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SUCESSO
Alicerçado no
que diz a lei
Com família
formada, João
arrisca e cresce
profissionalmente

Respeito à
legislação para
evitar o caos
na sociedade

Saiba quais são
os cuidados que
o consumidor deve
ter no dia a dia

EDITORIAL

Leis para
a sociedade

Integração e
interatividade

O

país anda “mal da cabeça” com leis
regulando a sociedade, agora imagine
se não as tivesse. Mesmo com normas
que proíbem depredar o meio ambiental, dirigir embriagado ou sonegar impostos,
temos notícias de ilegalidades cometidas todos
os dias. Não houvesse regras de convívio para a
sociedade – cada vez mais complexa e da qual
participamos –, estaríamos próximos do caos.

Embora viver num Estado Democrático de
Direito pressuponha liberdade, ela é limitada por
vários fatores. De fato, estamos cercados de leis
regulando nosso comportamento. O objetivo é que
consigamos um mínimo de harmonia social. Nesse
contexto, a liberdade é exercida dentro de regras
pré-estabelecidas para que seja possível o convívio
em sociedade. Boa parte dessas regras, por mais
paradoxal que possa parecer, existe para garantir
que todos possam ser igualmente livres.
Entretanto, igualdade e liberdade não são
espontâneas. O Estado tem um papel importante
na promoção desses valores, mas vai além ao fornecer serviços públicos e promover o desenvolvimento da economia. O desempenho dessas atividades é claro. Exige o emprego de recursos, o que
por sequência afeta o bolso do cidadão.
Para manter sua estrutura de prestador de serviços na saúde, educação, segurança, etc., os governos estabelecem impostos e taxas para financiar a
máquina pública. Mas, mesmo o pagamento de tributos só pode ocorrer por meio de leis, que servem
para o Estado e para os cidadãos.
Como nem sempre tudo funciona direito,
equívocos em nossas relações sociais, comerciais e
financeiras são frequentes. Muito disso decorre por
falta de conhecimento dos mecanismos reguladores do Estado. Porém, essas regras podem ser usadas em nosso favor. O conhecimento de como elas
funcionam facilita a convivência social e pode ajudar a planejar ações para uma vida próspera. É uma
forma de não só resolver os problemas pessoais,
mas de contribuir para melhorar a “cabeça” do país.
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A escolha do nome para o filho
não foi fácil. João e a mulher
procuraram parentes, astrólogos,
numerólogos e outros ólogos.
Levaram dias e noites para
encontrar o nome ideal...

Não gosta do nome?
Mude!
A troca é permitida em algumas situações, conforme os
artigos 57 a 59 da Lei de
Registros Públicos. Confira:

1

Nome com grafia errada: em caso
de erro evidente, basta comparecer no cartório onde foi registrado e
solicitar a mudança. O procedimento
é gratuito.

2

Insatisfação: a mudança é permitida aos 18 anos, desde que o
sobrenome seja mantido. Deve procurar um advogado para entrar com processo na Vara de Registros Públicos.
O gasto gira em torno de R$ 200, além
dos honorários do advogado. A resposta do juiz não costuma ser demorada.
A partir de 19 anos, o processo é o mesmo, mas o portador do nome precisa
justificar a mudança.

3

Outras situações: nomes constrangedores, inclusão de apelido
público, participantes do programa
de proteção à testemunha,
homônimos e estrangeiros que
queiram traduzir o prenome.
A cobrança do serviço varia de acordo
com a situação e também é preciso
entrar com processo judicial.

Não! Joãosson, não!
Não há limite para a criatividade dos pais desde que o nome do filho não seja
vexatório ou implique em discriminação. Cabe ao cartorário aceitar ou não

A

pesar de Joãosson ser inspirado em jogadores de futebol, o cartorário não gostou em
um primeiro momento. Dar nome a alguém
é uma grande responsabilidade.
No Brasil, a legislação permite que qualquer um
seja dado às crianças, desde que o vocábulo não a
exponha ao ridículo nem implique em dificuldades
futuras (artigo 56 da Lei de Registros Públicos,
6.015/1973) .
O desembargador José Roberto Neves Amorim,
autor do livro Direito ao Nome da Pessoa Física
(Editora Saraiva), afirma que hoje não se admite
mais nomes vexatórios. “Há 20 anos, registrava-se
do jeito que quisesse. Hoje, o cartorário não é obrigado a aceitar se for produzir escárnio ou gozação para
a pessoa no futuro”, garante.
Na prática, é o bom gosto do oficial do cartório

que conta.“O nome pode parecer maravilhoso aos
pais. Quem fizer o registro pode questionar se aquela escolha não vai ser objeto de discriminação na
escola”, afirma o presidente da Associação dos
Notários e Registradores do Paraná (Anoreg-PR),
Rogério Bacelar. Ele lembra de uma vez que os pais
queriam que o filho se chamasse Germes.

Diplomacia
O cartorário precisa ser diplomático. “É preciso
fazer uma mediação. Geralmente, os pais já vêm
decididos. Temos de convencê-los da impossibilidade da proposta deles em benefício da criança”, diz.
Os pais costumam aceitar a mudança.
Entretanto, caso insistam na denominação, o
cartorário pode levar a dúvida para o juiz da Vara de
Registros Públicos.

INTERATIVIDADE
Qual nome você daria
para o filho do João?
Envie suas sugestões para
projetosespeciais@
gazetadopovo.com.br
Elas serão publicadas
no site do João Cidadão.

