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Honorários podem ser 
recuperados por quem 

ganhou a ação?

Para contratar um 
advogado sabe-se 
que ele vai cobrar 
honorários para 
laborar e, se o cliente 
ganhar, ainda vai 
demorar um tempo 
para receber o que é 
seu por direito

 

Desde a vigência do 
Código Civil de 2002, 
existe uma despesa 

que é possível ser cobrada 
do perdedor da ação, nor-
malmente esquecida pelos 
advogados, ou seja, o paga-
mento dos honorários que 
cobrou do cliente, os quais 
podem ser perquiridos de 
volta de quem deu causa e 
perdeu a ação judicial.

A título de exemplo, se 
você contrata um advogado, 
porque alguma empresa lhe 
fez uma cobrança indevida e 
ganha essa ação, você tem o 
direito de pedir a condena-
ção da empresa derrotada 
no pagamento da cobrança 
indevida e, também, os ho-
norários gastos por você. 
Isso acontece, pois, o per-
dedor tem o dever de arcar 
com os custos processuais e 
um deles é o pagamento dos 
honorários do advogado.

Para contratar um ad-
vogado, normalmente um 
valor é adiantado, e fica 
convencionado, ainda, um 
segundo pagamento, um 
percentual sobre a eventual 
condenação recebida.

Tal prática, feita por sé-
culos, só trazia prejuízo ao 
cidadão, sendo necessário 
sempre dividir uma parte 
com seu advogado, mas, 
analisando essa resolução, 
os legisladores criaram uma 
regra nova para alterar esse 
equívoco, que é a conde-
nação de quem deu causa 

a ação, no pagamento do 
advogado da parte contrária 
(vencedora).

Mais um exemplo: um 
cidadão contrata um ad-
vogado para processar a 
companhia aérea que lhe 
cobrou 120,00 reais de ex-
cesso de peso na bagagem, 
mas ele não deveria pagar. 
Ele contrata e paga ao seu 
advogado R$ 1.0000,00 
de início e convenciona 
que pagará mais 20% do 
que receber no processo 
judicial. Nesse exemplo, o 
contratante saindo vitorio-
so, terá direito de cobrar os 
R$ 120,00, os R$ 1.000,00 
e mais os 20% em cima dos 
R$120,00, tudo isso com 
correção monetária e juros.

E, outra importante van-
tagem,  pensando hoje na 
taxa de juros determinada 
pelo Banco Central, em 
torno de 2% ao ano, pa-
gar honorários a um bom 
advogado acaba sendo um 
real investimento, pois irá 
adiantar um valor que será 
corrigido pela inflação (IP-
CA-E) e mais 1% de juros 
ao mês, ou seja, 12% no ano, 
pelo menos seis vezes mais 
que a atual taxa Selic.

É importante deixar claro 
que para dar certo essa pos-
sibilidade da “despesa” com 
honorários de advogado, 
virar investimento, vai ser 
necessário contratar um 
bom profissional, pois para 
ter seus honorários devol-
vidos, a pessoa precisa sair 
vitoriosa da ação judicial, 
além do que, também não 
se pode contratar qualquer 
quantia exorbitante de 
honorários, importante ser 
algo próximo à tabela de 
honorários da OAB.

 
(*) - Pós graduado em Investimentos 

e Private Banking na IBMEC, é 
membro da Comissão de Defesa 
dos Credores Públicos/OAB-RJ 

e participa do Corpo Jurídico da 
Gouvêa Advogados Associados.

Gabriel Gouvêa Vianna (*)

Brasil abre 
novos 
mercados 
de produtos 
agropecuários

De 2019 para cá, o Brasil 
conquistou 100 novos mer-
cados para exportar produ-
tos da agropecuária nacio-
nal. Os mais recentes nessa 
lista foram os colombianos, 
com a exportação de suínos. 
Hoje, o mercado externo 
engloba além da venda 
de produtos tradicionais, 
como a carne. O Brasil se 
tornou agora exportador 
de castanhas, chá, frutas, 
pescados, lácteos e plantas, 
de acordo com os planos 
traçados pelo Ministério da 
Agricultura.

