concurseiros em tempo integral ficam
com os sentimentos à flor da pele, só
falam em estudo e matéria. Se o casal
não estiver na mesma sintonia, o relacionamento naufraga. É uma situação
bastante complexa.
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NO MESMO BARCO

“O que a vontade de ser funcionário público uniu, o homem não separa”. Religião à parte,
a brincadeira é espirituosa. Afinal, duas pessoas
com objetivos, planos ou carreiras semelhantes
parecem ter maiores chances de sucesso na hora
de compartilhar entre si os sentimentos e a vida.
Nada mais normal, já que, a princípio, possuem os
mesmos interesses.
Partindo desse ponto, a descoberta do grande amor, aquele para a vida toda, pode surgir em
meio aos livros, grupos de estudo para concurso
ou mesmo exercendo a carreira no órgão público
para o qual a aprovação foi certeira. Guilherme Ribeiro e Vivian Delgado são um exemplo. Três anos
atrás, ambos estavam empenhados em passar no
concurso dos sonhos. Ele, formado em publicidade e desiludido com a profissão, procurava vaga
em um cargo administrativo de Tribunais. Ela,
formada em Direito, estudava para magistratura.
Os dois cumpriam, separadamente, um rigoroso
horário de estudos onde parte dele era dedicada à
leitura de livros e resolução de questões. Foi assim
que eles se encontraram e se juntaram, no silêncio da biblioteca da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
“Coincidiu que a Vivian ia estudar na biblioteca no mesmo horário que eu. Todos os dias nos
víamos de longe, mas cada um se concentrava em
sua matéria e não conversávamos. Mas eu prestava atenção nela (risos)”, conta Guilherme. Após
quatro meses se encontrando quase diariamente, mas sem contato, ele tomou coragem de pedir uma caneta emprestada e aproveitou, logicamente, para perguntar o que ela estudava todos
os dias. Das primeiras perguntas surgiram muitos
outros assuntos e, além dos telefones, trocaram
dicas interessantes de materiais de estudo. “Me
apaixonei pela inteligência dela”, diz Guilherme.
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Esse foi apenas o começo de uma história que
deu até em casamento! No primeiro semestre do
ano passado, Guilherme foi aprovado em um dos
seis concursos que prestou e a comemoração foi
em grande estilo, pois, cinco meses após a homologação, ele se uniu à Vivian em matrimônio. Ela
continua tentando a aprovação, sabendo que tem
o apoio do marido. “Tento deixá-la bem segura,
sugiro estratégias de estudo, entendo o stress que
antecede as provas, e sei que o cargo para o qual ela
se prepara é muito mais difícil, exige muito mais,
e vai levar mais tempo para passar. Vou estar aqui
para comemorar com ela”, diz ele com carinho.

SUSPIROS
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O cenário da história de Thomaz Freire e
Analice Uchôa foi parecido, mas intermediado
por amigos “cupidos”. Eles estudavam em grupos que se encontravam na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) todos os dias. Todos faziam tudo junto. Conversavam sobre os
concursos, iam almoçar juntos, viajavam juntos
para fazer provas e ainda sobrava tempo para a
paquera. “Concurseiro é carente demais! A gente não faz mais nada fora estudar, não tem dinheiro, precisando de apoio... A pessoa tá aqui
estudando, mas tá paquerando também (risos)”,
afirma Thomaz.
Ele estudava para procuradoria e Analice para
tribunais do trabalho. Passaram um ano compartilhando a mesma rotina até perceberem que
queriam dividir mais do que os livros. Os amigos
ajudaram e plantaram a semente necessária para
nascer dali um grande amor. “De mãos dadas,
tudo fica mais fácil. Incentivávamos um ao outro, cobrávamos do outro estudar, dividíamos as
mesmas angústias e tudo isso só nos uniu ainda
mais”, conta Thomaz. A sintonia era tão grande,
que Analice desistiu de se preparar para tribunais
do trabalho e começou a sonhar o mesmo sonho
do namorado, trabalhar na procuradoria. E conseguiu. Hoje é procuradora federal. Ele passou no
Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Nessa levada, o casal já completou cinco anos
de namoro, rumo ao casório. “Analice é uma
pessoa do bem, que me faz bem. Digo que ela
não tem pulmão, só coração. Já sou funcionário
público, mas continuo estudando para passar na
procuradoria, e como ela já passou por tudo que
eu estou vivendo, tem uma compreensão absurda”, ele comenta.
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Amor de Novela

