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Missão:
"Promover o desenvolvimento humano e social através da difusão de
conhecimento, da formação ética, da competência profissional e da
responsabilidade social."

Bons momentos foram compartilhados neste trimestre que passou. O fato de nã o estarem todos aqui, nã o quer dizer
que nã o foram importantes. Nosso Jornal é uma forma de eternizar alguns deles e destacar pessoas que estã o todos os
dias trabalhando para manter o bem-estar de nossa instituiçã o de ensino. Agradecemos todos que colaboraram para essa
ediçã o: disponibilizando um pouco do seu tempo para informar, escrever e pesquisar. Quem dera pudé ssemos ressaltar
cada detalhe, mas sabemos que muitos desses momentos sequer precisam de registros para serem constantemente
lembrados. Boa leitura!

Coluna Perfil: Professor e Vice-Diretor, Má rio Cé lio
Natural de Trê s Pontas, graduou-se em Direito pela
Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA, em dezembro de
1985. Tornou-se professor desta Instituiçã o em março de 1993,
ministrando apenas a disciplina Direito do Trabalho II.
Posteriormente, assumiu a disciplina Direito do Trabalho I, em
substituiçã o ao saudoso professor Naylor Salles Gontijo. E pó sgraduado pelo CEPG - Centro de Estudos Pó s Graduados de Sã o
Paulo. Aos 14 anos, começou a trabalhar na Usina Boa Vista, em
Trê s Pontas. Por vá rios anos, foi membro efetivo de Comissõ es
de Negociaçã o Sindical no â mbito da Federaçã o das Indú strias
do Estado de Minas Gerais. Participou do Primeiro Fó rum de
Debates sobre Sindicalismo nas categorias Metalú rgicas,
Mecâ nicas e de Material Elé trico do ABCD, em Santo André - SP, ocasiã o em que foram
discutidos os temas de Direito Coletivo do Trabalho, visando a Assembleia Constituinte
que elaborou a Constituiçã o Federal de 1988. Foi Assessor Jurıd
́ ico da Prefeitura
Municipal de Trê s Pontas no perıo
́ do de janeiro de 1993 a dezembro de 1996,
participando dos estudos e da elaboraçã o da reforma administrativa, da promulgaçã o
do novo Estatuto dos Servidores Municipais e do Instituto de Previdê ncia dos
Servidores Municipais. E casado com Regina e pai de Sarah e Beatriz. Advogado
militante, atuando principalmente nas á reas de Direito do Trabalho e Direito Civil. E
membro do NDE - Nú cleo Docente Estruturante e da CPA - Comissã o Pró pria de
Avaliaçã o da FADIVA. E també m Vice-Diretor da FADIVA. Segundo o Prof. Má rio Cé lio, a
maior preocupaçã o de qualquer instituiçã o de ensino deve ser a qualidade dos
profissionais que coloca no mercado de trabalho, pois a competitividade, cada vez mais
acentuada, pressupõ e profissionais competentes, altamente qualificados, mas,
sobretudo, profissionais ı́ntegros, é ticos, confiá veis, comprometidos com o bem
comum.
Para ele, o magisté rio é algo extraordiná rio, pois representa a oportunidade de
partilhar o conhecimento, entre alunos e professores, possibilitando també m uma
constante renovaçã o do pensamento. Mais do que habilitaçõ es ou titulaçõ es, o
magisté rio requer certa vocaçã o para ser bem exercido. Como Vice-Diretor e,
principalmente, como Professor desta renomada instituiçã o de ensino superior, ele
espera contribuir para que a formaçã o de seus alunos seja cada vez melhor.
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EDITORIAL
Nesta ediçã o, o JORNAL FALA DIREITO oferece ao leitor um conjunto de informaçõ es sobre atualidades jurıd
́ icas e sobre a
IES, seu corpo docente e seu corpo discente.
A integraçã o entre todos os setores desta instituiçã o é meio imprescindıv́el de melhoria do ensino e do convıv́io acadê mico
e, por isso, informaremos sobre a nova colaboradora administrativa da IES e faremos um perfil do novo Vice-Diretor da
FADIVA.
A FADIVA, atravé s deste meio de comunicaçã o reafirma seu compromisso com a qualidade do ensino e a busca incansá vel
do constante cumprimento de sua missã o e visã o.
Dr. Álvaro Vani Bemfica
Diretor

Nova Colaboradora Administrativa
No mê s de julho, o Acervo Acadê mico da FADIVA foi reestruturado e atualmente está sob a
responsabilidade da nova colaboradora, Ana Má rcia Mendes Miranda Frade, formada em
Ciê ncias Contá beis e Serviço Social, pó s-graduada em Gestã o de Politicas Sociais e MBA em
Gestã o Estraté gica do Capital Humano.
A sua perspectiva é melhorar a qualidade de atendimento aos discentes, atravé s do
desenvolvimento de polıt́ica de aperfeiçoamento das atividades compatıv́eis com a necessidade
de “agilizar” a informaçã o e de eficiê ncia administrativa.Visa també m preservar e assegurar
condiçõ es de guarda dos documentos, proteçã o e acesso ao patrimô nio, conservando a memó ria
da Instituiçã o, bem como fonte de referê ncia para informaçã o ou pesquisa cientifica.
Ana Má rcia desenvolvendo seu trabalho no
Acervo Acadê mico da FADIVA.