Gengis Khan Camargo, Caius Marcius Africanus, Diana Soppa, Irisdelfane Clei, Loprefâncio Celestino
Jacy de Almeida, Paulo Tapioca, Tertuliano Firgufino, Tigalphinezer Fernando Lima.
Nomes já registrados no Brasil encontrados nos antigos arquivos do INPS.
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João sente que chegou o momento
de ter seu próprio negócio.
Pede demissão e abre a João
Corporation. Após alguns tropeços,
a aposta começa a dar bons resultados.

Central Fácil aponta
atalhos ao empresário

Planejamento é a alma do negócio
Antes de abrir uma empresa, é necessário estudar o mercado para evitar prejuízos

T

odos os anos, surgem 50 mil novas empresas
no Paraná, sendo que 96% são micro e
pequenas. O que João não sabia quando
virou empresário é que o processo de abertura de um empreendimento começa muito antes de
abrir as portas e esperar a chegada dos clientes.
Além de saber avaliar resultados, ser organizado
e perseverante, o futuro empresário precisa planejar
e obter números concretos para abrir um negócio
com chances de sucesso. Informações sobre clientes
(quem são, onde moram, quanto ganham), concorrência (preço e qualidade dos produtos) e fornecedores (preço, qualidade e pontualidade na entrega)
são as primeiras a serem investigadas, segundo o
coordenador estadual de empreendedorismo do
Sistema de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Paraná (Sebrae-PR), Emerson Cechin.
Também é importante ter o dinheiro necessário
para investir até que a empresa dê lucros. No plane-

jamento precisam estar gastos fixos com contas e
pagamento de funcionários e variáveis, como impostos. “Quem não faz planejamento não sabe quanto
precisa vender para cobrir seus custos e pode levar
meses para perceber que está tendo prejuízo”, explica o coordenador.

Ajuda profissional
O passo seguinte do planejamento é pedir ajuda
a um contador, responsável por ajudar na questão
tributária e no controle dos números da empresa mês
a mês. Ainda na parte prática, o advogado tributarista Leonardo Pimentel Orth lembra que, para abrir
uma empresa, é preciso providenciar autorizações da
Prefeitura, Junta Comercial, Corpo de Bombeiros,
entre outras. Isso depende do ramo da empresa.
“Uma boa ideia é procurar a Central Fácil, do Sebrae,
que reúne todas elas, orienta o empreendedor e deixa
o processo mais simples”, aconselha Orth.

“Começamos só eu e meu marido, fazendo de tudo. Um mês depois contratamos
uma pessoa para lavar os pratos. Hoje temos 23 funcionários e,
junto com mais dois sócios, vamos abrir um segundo restaurante.”
Wilma Meneghini, empresária que buscou todo tipo de informação necessária para o sucesso do negócio.
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A burocracia enfrentada por empreendedores prestes a abrir um negócio pode
ser driblada pelo conhecimento compartilhado pela Central Fácil, do Sebrae. No primeiro bimestre deste ano, a iniciativa ajudou na abertura de 188 empresas em
Curitiba; total que chegou a 2.525 em
2009. A central reúne serviços de várias
entidades, como Junta Comercial do
Paraná, Prefeitura, Receita Federal e Corpo
de Bombeiros, para facilitar o trabalho de
novos empresários.
O auxílio é dado a quem tem interesse
em abrir empresa ou tornar-se empreendedor individual. Os custos cobrados pela
orientação variam de acordo com o tipo do
negócio – gratuito (empreendedores individuais), R$ 11 (micro e pequenas empresas),
R$ 55 (empresa individual, no nome de
uma pessoa) e R$ 90 (empresas com sociedade). Os demais gastos com vistorias e
serviços cartorários são pagos pelo empreendedor. Central Fácil: 0800 570 0800.

Vantagens de ser
um empreendedor
individual
Quem trabalha por conta própria, não é
sócio em outra empresa, tem até um
empregado e tem faturamento anual inferior a R$ 36 mil pode ter benefícios registrado como empreendedor individual, conforme a Lei 128/2008. Entre as vantagens
estão aposentadoria, auxílios maternidade
e doença e isenção de tributos como
Imposto de Renda, PIS e Cofins. O empreendedor paga uma taxa mensal de aproximadamente 11% do salário mínimo nacional (cerca de R$ 60) destinada à
Previdência Social, ICMS e ISS.

João vai a uma festa com a família e
exagera na bebida. Imprudente, ele volta
para casa dirigindo e no caminho se
envolve em um acidente. Logo a polícia
chega e aponta o bafômetro para ele...

No bafômetro
Com a Lei Seca
(11.705/2008), a tolerância
para “beber e dirigir” tornouse praticamente zero. Há um
limite que separa a infração
administrativa do crime. Ele
é definido a partir da quantidade de álcool no sangue
(que varia de acordo com o
tipo da bebida, o sexo e o
porte físico da pessoa).
Conheça os detalhes:
Infração administrativa (entre 2 e 6 decigramas de álcool por litro de sangue): dirigir
sob a influência de álcool é uma falta gravíssima que implica multa de R$ 957,70 e suspensão do direito de conduzir por 12 meses.
Crime (mais de 6 decigramas): o condutor pode ser preso de seis meses a três anos,
ter de pagar multa de R$ 957,70 e ter a habilitação suspensa por 12 meses ou proibida.
Porém, o processo criminal que corre em
paralelo pode aumentar o valor da multa e
o tempo de suspensão da carteira.
A autuação é feita de duas formas: o
motorista se submete ao bafômetro para
saber se está cometendo uma falha e, caso
o condutor se negue a fazer o teste ou apresente sinais nítidos de embriaguez, o agente de trânsito pode autuá-lo e encaminhálo a uma delegacia por suposto crime de
embriaguez. Ali se recolhe depoimento e é
instaurado um inquérito.
Fontes: Marcelo José Araújo, advogado
especialista em trânsito, e Detran/PR.