Sabe aquelas tramas novelescas em que os
protagonistas se odeiam e brigam no começo da
história, mas depois, como um tipo de mágica,
todo o sentimento se transforma em amor louco
e verdadeiro? A vida real roubou o roteiro e traçou os caminhos da defensora pública e do procurador da república, Natália e Carlos (a pedido,
os sobrenomes serão ocultados).
A recifense Natália passou no concurso para
Defensoria Pública e foi mandada, em julho de
2013, para trabalhar em Santarém, na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, no Pará. A missão era instalar a Defensoria da cidade, que ainda precisava ser estruturada. Missão difícil. Nos
primeiros meses de trabalho, uma usuária insatisfeita com o atendimento deu entrada em uma
denúncia no Ministério Público, dizendo que a
unidade não possuía estrutura para atender ao
público. Natália recebeu o processo, assinado
pelo Procurador da República Carlos, e se justificou, chateada, afirmando que ainda estavam em
fase de aperfeiçoamento.
“O processo voltou do Ministério Público
com uma nova petição desaforada!”, conta Natália. A ação seguiu por meses, indo e voltando,
e aumentando a ira de ambos. Até o dia em que
finalmente se conheceram. Foi em um almoço
entre amigos. Estavam no restaurante, acompanhados de colegas tanto da Defensoria quanto do
Ministério Público, e foram apresentados. “Reconheci pelo nome que aquele era o procurador
que assinava os processos e imaginei que ele tinha muita raiva de mim, porque quase não me
olhava nos olhos durante o almoço”, diz ela.
Após outros encontros casuais, Carlos adicionou Natália ao Facebook e puxou assunto sobre trabalho, sempre trazendo um novo motivo
para entrar em contato. “Não sabia qual era a in-
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tenção dele, mas fui respondendo e nos comunicávamos sempre. Até que ele me convidou para
viajar e ajudá-lo em um trabalho em uma Aldeia
indígena. Não pude ir, mas na volta da viagem ele
marcou para me mostrar as fotos”, fala Natália
que, hoje, dá risada da situação.
A partir daí, resolveram-se todos os mal entendidos entre os dois, que trocaram beijos ao
invés de farpas. Uma semana depois, ela foi removida para o interior da Paraíba, mas eles resolveram que continuariam se vendo sempre. Ele foi
removido após um tempo para o Macapá, mas a
distância parecia só aumentar a vontade de estar
perto. Hoje, namorando, Carlos e Natália tentam
inúmeras maneiras de ficar juntos. Quem sabe
uma remoção para a mesma cidade? “A gente jamais ia se cruzar na vida se não fossem nossos
cargos públicos, que nos colocaram no lugar certo, na hora certa. Ele é do Sul, eu do Nordeste,
e nos encontramos no Pará! Quem poderia prever?”, desabafa ela.
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Se você, assim como eu (mera redatora dessas histórias inspiradoras), se pegou suspirando
no decorrer dessa matéria, talvez seja a hora de
olhar em volta, deixar os livros por alguns minutos, e aquecer o coração. Amor é um dos sentimentos que figuram o topo da lista de prioridades da vida. Negligenciar esta necessidade é
optar por um caminho de tristeza.
Nem sempre a paixão vai aparecer entre os
livros ou no trabalho, como aconteceu com Guilherme e Vivian, Thomaz e Analice, e Carlos e
Natália, mas a pessoa certa pode estar esperando
por aquele minuto em que você vai se desligar
das obrigações e se permitir viver. E se o amor já
chegou, cuide. Porque esse “bicho danado” precisa ser alimentado muitas vezes por dia! Aí vale
todo tipo de amor! Amor de mãe, de pai, de tios,
irmãos, primos, amigos... O importante é sentir e curtir. Porque de nada vale um cérebro gordinho acompanhado de um coração magrinho.
Fica a dica!
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ENTREVISTA

