
Fake News e o 
atentado ao Riocentro

Vivemos uma 
enxurrada de notícias 
e informações que, 
em alguns casos, são 
mentiras ou fake 
news, como se diz 
modernamente

Com a popularização 
das redes sociais e 
dos aplicativos de 

troca de informações via 
celular cada vez mais uti-
lizados, a possibilidade 
de informações falsas e 
mentirosas cresce exponen-
cialmente. Eleições são ven-
cidas ou perdidas, carreiras 
artísticas e esportivas são 
comprometidas e até profis-
sionais experientes do meio 
jornalístico e intelectual são 
alvos nessa rede. 

Mas se você pensa que 
essas situações são frutos da 
internet e da modernidade, 
engana-se. Historicamente, 
algumas fake news geraram 
extrema confusão para as 
pessoas das mais variadas 
épocas e sociedade. Um 
exemplo aconteceu em 
1981, na cidade do Rio de 
Janeiro. 

No dia 1º de maio, haveria 
um grande show em come-
moração ao Dia do Trabalho 
no espaço conhecido como 
Riocentro. O clima era de 
muita alegria, pois se en-
caminhava o processo de 
abertura política e retorno 
da democracia após quase 
20 anos de ditadura militar. 
Vários artistas confirmaram 
presença, como Gonzagui-
nha, Chico Buarque, entre 
outros.

Durante o espetáculo, 
uma bomba explode de 
um automóvel Puma, no 
estacionamento do evento, 
ferindo o capitão Wilson 
Dias Machado e matando o 
sargento Guilherme Perei-
ra do Rosário. As notícias 
dadas pelos militares ime-
diatamente após a explosão 
foram de um atentado pro-
movido pelo grupo terroris-
ta VPR (Vanguarda Popular 
Revolucionária). O objetivo 
dos militares era gerar um 
clima de instabilidade social 
que bloqueasse o processo 
de abertura.

A ação foi articulada pelos 
militares do SNI (Serviço 
Nacional de Informações) 
e pelo CIE (Centro de In-
formações do Exército). A 
ideia era explodir a bomba 

na central elétrica do local 
provocando pânico e cor-
reria. O Coronel Nilton de 
Albuquerque Cerqueira 
suspendeu o policiamento 
na região e ordenou que 
as saídas de emergência 
fossem fechadas. 

O azar dos militares – e 
sorte das pessoas que es-
tavam no show – foi que os 
dois militares que estavam 
no veículo manipulando a 
bomba, cometeram um erro 
ao tentar ativar o dispositivo 
e este acabou explodindo 
dentro do carro. Até hoje 
esse assunto é tabu nas 
forças armadas.

As fake news não são de 
hoje – e até as mais ino-
centes e despretensiosas 
podem ser muito perigosas, 
pois a maioria das pessoas 
apenas aceita como ver-
dadeiro e reproduzem o 
que viram sem contestar 
ou confirmar. Mas neste 
mundo moderno, com as fa-
cilidades das redes sociais, 
como evitar que um parente 
receba pelo WhatsApp uma 
informação e a repasse no 
grupo da família como ver-
dade absoluta? Veja alguns 
conselhos:
 1) Não repasse alertas. 

Existem sites especia-
lizados e boletins con-
fiáveis que divulgam 
alertas e denúncias 
sobre vírus, ameaças 
e vulnerabilidades de 
segurança.

 2) Faça uma análise crí-
tica do que receber. 
Tenha a curiosidade 
de entrar em buscado-
res e pesquisar sobre 
a suposta ameaça no 
“alerta” recebido. Se 
for mentira, rapida-
mente você encon-
trará várias páginas 
denunciando o falso 
alerta.

 3) Por último, o e-mail, 
WhatsApp, Twitter, 
redes sociais pesso-
ais não são meios 
confiáveis, nem tam-
pouco adequado, de 
divulgação em massa. 
Lembre-se que estas 
informações no mun-
do digital ganham uma 
proporção incomoda-
tivamente maior, mais 
promíscua e, muitas 
vezes, criminosa.
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CEO do Facebook, Mark Zuckerberg.

O CEO do Facebook, Mark 
Zuckerberg, fez um apelo 
por mais regulação para as 
empresas tecnológicas e 
defendeu a criação de um 
imposto digital global, prin-
cipalmente para as chama-
das “big techs”, que incluem 
Facebook, Google e Amazon. 
“As empresas de tecnologia 
devem servir a sociedade e, 
portanto, apoiamos os esfor-
ços da OCDE de criar regras 
tributárias globais justas 
para a Internet”, escreveu 
o americano em um artigo 
no Financial Times. 

Segundo o fundador da 
rede social, a medida pode 
prejudicar os “negócios no 
curto prazo, mas no longo 
prazo isso beneficiará a to-
dos”. A declaração foi dada 
na data em que Zuckerberg 
viaja pela Europa, onde se 
reúne, em Bruxelas, com 
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É o contrato escrito a forma 
mais segura de formalizar um 
bom acordo.