CONTEÚDO EXTRA
Foi multado? Saiba a quem
recorrer no site do João Cidadão.

Falta maturidade ao motorista
Especialistas apontam o desrespeito às leis como o principal problema nas vias
do país. Motoristas sabem que estão errados mas não admitem a multa

A

imaturidade de grande parte dos motoristas
com relação à legislação é o principal problema do trânsito brasileiro, segundo o especialista Celso Alves Mariano, consultor do Portal
do Trânsito. Uma falha cultural que coloca em risco a
cidadania e a segurança nas ruas. Sem respeitar as
leis, torna-se impraticável o efetivo controle das
infrações nas vias.
Apesar de o motorista saber que está infringindo
a lei quando está acima da velocidade, não usa o cin-

to de segurança ou passa o sinal vermelho, uma multa nunca é bem aceita pelo brasileiro. “O comportamento padrão é a indignação. Ele deixa de reconhecer
que as restrições feitas no trânsito são para sua própria segurança”, diz Mariano. Porém, segundo presidente da Comissão de Trânsito da OAB-PR Marcelo
José Araújo, caso esses cuidados com relação ao
Código Brasileiro de Trânsito não sejam respeitados,
o motorista deve estar consciente e preparado para
arcar com as consequências.

Vítimas do trânsito têm direito a seguro
Qualquer cidadão (pedestre, ciclista, passageiro ou motorista) que teve despesas médico-hospitalares, tenha morrido
ou ficado inválido devido a um acidente, tem direito ao seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Via Terrestre (DPVAT). Não é preciso intermediários para solicitar o benefício. Basta procurar uma seguradora consorciada

(www.dpvatseguro.com.br/ptatendimento) para dar
entrada no processo gratuitamente. Não há análise de culpa
para receber o seguro. A indenização é paga à vista, em uma
única parcela, depositada em conta bancária. O valor varia,
podendo chegar a R$ 2,7 mil com despesas hospitalares e
R$ 13,5 mil em casos de morte.

ESTÁ NA LEI
O motorista deve se certificar de que está apto a dirigir, com todos os documentos necessários
e equipamentos de segurança em ordem (Resolução 205/2006 e artigo 105 do Código de Trânsito).
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A empresa de João vai bem e a família
decide sair do aluguel e comprar um
imóvel. A busca em imobiliárias e
internet é incessante até que encontram
um bom negócio. Porém, alguns defeitos
começam a aparecer após a compra.

Antes de comprar
Para ter mais segurança na
hora da compra, verifique:
Registro de Imóveis: o cartório é obrigado a apresentar toda a papelada pedida.
Todo anúncio ou comercial de venda deve
ter o número da matrícula no cartório
(Lei 4.591/1964).
Taxas e impostos: prepare o bolso para
pagar impostos e documentação que dão
direito pleno sobre o imóvel. A escritura
(feita em cartório de Títulos e Notas) custa
R$ 600. Já o Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) é de 2,4% do valor do
imóvel. Certidões negativas saem, em
média, R$ 150 cada.

A casa dos sonhos, sem problemas
Prazos definidos por lei regulam reclamações e soluções relacionadas
ao comércio de imóveis. Esteja atento a débitos ligados ao bem

E

star atento e ser exigente nem sempre é o suficiente para comprar um bom imóvel. João descobriu
depois da mudança que existe garantia legal e
tempo determinado para reclamar. Problemas de
infraestrutura devem ser comunicados à construtora ou
ao banco que financia o pagamento até 180 dias após
constatação do problema (artigo 618 do Código Civil).
No caso de pequenos defeitos, o prazo de queixa é de
90 dias após a compra (artigos 18 a 26 do Código de
Defesa do Consumidor). A construtora é responsável pela
segurança e solidez da obra durante cinco anos.
Entretanto, a responsabilidade por imóveis concluídos
até 1992 é de 20 anos, conforme o último Código Civil.
Em casos que envolvem pessoa jurídica, o advogado
Carlyle Popp, professor do Centro Universitário Curitiba

(Unicuritiba), aconselha que a reclamação seja feita por
escrito à construtora e ao Procon. Se o problema não for
sanado em 30 dias, o consumidor pode exigir a substituição do bem por outro igual, restituição imediata do valor
pago ou abatimento proporcional do preço conforme a
desvalorização provocada pelo dano ao imóvel.“Antes do
comprador devolver o imóvel, a construtora tem o direito
de corrigir o problema”, explica o advogado e consultor
jurídico Marcos Bueno Gomes.
Antes de comprar, verifique as características e condições do imóvel em um cartório de Registro de Imóveis e
pesquise se a construtora tem reclamações no Procon.
Leia atentamente o contrato, tire as dúvidas e feche o
negócio com um corretor credenciado ao Conselho
Regional de Corretores de Imóvel (Creci).

Precaução: cheque se não há impostos
a pagar e dívidas com o condomínio.
Caso haja, o novo proprietário assume
o débito, mas pode pedir o desconto do
valor no preço de venda.

Má-fé
Se a venda foi feita por pessoa
física, não há garantias. É preciso
comprovar em uma ação de perdas
e danos que o vendedor já sabia
do defeito e agiu de má-fé.