De longe, pode até parecer uma carreira comum do
funcionalismo público. Mas é de perto, e de dentro,
que a verdade é revelada. Saiba tudo sobre
SER POLicial com o comandante geral da PMPE
Por Rodrigo Rigaud

Leia matéria
completa
na versão
INTERATIVA
DOWNLOAD
GRATUITO
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DICAs DE ESTUDO

O juridiquês dificulta o aprendizado
dos concurseiros em seu primeiro
contato com a área do Direito. Por isso,
preparamos um guia básico de vocábulos
para estreitar essa relação.
Por Manoela Moreira

O universo jurídico realmente é um
mundo a parte. O rebuscamento e expressões técnicas dificultam a compreensão das pessoas leigas na área. E quando
elas decidem se candidatar a uma vaga
no serviço público não há opção. O jeito é
aprender o bê-á-bá jurídico a todo custo.
Algumas palavras já são até conhecidas
por serem bastante utilizadas pela mídia,
outras é possível assimilar a sua acepção,
mas não necessariamente o seu conceito
exato. O que pode parecer óbvio para al-

guns tende a se tornar o primeiro obstáculo no aprendizado de muitas pessoas em
seu primeiro contato com a área de Direito.
Portanto, preparamos um guia prático
e básico para você iniciar seus estudos conhecendo o vocabulário necessário para
tal. Lembrando que as explicações não
contemplam o conceito jurídico formal
nem esgotam sua compreensão. São apenas uma tradução informal para facilitar
o início dos estudos e a assimilação para
posterior aprofundamento da matéria.
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dou.tri.na. Resultado do estudo de

a.cór.dão. Decisão do órgão colegiado

ju.ris.pru.dên.cia. Conjunto de de-

tran.si.tar em jul.ga.do. Signi-

pensadores, juristas e filósofos sobre
a teoria do direito. Tem fundamental
importância tanto na elaboração da
norma jurídica quanto em sua interpretação e aplicação pelos tribunais.

cisões reiteradas e uniformes dos tribunais
dando a mesma interpretação para leis ou
determinados pontos do Direito.

sú.mu.las. Registro da interpretação
pacífica ou majoritária adotada por um
Tribunal a respeito de um tema específico, a partir do julgamento de diversos
casos análogos, com a dupla finalidade
de tornar pública a jurisprudência para
a sociedade bem como de promover a
uniformidade entre as decisões.

oj’s. A Orientação Jurisprudencial, uti-

lizada apenas na Justiça do Trabalho,
tem o mesmo objetivo das súmulas.
Diferencia-se por ter uma tramitação
menos rígida.

tá.ci.to. Não expresso por palavras ou
de modo formal. Que está subentendido ou implícito.

dis.cri.ci.o.ná.rio.

Ato praticado
conforme a conveniência e oportunidade, isto é, com liberdade de escolha,
sendo que essa liberdade fica entre os limites traçados por lei. Difere do ato vinculado, que deve ser exatamente como
prevê a lei, sem margens para escolhas.

de um tribunal de segundo grau sobre os
casos litigiosos submetidos à sua apreciação. Diferencia-se da decisão monocrática, que é proferida por um único juiz ou
desembargador, por exemplo.

fica que a decisão passou a ser definitiva, pois sobre ela não cabe mais recurso.

li.mi.nar. Ordem judicial com o objetivo de resguardar/garantir direito que será discutido futuramente, no
mérito da ação. Difere de preliminar, o
que se entende por aquilo que deve ser
resolvido antes.

i.bi.dem. Advérbio que se traduz por

ali mesmo, empregado nas citações
para mostrar que o trecho em referência pertence ao autor e obra já mencionados. Abreviadamente - Ibid ou Ib.

da.ta ve.nia.