O contrato é um documento 
onde se lê (quando o con-
trato é escrito), ou se ouve 
(quando o contrato é verbal) 
ou seja, através de contratos 
trocados entre duas ou mais 
pessoas ou entre empresas 
são gerados direitos e obri-
gações que valem tal qual 
vontade expressa dessas 
partes.

O que pode parecer sim-
ples na explicação, já deu 
muitas dores de cabeça para 
quem, por desconhecimento 
ou preguiça de ler todo um 
documento, caiu em alguma 
armadilha contratual, geral-
mente presente naquelas 
letrinhas bem pequenas e nas 
últimas folhas.

Para assinar qualquer con-
trato é importantíssimo saber 
quais são os objetivos do 
pacto que se está por assinar; 
com quem estamos realizan-
do o contrato – se a outra 
parte (pessoa ou instituição) 
tem capacidade para honrar 
o contrato e compreender 
o que de fato está escrito e, 
tendo dúvidas, é da maior 
importância consultar um 
bom advogado.

Outras dicas para o mo-
mento de firmar um con-
trato são: estar atento: às 
renovações automáticas, 
às condições de preço, ao 

tempo de duração, às res-
ponsabilidades, garantias, 
aos documentos anexados, 
multas aplicáveis, datas li-
mites para certos eventos e 
para os motivos e formas de 
encerramento dos contratos.

É de suma relevância tam-
bém, nunca deixar espaços 
em branco no texto, não assi-
nar folhas sem texto, sempre 
rubricar em todas as folhas e 
guardar uma cópia idêntica 
ao original assinado.

O contrato deverá ser lido 
com muita atenção, mesmo 
nos trechos das letras peque-
nininhas, e necessariamente 
deverá ter seu conteúdo com-
preendido. Se não houver 
compreensão de cada uma 
das linhas, melhor assinar 
em um outro momento com 
a ajuda de um especialista.

Finalmente, vale frisar: 
toda obrigação contratual não 
cumprida é sujeita a perdas 
e danos, mora, cobrança de 
juros, multa e correção mo-
netária. 

Assim, dada a importância 
e os efeitos dos contratos, é 
aconselhável o máximo de 
atenção para sua formaliza-
ção, evitando-se armadilhas 
e maiores prejuízos e guar-
dar uma cópia idêntica ao 
original,inclusive com todas 
as assinaturas.
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A profissão do Paralegal ainda não é regulamentada no Brasil.

A fim de esclarecer es-
tas e outras dúvidas, 
Diego Souza, sócio 

do Grupo Lank, explica os 
principais aspectos que 
rondam a expertise do 
paralegal. 

“Paralegal é uma palavra 
americana trazida para o 
português com o mesmo 
significado e refere-se ao 
profissional responsável 
por trabalhos administrati-
vos e burocráticos perante 
os órgãos públicos. O auxí-
lio deste profissional ofe-
rece uma grande vantagem 
aos advogados, uma vez 
que lhes permite manter 
foco e energia, exclusi-
vamente, nas atividades 
jurídicas principais, além 
de reduzir o custo de time-
-sheet do advogado para 
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Muitas pessoas têm dúvidas sobre a melhor alternativa para 
contratação, entre um plano individual ou corporativo.

A previdência privada é 
uma tendência de inves-
timento que tem crescido 
entre os brasileiros, pois 
garante um complemento 
da renda durante a aposen-
tadoria. Entretanto, muitas 
pessoas ainda têm dúvidas 
sobre a melhor alternativa 
para contratação, entre um 
plano individual ou corpo-
rativo. Basicamente, há 
dois grupos de previdência 
privada: o aberto, que pode 
ser adquirido por qualquer 
cidadão por intermédio de 
bancos e seguradoras; e o 
fechado, também chama-
do de fundo de pensão, 
que aceita apenas pessoas 
integrantes de um deter-
minado grupo, geralmente 
vinculado a uma empresa. 

Mas, afinal, qual deles 
é a melhor opção? “Se a 
pessoa puder escolher, o 
sistema fechado corpora-
tivo geralmente traz mais 
vantagens ao participante 
do que os individuais, como 
taxas de administração me-
nores, quando comparadas 
a um plano de previdência 
aberto, além de ter uma 
parte das contribuições 
pagas pela companhia. 
Muitas vezes, esse valor é 
equivalente ao aporte feito 
pelo funcionário”, explica 
Ana Rita Petraroli, sócia-
-fundadora do Petraroli 
Advogados. 

De acordo com a especia-
lista, as empresas também 
têm vantagens ao oferecer 
esse benefício aos colabo-
radores, como isenções 
fiscais e uma maior pro-
babilidade de retenção de 
talentos, com a valorização 
de seus empregados - re-
presenta uma segurança 
financeira extra e se torna 
mais atrativa para novas 
contratações. Para quem já 
possui um plano aberto de 
previdência, pode surgir a 
dúvida entre continuar no 
sistema atual ou aderir ao 
plano corporativo. 