Diferentes tipos de negociação
Consórcio: pode ser feita por bancos ou empresas
credenciadas no Banco Central. Vale a pena para
quem não tem pressa de comprar um imóvel e não
consegue poupar dinheiro.
Compra na planta: indicado para quem não tem
pressa e deseja economizar. Costumam custar, em
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média, 20% menos do que um imóvel pronto e são vendidos por construtoras. Registre o contrato particular de
compra e venda para reclamação em caso de atraso.
Financiamento: indicado a quem necessita do imóvel com urgência. O banco verifica as condições do bem.
Alerta para os juros cobrados: de 6% a 12% ao ano.

J O Ã O C I D A D Ã O – W W W.G A Z E TA D O P O V O.C O M . B R /J O A O C I D A D A O

Leilão: para quem quer investir
ou economizar – custa até 30% menos.
Informe-se no edital sobre ocupação do imóvel,
débitos de imposto e condomínio. Se o imóvel
continuar ocupado depois da compra, uma ação
de imissão pode ser iniciada para que o ocupante
saia entre 15 e 30 dias.

A casa está uma bagunça! Pilhas de louça
na pia e montes de roupa para lavar e
passar. João e a mulher decidem
contratar uma empregada doméstica
para resolver a situação. A dúvida
é se vão assinar a carteira, ou não.

Direitos
Empregadas não são os únicos trabalhadores domésticos que devem exigir o registro na carteira. Motoristas, seguranças pessoais, secretários pessoais e enfermeiros
particulares também entram na categoria.
Eles têm direito a salário mínimo; irredutibilidade de salário; 13.o salário; repouso semanal; aviso prévio; licença maternidade/
paternidade; férias remuneradas e aposentadoria (artigo 7.o da Constituição e Lei
5.859/1972). O pagamento do Fundo de
Garantia é opcional (Lei 10.208/2001).

Como registrar
A assinatura em carteira de trabalho
exclui a necessidade de contrato com cláusulas. O próprio empregador faz isso ao anotar a data de admissão e o valor do salário
para iniciar o recolhimento ao INSS. Não é
necessário fazer um contrato de trabalho
ou ir a algum órgão para a oficialização.
O contrato é descartado por ser um
trabalho familiar que não gera lucro
ao empregador. Há exceção quando
existem questões contraditórias entre
empregado e empregador, por exemplo,
cuidar de um parente doente que more
com o contratante.

Quem procurar
Para reclamar, o empregado doméstico
pode ir até uma Vara do Trabalho e formular
a sua queixa oralmente. O ideal é que a pessoa busque um advogado. Em Curitiba: Rua
Vicente Machado, 400 – (41) 3310-7000.
O empregador processado deve procurar
a Justiça do Trabalho para verificar quais
trâmites serão necessários. É possível a
defesa própria, mas é recomendável o auxílio de um advogado.

Trabalho doméstico não deve
ser visto como subemprego
Apenas 26,8% dos trabalhadores domésticos estão regularizados.
Patrão que descumprir regras pode ser multado e até ir para a cadeia

D

epois de ser dispensada sem aviso prévio, a
empregada doméstica Terezinha Machado
Rosa decidiu não trabalhar mais informalmente. Hoje, com carteira assinada, ela recebe um
salário mínimo e vale-transporte, tem horário fixo e não
trabalha no fim de semana. Realidade com pouca adesão no Brasil, onde apenas 26,8% dos trabalhadores
domésticos tinham registro na carteira em 2008, segundo a Organização Internacional do Trabalho no Brasil.
Deixar de assinar a carteira do trabalhador é crime,
que pode gerar multa (determinada pelo juiz) e até um
a dois anos de prisão ao empregador (artigo 203 do
Código Penal). “Jamais soube de empregador que foi
condenado”, diz o professor de Direito Trabalhista
Wilson Ramos Filho, da Universidade Federal do Paraná
(UFPR). “O risco para o empregador é alto. É fácil uma
ação trabalhista custar mais de R$ 10 mil”, diz a advoga-

da trabalhista Cassiana de Aben-Athar Pires Gomes.
Não há lei que determine quantos dias/meses de
serviço caracterizam um emprego formal, segundo o
advogado Rodrigo Abagge Santiago. Em jurisprudências, os juízes têm considerado o controle existente
sobre o serviço do empregado doméstico. “Tem de
diferenciar. Empregada doméstica é subordinada. Já
a diarista, a decisão sobre o salário e a jornada é dela”,
afirma Cassiana.
Quem trabalha de forma autônoma pode descumprir horário e mudar o valor do serviço sem aviso
prévio, sem sofrer sanções por parte de quem contrata. Apesar de ser um trabalho sem vínculo, o empregador que contrata o serviço pode recolher a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
ou propor à diarista que faça um registro autônomo e
contribua por conta própria.

“Tem de diferenciar. Empregada doméstica é subordinada (tem de cumprir o que é
estabelecido entre as partes). Já a diarista, a decisão sobre salário e jornada é dela.”
Cassiana de Aben-Athar Pires Gomes, advogada especialista em Direito do Trabalho.
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João comprou um espelho e ao
pendurá-lo viu que estava deformado.
Voltou na loja para reclamar, mas foi
informado que a troca só poderia ser feita
com a nota fiscal. E agora? Sorte que a
nota estava na gaveta.