(Permissa Venia ou
Concessa Venia). Expressão que significa com a devida licença, comumente
utilizada antes de discordar de posicionamentos demonstrados por outros
participantes do processo.

be.ne.plá.ci.to.

Aprovação dada
ao ato, para que possa surtir efeitos perante determinada autoridade.
Consentimento.

li.tí.gi.os. Pendências pertinentes a

uma ação. São as discordâncias entre
as partes (autor e réu) que compõem
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um processo judicial. Os envolvidos no
processo são chamados de litigantes.

d
i.rei.to lí.qui.do e cer.to.

Requisito para se ingressar com um
Mandado de Segurança, com vistas a
proteger direito violado. Deve ser expresso em Lei e ser demonstrado de
plano, sem necessidade de provas.

ad hoc. Expressão latina cuja tradu-

ção literal é “para isto” ou “para esta
finalidade”. Exemplo: um advogado
“ad hoc” (nomeado apenas para um
determinado ato jurídico).

di.rei.to ma.te.ri.al.

É a substância do direito, as normas e leis representadas pelos códigos. Determina
quais são os direitos obtidos.

di.rei.to for.mal.

Descreve o
modo pelo qual se obterá o direito. É o
processo, o instrumento para obter o
direito material.

ab.ju.di.ca.ção. É o ato de extrair a

coisa do detentor ilegítimo para entregá-lo ao legítimo possuidor.

ob-rep.ção. Ato pelo qual se cala ou

se oculta alguma coisa a fim de que se
obtenha judicialmente algum despacho
ou alguma medida, que não seria consentida, se a verdade fosse claramente
declarada. Ocultação da verdade para
que se consiga o que se pretende.

fu.mus bo.ni i.u.ris. Expressão

latina que significa existir uma “fumaça”, isto é, um sinal de que o alegado
direito realmente existe. Trata-se de
um dos requisitos para a concessão de
medidas cautelares, ao lado do periculum in mora (outro requisito).

pe.ri.cu.lum in mo.ra. Significa

perigo da demora. Isto é, a decisão tem
que ser tomada rapidamente, sob pena
de ser “tarde demais”. Trata-se, como
dito acima, de outro requisito para a
concessão de medidas cautelares.
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EXAME DE ORDEM

Um exemplo
de bom
advogado
Saiba o que pode e o que não pode depois de tirar a carteirinha da OAB
Por Ana Laranjeira

Você ralou para ser aprovado no Exame de
Ordem, comemorou com a família, vibrou
porque poderá trabalhar na área e prestar
concurso para carreiras jurídicas. Livre
da faculdade, livre da tensão do exame,
livre, livre, livre! Mas calma. Não dá para
sair por aí exercendo a profissão do jeito
que quiser ou bem entender. As condutas
de todos os advogados perante os órgãos
da administração pública, seus colegas,
clientes e demais população brasileira
devem (dentre outros diplomas legais)
respeitar a Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994 (Estatuto da OAB), bem como, o
respectivo Código de Ética e Disciplina.
O professor de Ética do CERS, Paulo
Machado, lida diariamente com situações
em que a aplicação do Código se faz
necessária. Portanto, convidamos o
mestre para listar o que ele considera
os dez mais importantes princípios do
Código, comentando cada um deles. Se
você pretende exercer a profissão com
responsabilidade, vale a pena acompanhar
as colocações do especialista.

1

Empenhar-se,
permanentemente, em seu
aperfeiçoamento pessoal
e profissional:
Deontologia Jurídica nos ensina que o
advogado nunca deve parar de estudar e
trabalhar, mas, por outro lado, também
recomenda a prática de atividades
físicas, culturais ou quaisquer outras que
venham a trazer o seu bem-estar para,
consequentemente, poder desempenhar o
seu mister da melhor maneira.