“Nesses casos, tanto 
para os planos PGBL como 
VGBL, o ideal é fazer 
a portabilidade para a 

previdência corporativa 
e aproveitar as menores 
taxas desses contratos. O 
contrário também pode 
ocorrer. Caso o funcionário 
se desligue da empresa, é 
possível realizar a portabi-
lidade para um plano com 
as mesmas características 
por meio de uma instituição 
financeira ou seguradora”, 
afirma Ana Rita. 

Vale destacar que na por-
tabilidade não há incidên-
cia de Imposto de Renda ou 
taxa de carregamento. Se o 
participante tiver optado 
pela tabela regressiva do 
IR - que começa em 35% 
e, após dez anos, chega a 
10% -, o prazo continuará 
contando, sem ônus. Nes-
se processo, é importante 
verificar as condições finan-
ceiras e atuariais dos planos 
para os quais as reservas 
estão sendo transferidas, 
contando sempre com o 
auxílio de um profissional 
especializado. 

Ainda em caso de des-
ligamento, o funcionário 
também tem a opção de 
fazer um resgate, mas o 
valor depende das regras 
especificadas no contra-
to. Para isso, são conside-
radas algumas variáveis, 
como desligamento por 
iniciativa da empresa, 
com ou sem justa causa, 
ou por iniciativa do cola-
borador. 

“O montante a ser resga-
tado varia de acordo com o 
regulamento do plano de 
cada companhia, que esti-
pula as normas e períodos 
de carência, por exemplo, 
que podem estar relacio-
nados ao tempo de serviço 
prestado ou de vinculação 
ao plano. O colaborador 
pode resgatar o valor total 
de suas contribuições in-
dividuais, mas a empresa 
determina no contrato o 
percentual que ele poderá 
retirar, dos aportes feitos 
pela instituição”, destaca 
a advogada. 

Fonte e mais informa-
ções: (www.petraroli.com.
br). 
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De que maneira o profissional 
paralegal pode ajudar sua empresa
Você conhece os profissionais que atuam como paralegais? Sabe de que maneira estão aptos a auxiliar 
nas atividades jurídicas da sua empresa?

Registros de atos societá-
rios, jornais e documentos 
de interesse das empresas 
(abertura, alteração, en-
cerramento, cisão, fusão e 
incorporação) em Junta Co-
mercial e Cartório e demais 
comunicações dos referidos 
atos em repartições públicas 
e conselhos de classe em 
geral”, revela o sócio do 
Grupo Lank. 

“Novos sistemas já foram 
implantados e a promessa 
do governo é de melhorar 
ainda mais os prazos. Com 
isso, o paralegal especiali-
zado, com a devida energia, 
terá a oportunidade de me-
lhorar a comunicação com 
seu cliente, diminuirá o uso 
excessivo de papel e, claro, 
seus prazos de entrega”, 
finaliza Diego. 

com seu cliente”, explica 
Diego. 

Primeiramente vale infor-
mar que a profissão do Pa-
ralegal ainda não é regula-
mentada no Brasil, embora 
já possua regulamentação 

em outros países. “O Para-
legal, além de compreender 
a terminologia jurídica, tem 
como principal função os 
serviços burocráticos em 
órgãos públicos e governa-
mentais, tais como: 

É melhor um plano de 
previdência privada 

individual ou corporativo

Acordos contratuais 
merecem atenção

Mark Zuckerberg defende criação de imposto digital global
“ver que o pensamento do 
Facebook está mudando 
e está mais alinhado com 
a abordagem europeia em 
diferentes aspectos regu-
latórios”. 

“Vejo a Big Tech como par-
te da solução para os proble-
mas que eles contribuíram 
criar. A regulamentação da 
UE nunca resolverá todos 
os problemas apresentados 
pela Internet. Por esse moti-
vo, o Facebook e Zuckerberg 
devem responder à pergunta 
sobre quem eles querem 
ser como empresa e quais 
valores eles querem promo-
ver”, explicou a comissária 
para a justiça. Para o CEO 
do Facebook, no entanto, 
as empresas privadas não 
devem tomar tantas decisões 
sozinhas quando tocam em 
valores democráticos funda-
mentais” (ANSA).

os comissários da União 
Europeia para Concorrên-
cia, Margrethe Vestager, 
para Justiça, Vera Jourová, 
e para Indústria, Thierry 
Breton, para debater o papel 
regulatório que os Estados 
podem ter com as empresas 
tecnológicas. 

“Com Vestager e Breton, 
falaremos sobre a agenda 
digital da Comissão da UE, 
enquanto Jourová discutirá 
a proteção da democracia 
e dos direitos fundamen-
tais”, explicou um porta-
-voz da UE. De acordo com 
Jourová, é uma felicidade 
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