Atenção antes
da compra

Acordo é o melhor caminho
O consumidor está cada vez mais consciente de seus direitos.
Órgãos especializados ajudam a resolver casos irregulares

J

oão conseguiu trocar o espelho rapidamente, sem
complicações. A agilidade em situações como
essa é o caminho apontado por especialistas para
que a imagem da empresa não seja prejudicada e
não haja gastos com o setor jurídico em casos de processo. “O acordo entre comprador e fornecedor mostra
a evolução do consumidor, que passou a ter maior
consciência de seus direitos”, conta o professor de
Direito, Carlos Joaquim de Oliveira, da Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
O trabalho oferecido pelo Serviço de Proteção ao
Consumidor (Procon) e por juizados especiais aumentou a percepção do cliente sobre seus direitos, expressos no Código de Defesa do Consumidor. “Em 20 anos,

o código permitiu a modernização de nosso país.
Beneficiou consumidores e fornecedores, assegurando, por exemplo, o direito à concorrência”, diz a juíza
Karen Bertoncello.
Segundo a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec), Daniela Trettel, as empresas não
priorizam o respeito ao comprador. “A demora do setor
judiciário é grande.Acaba compensando lesar o consumidor”, diz. Ela defende o boicote a empresas que agem
dessa forma. “Mas, muitas vezes não é possível, pois se
tratam de prestadoras de serviços ou empresas públicas”,
lamenta. Os setores que concentram a maioria das reclamações são os de telefonia, fabricantes de celulares, bancos,financeiras,lojas de departamento e supermercados.

A quem reclamar
Como consumidores com problemas podem resolvê-los? Além de recorrer,
a dica é documentar as reclamações e anotar protocolos de atendimento:
Procure o próprio fornecedor e argumente o problema.
Reclame aos órgãos reguladores do setor, como federações e agências nacionais.
Recorra ao Procon por meio de telefone, internet ou carta (0800 411 512 ou www.procon.pr.gov.br).
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O cuidado do consumidor começa
antes de adquirir um produto ou serviço e
não deve se prender apenas à pesquisa de
preços. “A idoneidade e a seriedade da
empresa também devem ser levadas em
consideração”, diz a advogada do Idec
Daniela Trettel.
Atenção ao ler o contrato é essencial.
O professor da UFPR, Carlos Joaquim
de Oliveira, recomenda guardar
manuais técnicos e propagandas.
“A publicidade serve para a comprovação
de direitos”, diz.
Não confie em contratos verbais.
“O consumidor deve sempre ter uma nota
fiscal ou um contrato escrito que estabeleça todas as particularidades do negócio”,
diz a vice-coordenadora do Procon-PR,
Maria Izabel Vermi.

Troca ou não troca?
Há regras estabelecidas
pelo Código de Defesa
do Consumidor:
Troca por defeito: somente com
nota fiscal. Problemas com produtos
devem ser resolvidos em até 30 dias
e com serviços em até 90 dias. Os prazos
podem ser diferentes conforme o contrato.
Sem solução, o consumidor pode trocar
um produto por outro, pedir ressarcimento
ou crédito. Mesmo que o defeito seja
percebido algum tempo depois,
o consumidor pode exigir a troca desde
que apresente a nota.
Troca eletiva: quando o consumidor
não gostou do produto. É uma opção do
fornecedor ou convenção do comércio.
O prazo deve ser verificado no ato da compra.

O pai de João morre depois de algumas
complicações de saúde. A partilha gera
alguns desentendimentos entre João, a
irmã e a mãe. O clima familiar fica tenso por
um tempo, mas tudo é superado no final.

Que testamento fazer
Escolha entre seis tipos:

COMUNS
Público: feito em tabelionatos ou cartórios,
com a presença de duas testemunhas. Fica
arquivado e é aberto quando necessário.
Particular: feito em casa, redigido pelo proprietário e assinado por três testemunhas.
Não é considerado seguro por ficar aos cuidados do próprio testador.
Cerrado: pouco usado. Misto dos modos
anteriores. Faz-se o testamento particular,
registrado e lacrado no cartório.

ESPECIAIS
Aeronáutico, Marítimo e Militar: ocasiões
muito raras. Feitos a bordo de um avião, em
alto-mar ou em guerra, quando a pessoa
acredita que não sairá com vida da viagem
ou confronto bélico. Os desejos do proprietário são explicitados a testemunhas,
comandante ou superior hierárquico. Caso
sobreviva, o documento perde a validade.

243 artigos
do Código Civil falam do direito de
sucessões. Do artigo 1.784 ao 2.027.

Falar de herança ainda é tabu
Especialistas aconselham fazer a partilha em vida para
evitar brigas entre herdeiros e agilizar o procedimento de inventário

G

rande parte dos brasileiros não se preocupa com o que acontecerá com seus bens
depois da morte. Não existe a cultura de
fazer um testamento ou partilhar o que
tem com antecedência. Para o professor de Direito
Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Luiz Edson Fachin, é preciso superar o preconceito
que existe quando o assunto é a própria morte.
Resolver a partilha antes do falecimento evita brigas entre os herdeiros e garante que seja feita a
vontade do proprietário.
A legislação exige que, no mínimo, 50% do valor
total dos bens seja destinado aos herdeiros necessá-

rios (filhos e cônjuge). O restante pode ser distribuído
como deseja o dono dos bens. Quando uma pessoa
morre sem deixar testamento válido, os herdeiros
devem dar início ao inventário por meio de sentença
judicial, seguindo princípios do Código Civil.
Para a professora de Direito da UFPR, Ana Carla
Harmatiuk, é necessário prestar atenção para a
sucessão dos bens enquanto o proprietário pode
conduzir e resolver a questão. “Para deixar uma
parte para herdeiros com os quais não há um
parentesco biológico, por exemplo, é essencial
registrar para fazer valer esse direito mesmo depois
da morte”, explica.