Destacam-se nesses no-
vos mercados a abertura de 
produtos não tradicionais 
como Castanha de Baru 
para a Coreia do Sul, mudas 
de coco para a Guiana, Cas-
tanha do Brasil para Arábia 
Saudita, milho de pipoca 
para Colômbia, gergelim 
para Índia, mudas de eu-
calipto para Colômbia, ovos 
com casca para Singapura 
e abacate para Argentina.

Foram abertos mercados 
para produtos de alto valor 
agregado, como material 
genético avícola para os 
Emirados Árabes Unidos e 
Marrocos e embriões equi-
nos para os Estados Unidos.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Comércio e Relações In-
ternacionais do Mapa, dos 
100 novos mercados, 45 
estão nas Américas, 40 na 
Ásia, 14 na África e um na 
Oceania (Fonte: Brasil 61). 

Segundo um relatório 
desenvolvido em mar-
ço pela Kantar, líder em 

compilação e interpretação 
de dados, 87% dos brasilei-
ros espera que as empresas 
devem comunicar suas atu-
ações e o que estão fazendo 
no dia a dia para lidar com 
o isolamento social e o novo 
Coronavírus. Hoje, o públi-
co espera um engajamento 
verdadeiro das marcas com 
as causas sociais. 

A “Black Friday”, é a sexta- 
feira com marca de vendas 
nos EUA. As lojas concedem 
descontos especiais. Pela 
história, não há indícios de 
que o termo tenha surgido de 
alguma prática discriminató-
ria. Porém, especialistas do 
movimento anti racismo no 
Brasil, afirmam que o termo, 
em um país como o nosso, é 
tirado de contexto e tem uma 
conotação racista. Há um 

Hoje, o público espera um engajamento verdadeiro das marcas 
com as causas sociais.
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A fábrica de lanchas da 
cidade de São José (SC), que 
produz 100% do portfólio 
brasileiro das marcas Armatti 
Yachts e Fishing Raptor, além 
de também abastecer outros 
países, especialmente da Eu-
ropa e Ásia, foi ampliada em 
46%. Nos últimos seis meses, 
a produção de lanchas cresceu 
em 35% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, dire-
cionada ao mercado brasileiro 
e também ao exterior.

“Dentro de uma visão de 
negócios, a pandemia também 
direcionou o público para 
outros tipos de lazer como é 
o caso da navegação”, conta 
Fernando Assinato, CEO dos 
estaleiros, ao informar que 
a intenção é “finalizar a ex-
pansão da planta fabril, que 
já está em andamento, até o 
final deste ano, passando de 
5.400m² para 7.900m² para 
atender à crescente demanda 
por barcos. Para manter a pro-
dução ativa e em crescimento 
exponencial, a estratégia é 
seguir investindo em novos 

projetos, qualidade, novos 
materiais e assim ampliar o 
portfólio das linhas, conclui.

As duas marcas possuem 
uma frota de 26 modelos 
de embarcações voltadas ao 
lazer e esportes aquáticos 
que vão de 21 a 48 pés, e a 
previsão é de que o estaleiro 
lance outros cinco modelos, 
sendo três modelos da marca 
Fishing Raptor e dois modelos 
da Armatti Yachts até o final 
de 2021.  Uma das novidades 
que terá sua primeira unida-
de entregue para um cliente 
paulista neste mês, é o modelo 
de 42 pés da Armatti Yachts. 

Além deste, o estaleiro 
pretende lançar um modelo 
maior, que terá a sua primeira 
unidade apresentada até o 
final do ano.. Em termos de 
mão de obra, mesmo diante 
da pandemia, todo o quadro 
de colaboradores do estaleiro 
foi aumentado e pretende 
fazer novas contratações que 
ocorrerão até o final do ano. 
Fonte e mais informações: 
(https://fishing.com.br/).  