Doaçõ es para o Acervo Acadê mico
Na busca continua da FADIVA em manter vivo o seu passado como forma de aprendizagem para o future, a IES recebeu da
famıĺia do egresso Luiz Estevam Maselli uma doaçã o muito especial: todos os livros, cadernos, apostilas e anotaçõ es pessoais
do mesmo enquanto aluno da FADIVA entre os anos de 1973 e 1976.
"Com certeza este material irá engrandecer o acervo histó rico da Biblioteca da FADIVA. Identificamos materiais de grandes
mestres já falecidos, como o ilustre promotor, Dr. Tomé Antô nio Guimarã es, pai da professora da casa Vâ nia Bemfica
Guimarã es Pinto Coelho e da Vice-Presidente da FUNEVA Jú nia Guimarã es Corné lio", comentou o Diretor da FADIVA, Prof.
Alvaro Vani Bemfica.
A instituiçã o aproveita a oportunidade para informar aos egressos que tenham materiais como estes, em bom estado de
conservaçã o, que a FADIVA ficaria honrada com a doaçã o destes.
Daniela Amorim
Assessora de Impressa da FADIVA
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TEXTO JURIDICO
A inviabilidade da criação da figura do Paralegal
Gustavo Chalfun e Bruna Mendes Ferreira

O Projeto de Lei nº 5.749/13, apresentado pelo Deputado Sé rgio Zveiter, propõ e a criaçã o da figura do Paralegal, sob a
justificativa de que é imprescindıv́el a inserçã o no mercado de trabalho dos inú meros Bacharé is em Direito ainda nã o
aprovados no Exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) a fim de retirá -los de um limbo profissional, porquanto
vitimados pelo sistema educacional que nã o lhes teria fornecido o necessá rio conhecimento para o exercıćio da advocacia.
Inicialmente o Projeto previa a inscriçã o do Paralegal por prazo indeterminado, poré m a Comissã o de Conciliaçã o e Justiça
e de Cidadania aprovou a Emenda nº 01 que estabeleceu prazo nã o superior a trê s anos apó s a conclusã o do curso de Direito.
Entendemos que a criaçã o do Paralegal irá implicar o agravamento da situaçã o referenciada na justificativa do Projeto,
porquanto ocasionará , com raras exceçõ es, comodismo desses profissionais, já que decorridos os trê s anos de validade da
inscriçã o será observada a mesma problemá tica, poré m de maneira acentuada, à vista do lapso de tempo de afastamento dos
bancos acadê micos.
Sob o ponto de vista prá tico, a atuaçã o do ora denominado Paralegal nã o sofrerá alteraçã o, tendo em vista que suas
atribuiçõ es sã o as mesmas do Estagiá rio, quais sejam, a prá tica dos atos previstos no artigo 1º, da Lei nº 8.906/94 – Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto e sob responsabilidade do Advogado, de forma que a eventual
aprovaçã o do Projeto de Lei apenas designará uma nomenclatura especıf́ica.
Por outro lado, a criaçã o do Paralegal prejudicará a difusã o do está gio profissional de advocacia, tendo em vista que o
Estagiá rio, conforme dispõ e a Lei nº 11.788/08, cumpre jornada de atividade nã o superior a seis horas diá rias e trinta horas
semanais, com reduçã o em perıo
́ dos de avaliaçã o, e o Paralegal submete-se a jornada de trabalho ordiná ria, ou seja, nã o
superior a oito horas diá rias e quarenta e quatro semanais.
Dessa forma, a criaçã o do Paralegal desestimulará o setor privado a celebrar termo de compromisso de está gio, sobretudo
o credenciamento de escritó rios de advocacia à OAB, reduzindo sobremaneira as possibilidades de aprendizado
supervisionado, quiçá limitando-as ao setor pú blico.
Nã o se pode olvidar que esse desestım
́ ulo ocasionará , em longo prazo, no aumento demasiado do nú mero de Paralegais,
porque os Estudantes de Direito nã o terã o o necessá rio desenvolvimento e preparaçã o profissional, bem como ensejará
movimentos visando estender essa figura à s demais á reas que condicionam o exercıćio da profissã o à aprovaçã o em exame.
Alé m disso, haverá també m reduçã o no nú mero de contrataçõ es de Advogados, levando-se em consideraçã o que a
existê ncia de classe intermediá ria e sem habilitaçã o possibilitará a reduçã o dos custos.
Ademais, data venia, a criaçã o do Paralegal nã o tem o cunho de amparar e atribuir status jurıd
́ ico ao Bacharel em Direito
nã o aprovado no Exame da OAB, mas, ao revé s, acaba por aviltar esses profissionais, que indubitavelmente tê m potencial, cuja
otimizaçã o demanda tã o somente dedicaçã o.
Ressalta-se que cada vez é mais frequente a aprovaçã o de Estudantes de Direito no Exame antes mesmo da conclusã o do
curso, bem como que o Exame, longe de constituir um impeditivo ao exercıćio profissional, consubstancia verdadeira açã o
social preventiva, na medida em que visa atribuir habilitaçã o profissional aos efetivamente capacitados para tanto.
Portanto, salvo melhor juıźo e com o devido acatamento, entendemos pela inviabilidade da criaçã o da figura do Paralegal,
pois, como exposto, a aprovaçã o do Projeto de Lei nº 5.749/13 nã o trará benefıćios, seja para a classe dos Advogados, para a
sociedade e, sobretudo, para os pró prios nominados Paralegais.