Leia matéria
completa
na versão
INTERATIVA
DOWNLOAD
GRATUITO
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Josiane
set a set

Adivinhe quem foi parar
na sala da diretora por
conversar demais na hora
da aula. Sim, a mesma aluna
com as maiores notas
da escola. Atleta. Doce
prodígio. Um amor, o amor
em pessoa. Josiane Minardi
Por Rodrigo Rigaud
Jôsi, simplesmente
Sabe aquelas pessoas
que, em uma só frase, conseguem expressar extrema
simpatia, doçura, vivacidade, carinho, fazendonos esquecer de todos os
problemas do mundo simplesmente pelo acalento
de sua voz, ou através da
gentileza das palavras que
fala? Não sabe? Então precisa, urgentemente, conhecer a personagem de
nosso Perfil dessa edição.
Seu nome deriva do
hebraico e, se traduzido

ao pé da letra, significa
“Deus acrescenta e é cheio
de graça”. Coincidência
ou não, os dois elementos
estão, sim, bem presentes
na vida de Josiane Minardi. Jôsi, simplesmente. Levantando o voo da vida na
cidade de Cascavel, interior do Paraná, onde morou por poucos anos, fez
escala em Maringá, novamente por curto espaço de
tempo, aterrissando definitivamente em Curitiba,
onde descansa até hoje a
sua aeronave.
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Sacando a vida

Armando os sonhos
Bloqueando as dúvidas

Defendendo os velhos ideais

Os primeiros anos da futura professora foram repletos do brilhantismo singular à infância: brincadeiras, amigos, fantasias, diversão e
aprendizado. A delicada garotinha, que velozmente crescia e crescia, aprendeu a ver o nascer
do sol da janela de seu apartamento. Se alguém
pensa que era lá onde ela ficava a maior parte do
dia, engana-se. Os parques, os jardins, as ruas,
eram destino costumeiro dela, que alcançava o
elixir do entretenimento reunindo os colegas
da vizinhança para uma boa partida de vôlei.
E, entre um saque e outro, novas crianças iam
surgindo, novas amizades sendo construídas e
uma filosofia de vida era estabelecida.
“Mais vale um amigo na praça do que dinheiro na Caixa”. Adágio popular, não? Mas
difícil é encontrar quem realmente acredite
nesta frase. Desistir de uma boa quantia de dinheiro, ou de algum outro tipo de bem material, para manter uma amizade importante e
duradoura, ao contrário do ditado, não é uma
virtude popular.
Mas a Srta. Minardi, aluna de uma tradicional escola curitibana, desde cedo, aprendeu o valor de solidificar bons laços de amizade, nunca desistindo deles. Hoje, declara-se
a autêntica CDF. Sentava na primeira carteira
da sala, escrevia tudo o que os professores falavam, e, sendo assim, tirava as mais exímias
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notas. As melhores da turma. Entretanto, não
pense mal de nossa querida Josiane. Ela não era
daquelas garotinhas com as quais todos nós já
estudamos (antipáticas e antissociais), muito
pelo contrário. Se por um lado tinha o boletim
mais recheado de notas altas do colégio, por
outro era, com frequência, convocada à sala da
diretora por suas conversinhas paralelas intermináveis durante as aulas com, sabe quem?
Os amigos. E ela se dedicava ao máximo para
aprender tudo (mesmo enquanto conversava)
para depois fazer, sabe o quê? Ensinar os assuntos aos amigos que não haviam aprendido tão bem quanto ela. E na cabeça morava o
ideal: “se eu ensinar aos meus amigos tudo o
que eu sei, e eles ainda não sabem, todos nós
poderemos passar nas provas, assim não ficamos em recuperação e entraremos de férias
mais cedo para podermos... BRINCAR”. Claro
que, com o passar do tempo, o brincar foi sendo substituído pelas devidas pujanças de cada
idade (viajar, namorar, estudar para o vestibular...), mas a fidelidade aos amigos permaneceu intacta.
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Armando os sonhos