A melhor opção
O professor de Direito Civil da UFPR, Luiz
Edson Fachin, defende a doação em vida
como a melhor opção para transmissão de
bens. “Quando se trata de herdeiros maiores
e capazes, a partilha em vida é o mais indicado.” O proprietário passa seus bens para o
nome dos herdeiros e faz a doação com usu-

CONTEÚDO
EXTRA
fruto vitalício. No mínimo, metade dos bens
deve ser destinada a herdeiros necessários
(filhos e cônjuge) ou, na inexistência destes,
aos ascendentes ou colaterais (pais, irmãos
ou sobrinhos). O restante pode ser distribuído da maneira que a pessoa achar melhor.
Com herdeiros maiores de 18 anos, a par-

tilha feita em partes iguais pode ter escritura
lavrada em cartório de Registro Público. Para
continuar com os benefícios das suas posses,
o proprietário deve incluir uma cláusula de
usufruto vitalício. Esse tipo de partilha evita
o processo do inventário, que costuma ser
moroso e exige o auxílio de um advogado.

Veja mais
sobre inventários
e testamento
público no
site do João
Cidadão.
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Para presentear o filho,
João e a esposa compram um
cachorro a ele. O que não imaginavam
é que o presente representaria
mais responsabilidades e cuidados
dali em diante.

Precauções
Antes de comprar ou adotar
um animal, a Sociedade
Protetora dos Animais
aconselha que você tenha
certeza de que:

Bicho requer posse responsável
Ter um animal em casa implica em novas responsabilidades que não
podem ser ignoradas pelos donos. Negligência e maus-tratos são crimes

É

preciso estar ciente das responsabilidades que
um animal de estimação requer antes de levar
um para casa. Assim como as pessoas, os bichos
também têm direitos garantidos pela legislação.
O poder público e a sociedade devem proteger os animais, assim como leis devem ser formuladas para controlar o comércio, a criação e o bem-estar deles (artigo
255 da Constituição e Decreto 24.645/1934).
“As pessoas não podem esquecer que ter um
cachorro, por exemplo, dá despesas. No primeiro ano
de vida de um filhote, o custo com vacinas e vermífugos gira em torno de R$ 300. Fora o gasto com alimen-

tação e eventuais cuidados veterinários”, lembra a
presidente da Sociedade Protetora dos Animais de
Curitiba, Soraya Simon.
Atos de abuso, maus-tratos, mutilação ou abandono de qualquer animal é crime. O infrator pode ser
multado de R$ 500 a R$ 3 mil e até ser preso de três
meses a um ano.
Para quem está disposto a ter um bichinho, Soraya
recomenda a adoção. “Em abrigos do governo e de
organizações não-governamentais é possível encontrar cachorros com ou sem raça definida, que estão
castrados e vacinados”, aconselha.

A quem reclamar
Casos de maus-tratos devem ser reclamados à
Delegacia do Meio Ambiente. É preciso ir até o local para
registrar a ocorrência e assinar um documento (termo
circunstanciado de infração penal) que oficializa o
denunciante como testemunha do caso. Com isso, esteja
preparado para comparecer a audiências sobre o caso.
Contato: (41) 3356-7047.

Arquive e forneça provas com fotos, vídeos e contatos
de outras testemunhas para dar força ao processo.
Outras delegacias também podem aceitar denúncias.
Assim como a Polícia Florestal. Contato: (41)3383-1176.
Secretarias estaduais e municipais do Meio Ambiente
também aceitam denúncias. Em Curitiba, isso pode ser
feito pelo serviço de atendimento 156, anonimamente.

ESTÁ NA LEI
O descumprimento das leis de proteção aos animais pode levar a processos administrativos
e criminais, conforme o artigo 32 da Lei 9.605/1998.
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Tem espaço suficiente e adequado de
acordo com a espécie do bicho.
O compromisso assumido é de longo prazo. Alguns animais podem viver muitos anos.
Alguém deve ter disponibilidade para
cuidar do animal enquanto você viaja ou
passa um longo tempo fora de casa.
Terá tempo livre para dar atenção ao
animal e levá-lo para fazer exercício, no
caso de cães.
Poderá desembolsar dinheiro para
gastos imprevistos com vacinas e
tratamento de doenças.

Herança e separação
Animais podem estar
no meio de processos
de partilha ou divórcio.
Saiba o que deve ser
feito nessas situações:
Legislação: não existe lei específica
quanto ao divórcio. Cada caso é um caso,
mas um dos cônjuges deve permanecer
responsável pelo animal. Quem fica com
a guarda deve ser definido durante o
processo de separação.
Morte: quando o dono morre, o animal
deve ficar com um responsável legal (parentes ou filhos). Se a família não puder se responsabilizar pelo bicho, deve achar forma
responsável e legal de se desfazer dele, sob
o risco de punição por abandono e/ou
maus-tratos. A melhor solução é dar o bicho
a uma pessoa que se responsabilize por ele.

Um cliente destrata um
funcionário negro da João Corporation
durante um atendimento.
O desentendimento vai
parar na delegacia e João é chamado
para depor como testemunha.

Dicionário
É comum haver confusão de
significados entre preconceito, discriminação e racismo.
Aprenda a diferenciá-los:
Preconceito: é um conceito prévio sobre
alguma coisa considerada de menor valor.
Não caracteriza crime se permanecer no
campo ideológico.
Discriminação: comportamento
baseado no preconceito que pode ser
considerado crime conforme a sua
manifestação, como a injúria.
Racismo: é crime. Forma de discriminação em que uma pessoa é impedida, por
exemplo, de ter acesso a algum local ou
serviço por conta de uma ideia falsa
de raça que também se estende a outros
grupos caracterizados pela religião, cor,
etnia ou procedência nacional.