Diante das incertezas e da 
queda nas vendas, muitas 
empresas tiveram grandes 
prejuízos econômicos e 
precisaram adotar novas 
estratégias para contornar 
a situação. A redução de 
custos é uma alternativa 
que pode contribuir po-
sitivamente na retomada 
econômica da empresa e 
um grande aliado nesse 
contexto é o comércio de 
usados. Optar pela compra 
ou venda de equipamentos 
usados pode trazer uma 
economia de 25% a 75% 
para a empresa. 

No Brasil, a EquipNet, 
empresa norte america-
na com mais de 20 anos, 
auxilia seus clientes no 
processo de negociação de 
equipamentos industriais 
usados ou desativados, de 
qualquer valor, em mais de 
20 segmentos como alimen-
tício, farmacêutico e P&D. 
“Para se manter ativa no 
mercado e sem prejuízos as 
empresas precisam buscar 
formas que supram essas 
novas necessidades. 

Além de conseguir redu-
zir custos através da venda 
de equipamentos que não 
tem mais utilidade para 
a  empresa, nosso servi-
ço também oferece uma 
alternativa de reestrutu-
ração através da compra 
de equipamentos usados, 
que tem um custo muito 
mais baixo e oferece quali-
dade em eficiência”, afirma 
Roberta Bosignoli, gerente 
de Operações e de Desen-
volvimento de Negócios da 
EquipNet. Conheça quatro 
benefícios do mercado de 

Equipamentos usados têm um custo muito mais baixo e 
oferecem qualidade em eficiência.

Marcas estudam retirar o termo 
“Black Friday” das campanhas
O isolamento social e o vírus da COVID-19, trouxe para a sociedade um pensamento mais crítico

mais o termo Black Friday 
no Grupo Boticário”, afirma 
Grynbaum. 

Outra marca que modifi-
cou o termo foi o grupo Ima-
ginarium. O termo adotado 
será “Color Friday”, e a ideia 
por trás dele é levar cores, 
otimismo, em um ano que o 
mundo todo teve que ter re-
siliência. Para Leiza Oliveira, 
CEO da Minds English School: 
“Estamos estudando a pos-
sibilidade para o ano que 
vem em nossas campanhas 
de adotar um novo termo, 
pois entendemos a neces-
sidade de abolirmos termos 
que causam desconforto 
e trazem a tona o passado 
tão cruel”, afirma a CEO da 
Minds Idiomas que destina 
cerca de 50% das vagas de 
gerência e diretoria para 
mulheres e negros. Fonte 
(https://mindsidiomas.com.
br/).

mês, o presidente do Grupo 
Boticário, Artur Grynbaum 
escreveu em seu LinkedIn 
que a marca deixará de usar 
o termo. 

Segundo ele: “Há anos 
conversamos sobre a possí-
vel origem do termo ‘Black 
Friday’, sobre a ausência de 

dados científicos/históricos 
que comprovem que esse 
termo realmente não se 
relacione à questão da es-
cravidão. Então, respeitando 
os movimentos que sentem 
desconforto com o termo, 
decidimos parar de refletir e 
começar a agir - não teremos 

Conheça quatro benefícios do mercado de 
equipamentos usados para sua empresa
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equipamentos usados para 
sua empresa:
 1) Redução de custos 

com manutenção 
- Manter um equipa-
mento gera custos 
de manutenção, mão 
de obra, além de gas-
tos adicionais como o 
consumo de energia. 
A venda de equipa-
mentos que não tem 
mais funcionalidade 
para a empresa pode 
trazer oportunidades 
significativas de redu-
ção de custos, além de 
lucro com o valor do 
produto. 

 2) Redução dos custos 
de depreciação - A 
despesa de deprecia-
ção é o valor perdido 
de acordo com o des-
gaste e tempo de vida 
de um equipamento. 
Através da venda de 
um produto que está 
parado e não gera mais 
receita para a empresa 
é possível eliminar os 
custos de depreciação 
e desempenho.

