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Prerrogativas

Departamento de Comunicação Social

O presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, oficiou o presidente do TJRS, 
desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, requerendo o fim da restrição de 
sustentação oral de advogados em julgamentos na 1ª Câmara Criminal da 
Corte. Em sessão, um profissional da advocacia foi impedido de ir à tribuna 
exercer o livre direito de manifestação em sustentação oral. A restrição 
foi motivada por comunicado expedido pelo presidente da 1ª Câmara 
Criminal, desembargador Sylvio Batista Neto, tendo em vista o §14 do 
art. 177 da Emenda Regimental nº 01/2016 do Órgão Especial do TJRS.

Caos prisional
Representantes da OAB/RS vistoriaram a situação de permanência dos 

presos provisórios no Palácio da Polícia. Acompanhado de advogados da 
Comissão de Direitos Humanos (CDH), Breier conversou com os presos, 
que relataram situação de celas lotadas e a falta de condições básicas de 
higiene. As informações serão utilizadas para o relatório da CDH.

Sociedade individual
Legalização da atividade profissional, redução de custo e aumento 

da credibilidade. Essas são algumas vantagens apontadas pela advoga-
da Raquel Antunes de Azambuja, a primeira profissional registrada no 
Rio Grande do Sul como sociedade individual, sob registro de número 
5.800. Raquel é umas das primeiras beneficiadas pela Lei nº 13.247 (Lei 
da Sociedade Individual), que foi aprovada aos 12 dias do ano de 2016, 
possibilitando ao advogado os mesmos benefícios e igual tratamento 
jurídico que um escritório composto por vários profissionais. Com a nova 
legislação, o advogado que hoje paga uma média de 27,5% de sua receita 
de Imposto de Renda passa a ter a possibilidade de reduzir esse valor, 
com o lucro presumido, no percentual de 12 a 14%.

OAB Vai à Escola
A OAB/RS está retomando o projeto “OAB Vai à Escola”, que leva co-

nhecimentos sobre cidadania e direitos à comunidade escolar. Em reunião 
realizada no início de abril, representantes das Comissões da Criança e 
do Adolescente, da Mulher e dos Direitos Humanos discutiram o projeto, 
que será apresentado à Secretaria Estadual de Educação.

Desconto da CAA/RS
A OAB/RS, a CAA/RS e a Panvel renovaram convênio. Assim, advogados 

em dia com a anuidade e dependentes terão desconto de 12% nos me-
dicamentos de referência e 35% nos genéricos, mediante apresentação 
da carteira da OAB/RS e de dependente da CAA/RS, em qualquer uma 
das 210 lojas do Estado. O desconto também é válido para as unidades 
de Santa Catarina e Paraná.

I Congresso da ESA:  
A advocacia e o novo CPC

Inscrições abertas para o I Congresso da ESA: A advocacia no novo CPC. 
O evento será realizado nos dias 11 e 12 de maio, no Centro de Eventos 
Plaza São Rafael. Grandes nomes do Direito serão palestrantes, como o 
ministro Luiz Fux e os juristas Cassio Scarpinella Bueno, Luiz Guilherme 
Marinoni, Araken de Assis, entre outros. Haverá ainda oficinas simultâneas 
referentes ao novo CPC. Inscrições: http://inscricaoesa.oabrs.org.br/.

pauta@oabrs.org.br - www.oabrs.org.br

OPINIÃO

Mais um ano começou e, 
com ele, a imposição legal dos só-
cios ou acionistas, conforme for 
a sociedade, limitada ou anôni-
ma, deliberarem sobre as contas 
da administração.

De acordo com o Código Civil 
(Lei nº 10.406/2002) e com a Lei 
das Sociedades por Ações (Lei nº 
6.404/1976), ao menos uma vez por 
ano, nos quatro meses seguintes ao 
término do exercício social, os só-
cios ou acionistas, conforme o caso, 
deverão reunir-se para deliberar so-
bre demonstrações financeiras, a 
distribuição de lucros/dividendos ou 
a destinação do resultado do exercí-

cio, eleger os administradores, con-
forme o prazo de mandato e, ainda, 
fixar a remuneração desses.

Dentre nós, principalmente no 
que se refere às sociedades limita-
das, são poucas as sociedades que 
se preocupam em deliberar anual-
mente sobre as contas dos adminis-
tradores. Nas sociedades anônimas, 
essa deliberação anual é mais fre-
quente, mas nem por isso é regular.

Esse descaso talvez ocorra pelo 
fato de não existir qualquer comi-
nação pecuniária, civil ou adminis-
trativa, quanto a não realização das 
reuniões ou assembleias de aprova-
ção de contas. No entanto, caso não 
sejam realizadas, os sócios ou acio-
nistas terão direito a propor, a qual-

quer tempo, uma ação judicial para 
o ressarcimento de perdas e danos 
eventualmente sofridos pela omis-
são dos administradores e da socie-
dade em realizá-las.