Como denunciar?
Vítimas ou testemunhas devem
procurar uma delegacia de polícia para
fazer boletim de ocorrência e dar início a
um inquérito policial.
É importante procurar outras
testemunhas e ter material que comprove
a ofensa. “Sem provas, não tem como
condenar alguém”, lembra o professor
de Direito Penal Carlos Roberto Bacila.
É bom anotar nome, telefone e endereço
de pessoas que presenciaram a cena.
Embora pouco comum, também existe a
possibilidade prevista em lei de que qualquer cidadão pode prender alguém em flagrante e encaminhá-lo a uma delegacia.
Por fim, ainda é possível procurar
um advogado para entrar com uma ação de
queixa crime contra o infrator.

Discriminação persiste
apesar de ser ilegal
O cidadão está protegido pela Constituição, mas a criminalização
é inexistente na prática. Por outro lado, a punição para o racismo existe

E

mbora alguns mecanismos constitucionais
protejam o cidadão contra práticas discriminatórias, em especial contra o racismo, não há
no Brasil delegacias especializadas ou legislação específica sobre esse tipo de ofensa. Vale lembrar que não é apenas a raça que pode originar a
discriminação, já que ela também pode estar atrelada a preconceitos por cor, etnia, religião, origem,
gênero, condição de pessoa idosa, portador de deficiência e classe social.
Especialistas apontam que a falta de políticas
públicas e a carência de órgãos com atendimento
específico para inibir a discriminação dificultam o
processo de criminalização desse tipo de infração.
Ofender uma pessoa por causa de um traço étnico ou
religioso, por exemplo, pode ser caracterizado como
injúria, crime que tem como pena de um a três anos

de reclusão e multa (artigo 140 do Código Penal).
O professor de psicologia Paulo Baptista da Silva,
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), critica as
leis vigentes por não serem reconhecidas socialmente. Já o professor de Direito Constitucional da UFPR
Clèmerson Clève defende que a sociedade também
deve se organizar para exigir uma postura do Estado.
É preciso haver uma mudança cultural. Silva ressalta que no Brasil existe uma ideia difundida de que
não há racismo. Contudo, dois tipos de racismo são
praticados no país, segundo o professor de Direito
Penal da UFPR Carlos Roberto Bacila, também delegado da Polícia Federal. São os casos implícitos (que
não chegam a violar a lei) e explícitos e violentos, que
são puníveis por lei. Além de ser um crime inafiançável, o racismo pode render de um a cinco anos de prisão (Lei 7.716/1989).

Quando o trabalho é o ambiente para o preconceito
João flagrou um ato discriminatório no ambiente de trabalho. Caso fosse o funcionário a cometer a discriminação, o
patrão poderia demiti-lo por justa causa. “O empregado está praticando um crime de injúria racial”, afirma o especialista em
Direito Penal Carlos Roberto Bacila. Para demitir é preciso que o patrão tenha provas de que o funcionário cometeu a infração.
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Apesar da grande preocupação mundial
com o meio ambiente, muitos cuidados
ainda são ignorados pela família de João.
O lixo reciclável não é separado adequadamente e a água jorra sem parar enquanto o carro é lavado.

Denuncie!

Preservação ambiental
depende de avanço na legislação
Apesar de existir punições a quem comete grandes crimes ambientais,
a destinação errada do lixo e o desperdício de bens naturais ainda são impunes

O

uso consciente dos recursos naturais é a principal condição para que eles continuem a
fazer parte de nossos direitos e de futuras
gerações. Quem poluir ou agir de forma predatória com o meio ambiente pode ser obrigado a
recuperá-lo e a indenizar os danos causados, conforme
a Política Nacional de Meio Ambiente (regulamentada
pela Lei 6.938/1981).
O participante de grandes crimes ambientais –
como poluição de rios ou desmatamento – está sujeito
a sanções judiciais (Lei 9.605/1998). Quando a poluição
não foi intencional ou a prisão determinada for inferior a
quatro anos, as penas são restritivas de direto, ou seja,
podem incluir indenização (valor variável), prestação de
serviços à comunidade e interdição de diretos (como
exercer atividade pública, dirigir ou frequentar certos
lugares). Pessoas jurídicas estão sujeitas à multa (valor
determinado pelo juiz), perda de incentivos fiscais e até
suspensão da atividade.

Não há punições concretas para quem desperdiça
água ou joga lixo nas ruas, por exemplo. A legislação
ambiental no Brasil depende da iniciativa dos poderes
públicos municipais e estaduais para que todos os cidadãos façam sua parte. “Caso o Estado resolva decretar
período de escassez de água em um determinado local,
quem desperdiça pode ser punido. Mas é preciso que não
deixemos a situação chegar a esse patamar”, comenta
o advogado ambientalista Vitório Sorotiuk.
A separação do lixo também não é obrigatória na
maioriadosmunicípiosbrasileiros.Parareverteressecenário no Paraná e chamar a atenção da população para a
importância desse tipo de atitude, o Ministério Público
encaminhou a todas as prefeituras o pedido de criação de
leis municipais com regras e punições para quem não faz a
separação. “O pedido foi feito no início do ano. Ainda não
sabemos quantas cidades aderiram à campanha”, conta
o coordenador da Promotoria de Meio Ambiente no
Paraná, Saint Claire Honorato Santos.