ATUALIZAÇOES LEGISLATIVAS*
Lei nº 13.025, de 3.9.2014 - Altera o art. 1o da Lei no 10.714, de 13 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
disponibilizar, em â mbito nacional, nú mero telefô nico destinado a atender denú ncias de violê ncia contra a mulher.
Lei nº 13.022, de 8.8.2014 - Dispõ e sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Lei nº 13.021, de 8.8.2014 - Dispõ e sobre o exercıćio e a fiscalizaçã o das atividades farmacê uticas.
Lei Complementar nº 147, de 7.8.2014 - Altera a Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nos 5.889,
de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007,
8.934, de 18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras providê ncias.
Lei nº 13.015, de 21.7.2014 - Altera a Consolidaçã o das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, para dispor sobre o processamento de recursos no â mbito da Justiça do Trabalho.
Lei nº 13.014, de 21.7.2014 - Altera as Leis no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e no 12.512, de 14 de outubro de 2011,
para determinar que os benefıćios monetá rios nelas previstos sejam pagos preferencialmente à mulher responsá vel pela
unidade familiar.
* Agradecemos a colaboraçã o da egressa da FADIVA Priscilla Guimarã es Corné lio
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ACONTECEU NA FADIVA
06/09 – Alunos do primeiro ano do Curso
de Direito visitam a APAC - Associaçã o de
Proteçã o e Assistê ncia aos Condenados,
sob Coordenaçã o das Professoras Inê s
Bemfica e Eliete Benfica.

11/09 – Alunos do 6º Perıo
́ do Diurno
homenagearam o Professor Dr. Francisco
Vani Bemfica, na semana de seu
aniversá rio.

25/09 – Alunos do 4º ano B apresentaram
P ro j e to Au d i ê n c i a d e I n s t r u ç ã o e
Julgamento Simulado, sob Coordenaçã o
da Professora Vâ nia Maria Bemfica
Guimarã es Ponto Coelho.

26/09 – Alunos do 4º ano A
apresentaram Projeto Audiê ncia de
Instruçã o e Julgamento Simulado, sob
Coordenaçã o da Professora Vâ nia Maria
Bemfica Guimarã es Ponto Coelho.

A FADIVA está oferecendo os seguintes Cursos de Nivelamento:
- Atualização em Direito Processual Civil, com o Professor Gustavo Oliveira Chalfun, de agosto à outubro de
2014.
- Atualização em Direito Penal, Direito Processual Penal e Prática, com a Professora Priscilla Guimarães
Cornélio, de setembro à novembro de 2014.

PROXIMOS EVENTOS
Este evento visa proporcionar aos alunos e professores, momentos de inteira
introspecçã o para busca de um saber mais sistemá tico de forma organizada e objetiva
no campo da iniciaçã o cientıf́ica, onde participarã o pesquisadores que mostrarã o
estudos desenvolvidos nas linhas de pesquisa jurıd
́ ica. Proporciona també m o
intercâ mbio com pesquisadores, das mais diversas instituiçõ es de Ensino Superior.
Este aprendizado é um processo importante, pois todos apreendem o conhecimento,
vivenciam as té cnicas e relaçõ es bem como o contexto acadê mico cientıf́ico”.
Profª Ms. Cleide Garotti Silva Biaggini - Coordenadora do Núcleo de Iniciação
Científica da FADIVA

"A Semana Jurıd
́ ica é uma excelente oportunidade para que a Faculdade de Direito de
Varginha se aproxime da sociedade, oportunizando debates sobre temas importantes,
de interesse de todos, tornando-se um “ponto de encontro” de personalidades jurıd
́ icas,
advogados, professores, estudantes e comunidade local e regional”.
Professora Vânia Mitidieri – Coordenadora do Núcleo de Extensão
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