“Como posso chamar a atenção da minha filha se ela sempre tem ótimas notas?”,
dizia a mãe de Jôsi à diretora. E eis uma pergunta difícil de ser respondida pela pedagoga. Já se formava em nossa protagonista um
perfil competente na área do saber e eficaz no
campo da licenciatura. Uma professora disse à
ela, certo dia: “menina, você vai ser professora quando crescer”. No momento, a frase
passou desapercebida pela jovem, e ainda indecisa, estudante. Mas ela recebeu o “projeto
de presságio” da docente e prosseguiu a vida
trilhando um caminho que a levaria diretamente ao amor pela... MEDICINA. E ela tinha
convicção: seria uma grande médica e cuidaria de crianças. Tudo certo, tudo pronto para
aplicar-se à conquista de um lugar ao sol no
globo da pediatria nacional, mas bem... Houve
uma pedra no meio deste caminho. HEMATOFOBIA, foi o seu nome. Simplesmente, nossa
ex-futura médica não podia ver ou entrar em
contato com sangue que desmaiava. Essa particularidade foi parcialmente responsável pela
migração de Jôsi para uma nova carreira.
Completando os motivos pelos quais Minardi desistiu da pediatria está o desejo carinhoso, e irresistível, de um pai. Quantos
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filhos de empresários optam por seguir a mesma carreira que seus progenitores? Quantos
herdeiros de cineastas tornam-se, também,
diretores ou roteiristas de cinema? O pai de
Jôsi, por sua vez, tinha um sonho: que ela ingressasse na carreira jurídica. Um dia ele a
chamou para uma conversa séria e compartilhou com ela o sonho que nutria há muito.
Resultado? Como filha atenta às projeções de
seus pais, hora de uma guinada de 360 graus:
do sangue às leis. E, indo ao encontro de todas as expectativas, dado a aplicação nos estudos, na primeira incursão vestibulanda,
disputando uma vaga para o curso de direito,
foi aprovada. E se até aqui, toda essa competência na formação intelectual, e integridade
na vida, de Josiane Minardi já assombram, no
melhor dos sentidos, o que vem depois dessas
linhas é ainda mais surpreendente e derruba
qualquer argumento de quem duvide do fato
de que “a gente colhe o que planta”.
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Bloqueando as dúvidas

Certezas, geralmente, não surgem de uma
semana para outra. Estágios para um aluno
de direito, também não. Mas, dogmatismos
questionáveis ou não, ambos foram bola fora
na quadra de Josiane Minardi. Com menos de
sete dias na facul, a caloura encontrou um
cartaz que convocava alunos para um recrutamento de estagiários. Medo? Incertezas?
Que nada. Ela não perdeu tempo e inscreveuse no primeiro processo seletivo de sua vida
profissional. No dia seguinte, foi submetida a
uma entrevista e, não teve jeito: foi contratada para o trabalho. Alguém lá de cima dotou
-a com um olhar impagável e que transparece
idoneidade, competência e profissionalismo.
Com uma semana de curso, foi parar na Procuradoria do Estado do Paraná, trabalhando
com ninguém mais ninguém menos do que o
grande Dr. Aristides. Não é surpresa adiantar
que ambos tornaram-se grandes amigos e assim o são até hoje, tendo o jurista e sua esposa
sido padrinhos do casamento da atual professora do CERS Cursos Online.
Com um ano de procuradoria, Jôsi ingressou em um escritório de advocacia no
qual teve que atuar no ramo do direito tributário, no setor de estudos e criação de teses
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tributárias. Por sorte, este foi a grande virada de sua carreira. Nada mais parecia fazê-la
tão feliz quanto a área na qual ingressou (para
a alegria dela e de seus futuros, ainda então
desconhecidos, alunos). Formada, a bacharel
Minardi seguiu sua atuação no campo tributário em outro escritório, sendo responsável
pelo contencioso administrativo e judicial,
especializando-se no processo administrativo e no processo tributário. E foi então que o
dom do magistério, o qual nunca havia largado mão, apenas jazia adormecido, voltou com
todas as forças.
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Defendendo os velhos ideais