 3) Redução de impostos 

e seguro - A venda 
de um equipamento 
pode gerar redução 
no custo de impostos, 
que são empregados 
sobre o produto. Além 
disso também é pos-
sível conseguir uma 
redução no valor do 
seguro, para isso é 
necessário verificar 
quais equipamentos 
tinham seguro e quais 
podem ser retirados 
do plano. 

 4) Assistência e garan-
tia - Ao comprar um 
equipamento usado 
de uma empresa espe-
cializada e de confian-
ça é possível verificar, 
através da solicitação 
de registro, se ele re-
cebeu a manutenção 
adequada durante sua 
vida útil, isso serve 
como garantia de que 
ele está em bom esta-
do e irá ter um bom 
desempenho para sua 
empresa.

Fonte e mais informações: 
(https://www.equipnet.com/
pt/).

Fábrica de lanchas amplia 
área para atender produção

Nos últimos seis meses, a produção de lanchas cresceu em 35% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Acioni Cassaniga/reprodução

Marco Antonio dos Anjos (*)
 
Notícias de que o número de divórcios 

vem aumentando no Brasil durante 
a pandemia da COVID-19 colocam a 
dissolução do casamento novamente 
em destaque. 

Independentemente de tentar encon-
trar a explicação para esse crescimento, 
se resultado de um acirramento de âni-
mos causado pelo confinamento do casal 
ou se decorrente da facilidade gerada 
pela possibilidade de divórcio online, um 
aspecto a ser tratado é a dúvida sobre 
a existência ou não do chamado dano 
moral ao cônjuge que não desejava o 
final do relacionamento afetivo.

A decisão de um consorte requerer o 
divórcio necessariamente causa dano 
moral ao cônjuge que queria manter 
o casamento? A resposta é negativa. 
Embora represente o fim de um projeto 
do casal, o que evidentemente pode 
causar tristeza e frustração, é neces-
sário reconhecer que a possibilidade 

de um rompimento é inerente aos 
relacionamentos humanos. O afeto, 
anteriormente muito intenso, pode 
acabar por diversos motivos. 

Todo casamento tem o inerente risco 
de resultar em divórcio, o que pode 
ocorrer de forma consensual ou diante 
de um litígio levado ao Poder Judiciário. 
Assim, à primeira vista, a hipótese de 
dissolução do vínculo matrimonial, por 
si só, não gera um abalo psicológico que 
deva ser considerado tão intenso a ponto 
de caracterizar um dano moral, que é a 
dor psíquica, um sofrimento emocional 
muito elevado, que pode resultar em 
condenação de seu causador a efetuar 
uma reparação à vítima.

Embora o dano moral não seja uma 
consequência direta do término do rela-
cionamento, vale destacar, porém, que o 
rompimento da vida a dois pode se dar 
de forma tão grave que permita uma 
condenação ao dever de reparar a vítima. 
Tudo depende do caso concreto e deve ser 
analisado com cautela pelo Magistrado.

Há situações que ultrapassam a triste-
za pelo final do casamento. Um exemplo 
é o comportamento de um cônjuge 
que, ao ser infiel, acabe infectando o 
outro pelo vírus HIV. Trata-se de uma 
demonstração de tanto desprezo e ir-
responsabilidade que gera consequên-
cia grave à saúde do consorte. Também 
a ocorrência de agressões físicas pode 
causar dano moral em razão de sua 
clara gravidade.

Assim, embora não seja possível obri-
gar alguém a prosseguir em uma união 
que já não é respaldada pelo afeto, é 
cabível exigir sempre, do primeiro ao 
último dia da convivência, um respei-
to ao cônjuge. Ofensas graves e que 
passam dos limites da frustração pelo 
divórcio podem, sim, gerar um dano 
moral a ser reparado pelo seu causador. 

O final do relacionamento é aceitável; 
o desrespeito, não.

 
(*) - É Doutor em Direito pela USP e professor 
de Direito Civil na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, campus Campinas.

O divórcio causa dano moral?