“Caso o Estado resolva decretar período de escassez de água em um determinado local, quem
desperdiça pode ser punido. Mas é preciso que não deixemos a situação chegar a esse patamar.”
Vitório Sorotiuk, advogado ambientalista.
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Qualquer pessoa pode denunciar crimes
ambientais, segundo o artigo 70 da
Lei 9.605/1998. A queixa pode ser feita ao
Ministério Público e a órgãos ambientais,
como Força Verde e Instituto Ambiental do
Paraná (IAP). A partir do contato, um processo administrativo deve ser aberto pela
entidade. Se comprovado o crime, o infrator
tem 20 dias para se defender. Em Curitiba, a
denúncia também pode ser feita pelo 156.
SERVIÇO
Ministério Público: (41) 3250-4463.
Força Verde: 0800 643 7090.
IAP: (41) 3213-3700.

Corte de árvore
em Curitiba
Para derrubar qualquer árvore em terreno
particular de Curitiba é preciso autorização
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SMMA), conforme o artigo 18 do Código
Florestal da cidade. A doutora em Direito
Ambiental, Karin Kässmayer, explica que
dependendo da espécie e do tamanho da
árvore a secretaria pode solicitar que outras
mudas sejam plantadas. Derrubadas ilegais
estão sujeitas a multas determinadas pelo
juíz de acordo com a espécie, idade, tamanho
e tipo de terreno de onde a árvore foi retirada.
Para solicitar a derrubada, é preciso preencher formulário disponível no site da prefeitura (www.curitiba.pr.gov.br, seção de serviços online). Apresente o registro e a documentação em uma das regionais Boqueirão,
Boa Vista, Santa Felicidade e Matriz.
SERVIÇO
Central de atendimento da SMMA:
(41) 3335-2112.
Corte ou poda de árvores em vias públicas:
deve-se solicitar à central 156.

Chove muito. E, diferente do que diz o
ditado, depois da tempestade vem a...
inundação. A casa de João é alagada e o
carro fica boiando na garagem. Seria
bom ter contratado o seguro.

Antes
da adesão
Veja os cuidados
necessários ao adquirir
uma apólice de seguros:
Procure um corretor de seguros:
há mais de 4 mil registrados no Paraná.
Veja a situação dele no site do Sindicato
dos Corretores (www.sincor-pr.org.br).
Proposta: ao negociar o seguro é fundamental ser transparente – respondendo todas as perguntas de acordo
com a realidade. Isso é importante para
recorrer futuramente.

Tipos
Conheça detalhes dos
seguros de automóveis
e de patrimônio:
Automóvel : a cobertura do
seguro varia, mas a padrão inclui
colisão, incêndio e roubo. O preço
é diferente de acordo com o modelo
do carro, a cidade, o perfil do proprietário
e as coberturas acessórias, como
assistência 24 horas. Pode girar de
R$ 1 mil a R$ 4 mil reais.
Patrimônio: é o seguro para imóveis
e empresas. Dependendo do plano,
pode garantir cobertura contra incêndio,
roubo qualificado, danos elétricos e
desastres naturais. Tanto o prédio quanto os móveis são segurados. A maioria
dos planos oferece assistência de manutenção 24 horas. Para um imóvel que
vale R$ 300 mil, o seguro custa em torno
de R$ 180 por ano.
Fonte: Sindiseg – PR/MS.

Contrato de seguro exige cuidados
São raros os casos em que as cláusulas de exclusão de responsabilidade das
seguradoras não esbarram nos direitos do consumidor

Q

ualquer cláusula abusiva de um seguro, seja de
carro, imóvel ou empresa, pode ser anulada
mesmo depois de assinada. A garantia do
Código de Defesa do Consumidor é para os contratos de adesão, quando o consumidor não tem abertura para discutir e modificar cláusulas propostas. Todos
os contratos de seguros são assim. “O consumidor tem
pouco poder de negociação antes de firmar o acordo”,
conta a advogada do Instituto de Defesa do Consumidor
(Idec), Maíra Feltrin.
Muitas vezes, o cliente nem tem contato com a
apólice de seguros onde constam as cláusulas que
excluem responsabilidades de pagamento da seguradora. “Em geral, ele assina uma proposta, presta
declarações sobre o bem segurado e paga um valor
inicial. Só depois que a seguradora vai analisar, firmar
o valor e enviar o contrato final”, explica o advogado

Paulo Nalin, professor de Direito Civil da Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
Só na hora de reaver um bem (e não conseguir) é que
o consumidor fica conhecendo as cláusulas exclusivas. A
única saída é recorrer judicialmente e alegar que não foi
informado com antecedência. “As ações são tão comuns
que costumamos dizer (de forma lamentável)que o
seguro é praticamente um contrato que você firma para
depois conseguir reaver seu bem judicialmente”, diz Nalin.
Para evitar problemas e encontrar a cobertura de
seguro ideal, procure um corretor de seguros, profissional não vinculado a nenhuma seguradora. “O corretor
consegue perceber a diferença de preços e de contratos e fazer a mediação entre o consumidor e a empresa”, diz Ramiro Fernandes Dias, diretor executivo do
Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso
do Sul (Sindiseg – PR/MS).

O que fazer se a seguradora não pagar o reembolso

1

Procure negociar com a
seguradora. Se não tiver
sucesso, busque o Procon para tentar
uma negociação com a instituição.
O Procon do Paraná atende pelo
telefone 0800 411 512.

2

Se não houver negociação,
vá ao Juizado Especial Cível,
que atende causas de até 40 salários
mínimos. Para até 20 salários não é
preciso advogado. Se o valor exceder
procure um advogado.

3

Denuncie a irregularidade na
Superintendência de Seguros
Privados (Susep), responsável pela
fiscalização de empresas de seguros e
previdência privada(www.susep.gov.
br/menumercado/index.asp).
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