E então a professora, lá do ensino médio,
tinha razão. A jovem Minardi possuía todo o
talento necessário para ser uma grande docente. E quem logo percebeu isto foi a FAMEC, no Paraná, primeira instituição a convidar Josiane para lecionar em um curso de
direito. A integração da professora com seus
alunos foi completa, prenunciando traços característicos que a acompanhariam em todas
as suas futuras incursões no magistério.
O Brasil em peso conheceu o talento de
Josiane Minardi em dar aulas assim quando o
professor Renato Saraiva a convidou, ao vivo,
para fazer parte da equipe CERS, da qual já fazia parte uma de suas grandes amigas, a professora Aryanna Manfredini. Daí em diante,
fora iniciada a construção de um elo entre ela,
a musa das dicas, musiquinhas, e simpatia, e
os alunos, sempre satisfeitos e felizes com a
professora que mais parece uma amiga. Sabe
aquela amiga super inteligente, que senta na
primeira carteira da sala e estuda muito para
compartilhar com os amigos de forma a todos
se darem bem nas provas? Bem, nunca deixou de ser ela. As conversinhas gostosas também continuam, mas as notas altas em tudo o
que faz, e de quem estuda com ela, compro-
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vam que a descontração também faz parte do
jogo. Aliás, um jogo que ela sabe jogar como
ninguém. O vôlei da vida. O que nos resta é
sentar e continuar apreciando aos próximos
aces, às rebatidas fantásticas e aos contra-ataques avassaladores que continuarão fazendo de Josiane Minardi uma exímia professora... e jogadora. O time dela está sempre em
campo, custa é saber se algum outro tem coragem de jogar contra.
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Na seção leitura
deste mês conheça as

preferências literárias do
Professor Orman Ribeiro!
leia a matéria na
versão interativa
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Vamos correr?
Os benefícios da corrida de rua são ótimos
aliados dos estudos. O CERS incentiva essa
ideia e apoia evento em Salvador

Por Manoela Moreira

A corrida de rua vem ganhando cada vez mais
adeptos pela simplicidade de praticá-la e pelos
benefícios trazidos para o corpo e para mente.
E como todo concurseiro precisa saber conciliar
estudo com a prática de exercícios físicos, o CERS
Cursos Online incentiva essa ideia, e vai além das
aulas para estar com você, onde você estiver.

se a nós! Os alunos inscritos no nosso grupo ainda
vão contar com benefícios exclusivos. Só não vale
tirar dúvidas com os nossos professores no meio
do percurso, combinado? Conheça mais sobre o
evento no site http://nightrun.ativo.com.

No próximo dia 17 de maio, acontece a edição
da Night Run em Salvador, que vai contar com o
apoio do CERS e a participação da nossa equipe.
Faça a sua inscrição até o dia 14 de maio e junte-

Corpo são, mente sã
Quem estuda para concurso público está correndo
atrás de um sonho. E para não perder o ritmo dos
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estudos, a prática da corrida de rua pode ser um bom
aliado. Além de fazer bem a saúde do corpo, a corrida
pode se tornar uma forma de escape da rotina de aulas,
beneficiando a mente e os estudos!
Assim como outras atividades educacionais, a corrida
exige foco e concentração. Sendo assim, é uma atividade
positiva do ponto de vista neurológico, porque estimula o
raciocínio. E a memória do concurseiro precisa de todo o
carinho e atenção!
O exercício ainda traz bons resultados para uma ótima
noite de sono. Aproveite para começar a treinar com
uma boa corridinha no parque e perceba os benefícios de
estudar com o corpo e a mente descansados.
Além de tudo isso, a corrida é um desafio de superação
constante. E saber que se está evoluindo um pouquinho
a cada dia faz bem para a autoestima. Aproveite este
embalo e use como motivação para continuar focado nos
estudos. Vamos Juntos!
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