Dessa forma, como se percebe, 
a aprovação de contas é um instru-
mento importantíssimo tanto para 
sócios como para administradores. 
Para sócios, pelo fato de permitir 
o conhecimento do estado patri-
monial e financeiro da sociedade. 
Para os administradores, pelo fato 
de que a aprovação de contas exo-
nera-os de responsabilidade.

Advogado especialista  
em Direito Societário e  

Direito Empresarial

Reunião ordinária de sócios - 
assembleia geral ordinária
Sillas Battastini Neves

Nos últimos anos, houve uma 
acentuada diversificação no uso 
das Aeronaves Remotamente Pi-
lotadas (RPAs), mais conhecidas 
no Brasil como drones. Inicialmen-
te desenvolvidos para uso militar, 
em muitos lugares os drones já são 
utilizados para entregar pizzas, 
monitorar o trânsito e filmar even-
tos. Cada vez mais, estas aerona-
ves estão presentes no cotidiano. 
Em virtude deste cenário, diversos 
países passaram a editar normas, 
regularizando o seu uso.

Nos Estados Unidos, a Federal 
Aviation Administration (FAA), en-
tidade governamental responsável 
pela regulamentação da aviação 
civil nos EUA, determinou o regis-
tro dos RPAs para fins de contro-
le de suas operações. A discussão 
envolvendo a regulamentação de 
aeronaves não tripuladas tem se 
intensificado nos últimos anos nos 
EUA, devido ao crescimento da in-
dústria do setor e às pesquisas que 
apontam o alto potencial de aci-
dentes envolvendo os drones.

Análise do Centro de Estudos 
do Drone do Bard College, com 
base nos últimos relatórios da 
FAA, mostrou que os EUA tiveram 
519 avistamentos de drones entre 
21 de agosto do ano passado e o úl-
timo dia 31 de janeiro. Desse total, 
36% foram considerados eventos 

de quase colisão, que é quando 
a aeronave não tripulada passa a 
150 metros de um avião.

No Brasil, estima-se entre 50 mil 
e 100 mil drones em operação. Por 
conta do crescimento do uso destas 
aeronaves, algumas normas já co-
meçaram a editadas no país e outras 
ainda estão sendo aguardadas, prin-
cipalmente no âmbito da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

Neste sentido, em 9 de no-
vembro de 2015, por meio da 
Portaria Decea nº 415/DGCEA, o 
Departamento de Controle do Es-
paço Aéreo (Decea), órgão central 
do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro, aprovou a edi-
ção da ICA 100-40, que trata dos 
sistemas de aeronaves remota-
mente pilotadas. Ela prevê que a 
utilização do espaço aéreo brasi-
leiro, por qualquer aeronave, fica 
sujeita às normas e condições es-
tabelecidas, incluindo-se, deste 
modo, todos os voos de drones, 
que deverão ter autorização do 
Decea – exatamente como no caso 
das aeronaves tripuladas.

Um dos requisitos para trafe-
gar no espaço aéreo brasileiro é 
possuir documentação específica, 
conforme critérios estabelecidos 
pelos órgãos reguladores, adequa-
da à sua categoria ou ao seu pro-
pósito de uso. Portanto, um drone 
somente poderá acessar o espaço 
aéreo brasileiro após a emissão de 

autorização especial, concedida 
pelo órgão regional do Decea.

As operações dos drones de-
verão se adequar às regras e sis-
temas existentes e, a priori, não 
receberão nenhum tratamento es-
pecial por parte dos órgãos de con-
trole de tráfego aéreo. A exceção, 
para aeronaves tripuladas ou não, 
também é a mesma: os voos que 
tenham por fim lazer, esporte, ho-
bby ou competição. Estes têm re-
gras próprias (Ex.: Portaria DAC  
nº 207/STE, de 7 de abril de 1999).

Os exploradores/operadores de 
drones ainda deverão avalizar sua 
operação mediante a contratação 
de seguro que garanta indenização 
contra danos a propriedades e ter-
ceiros, conforme exigências previs-
tas nos regulamentos da Anac. Por 
último, cabe ressaltar que, caso o 
explorador/operador cometa algu-
ma infração em relação às regras 
estabelecidas na Portaria do Decea 
poderá responder criminalmente, 
por expor a vida ou a saúde de ou-
trem a perigo direto e iminente; e, 
também, por expor a perigo aero-
nave, própria ou alheia, ou praticar 
qualquer ato tendente a impedir ou 
dificultar navegação aérea (artigos 
132 e 261, ambos do Código Penal).
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A regulamentação do uso dos drones 
e a segurança do tráfego aéreo 
Geovane Machado Alves
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