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A onda de assaltos em shoppings 
coloca em questão a polêmica de-
cisão de adotar segurança armada 
nesses estabelecimentos. Quem é 
a favor argumenta que a atitude 
pode intimidar ação dos bandidos, 
já quem é contra, diz que a segu-
rança armada põe em risco a vida 
dos frequentadores do local.  O 
advogado e presidente do Institu-
to de Defesa dos Lojistas de Sho-
pping (Idelos), Pedro Lessi, fala 
sobre os prós e contras em adotar 
segurança armada. Pág. 03

O final de ano é considerado uma 
boa época para quem está procu-
rando emprego. A abertura de va-
gas temporárias atrai aqueles que 
estão em busca da primeira opor-
tunidade ou de uma recolocação 
no mercado. 

Entretanto, o profissional deve fi-
car atento na hora da contratação. 
A legislação trabalhista garante 
ao temporário direito legais que 
devem ser respeitados. O especi-
laista em direito trabalhista expli-
ca o que diz a Lei. Pág. 04

Temas sugeridos pelo escritório 
têm destaque na mídia. As pautas  
produzidas pela Lessi tiveram di-
vulgação espontânea em veículos 
de todo o país. Alguns dos textos 
estão disponíveis nesta edição do 
boletim. Pág. 04

Ministério Público Federal volta atrás na decisão 
e passa a defender prática da ortotanásia. A atitu-
de representa um retrocesso, pois de acordo com 
o código penal, a ortotanásia é crime, descrito no 
art. 13, § 2º. Pág. 02
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ARTIGO DO MÊS

Ortotanásia viola direito fundamental à vida

A mudança de pos-
tura do Ministério 
Público Federal ao 

passar a defender o proce-
dimento da ortotanásia é 
no mínimo um retrocesso. 
Depois de conseguir na 
justiça a suspensão da re-
gulamentação do procedi-
mento em 2007, sob a ale-
gação de que o Conselho 
Federal de Medicina “não 
tem poder regulamentar 
para es-

tabelecer como conduta ética uma 
conduta que é tipificada como cri-
me”, a atual procuradora da ação, 
Luciana Loureiro Oliveira, voltou 
atrás com respaldo no direito de ter 
a própria opinião. Com a decisão, o 
Ministério abre espaço para que os 
médicos decidam se devem ou não 
realizar o procedimento. 
A ortotanásia é a interrupção de procedimentos mé-
dicos para pacientes terminais que não tenham mais 
perspectiva de cura, tendo em vista, a vontade do pa-
ciente ou dos familiares. A prática é descrita na re-
solução 1.805/2006 regulamentada e autorizada pelo 
Conselho Federal de Medicina, segundo a qual “na 
fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é 
permitido ao médico limitar ou suspender procedi-
mentos e tratamentos que prolonguem a vida do doen-
te, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar 
os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva 
de uma assistência integral, respeitada a vontade do 

paciente ou de seu representante legal”. O Código Pe-
nal considera a ortotanásia crime. A prática é crime de 
homicídio doloso na modalidade omissiva, conforme 
interpretação do Código Penal, art. 13, § 2º  .
O novo Código de Ética Médica, em vigor desde abril 
deste ano e, segundo o qual, “nas situações clínicas ir-
reversíveis e terminais, o médico evitará a realização 
de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desne-
cessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção 
todos os cuidados paliativos apropriados”, demonstra 
a ação manipuladora do Conselho, que embora não 
cite explicitamente a ortotanásia no texto, reconhece 
a prática nas entrelinhas. Além disso, é contraditório 

já que esse mesmo código diz no 
art. 32, que é vedado ao médico 
“deixar de utilizar todos os meios 
disponíveis de diagnóstico e tra-
tamento a seu alcance em favor 
do paciente”. 
O Senado Federal aprovou a lei 
6715/09 que exclui da ilicitude 
a ortotanásia, o projeto que alte-
ra o Código Penal (Decreto-Lei 

2.848/40), estabelece que a exclusão de ilicitude será 
anulada em caso de omissão de tratamento ao pacien-
te. O projeto foi encaminhado para o Plenário. A orto-
tanásia é um atentado contra o direito fundamental à 
vida, garantido no art. 5º, da Constituição Federal. 

por Pedro Lessi

Pedro Lessi é formado em Direito pela Universidade Católica 
de Santos em 1986. Fundou o Lessi e Advogados Associados. 
Especializou-se em Direito Civil e Processual Civil. Lecionou 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Além de atuar no Lessi e Advogados Associados, em 2004 fun-
dou o Instituto Brasileiro de Defesa dos Lojistas de Shopping 
(Idelos).

1946 - Santos
Comendador e Advogado Pedro Felipe 
Lessi inicia o exercício da advocacia

1986 - Santos
Pedro Lessi gradua-se em Direito pela 

Universidade Católica de Santos

1987 - São Paulo
Pedro Lessi abre o escritório Lessi e 

Lessi Advogados Associados

1999 - São Paulo
O escritório funde-se com o Escritório 
do Desembargador Amauri Aloso Iélo

Hoje - São Paulo
O Lessi é um dos mais respeitados 
escritórios de advocacia do Estado 

Linha do Tempo

“O Código 
Penal considera 

a ortotanásia 
crime”
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DESTAQUE

Segurança armada em shoppings causa polê-
mica

Os shoppings se tornaram 
alvo dos assaltantes. Com 
o argumento de aumentar 

a segurança, os shoppings da cida-
de de São Paulo estão aderindo à 
vigilância armada de forma osten-
siva. Em vários estabelecimentos, 
é possível ver seguranças com ar-
mas de fogo e com coletes à prova 
de balas, distribuídos em pontos 
estratégicos.  Alguns dos centros 
comerciais que foram roubados 
neste ano, passaram a adotar pro-
teção máxima no local. A onda de 
assaltos a shoppings, seguidos por 
tiroteios põe em questão os prós e 
contras de se adotar força armada 
nos shoppings. 

Na opinião do presidnete do Ins-
tituto de Defesa dos Lojistas de 
Shopping (IDELOS), o advogado 
Pedro Lessi, a situação dos imó-
veis em que se situam espaços co-
merciais que locados, dando azo 
aos pontos comerciais, somados 
formam o que se denomina Sho-
pping Center é precária. A ideia 
de que os shoppings são lugares 
seguros é um equívoco, a vulnera-
bilidade desses espaços é compro-
vada pela atual situação de violên-
cia e insegurança.  “Os locadores 
e administradores não se preocu-
pam com os consumidores de loja 
e muito menos com os lojistas, se 
preocupam mais com o oba-oba da 

O escritório Lessi Advogados 
Associados tem parceria 

com diversas entidades não go-
vernamentais, para as quais pres-
ta assessoria jurídica. Uma delas 
é o Movimento Superação, volta-
da para a defesa das diferenças e 
para a inclusão social. 
A entidade realiza mobilizações 
em movimentos pacíficos, a Pas-
seata SuperAção. Recentemente a 
ONG realizou passeata no Rio. O 
evento acontece em celebração ao 
Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência. 
Na ocasião, o movimento levou à 
Copacabana não só cadeirantes, 
mas também deficientes visuais, 

Presidente do IDELOS diz que medida vai contra o CDC

SOCIAL

Movimento Superação nas ruas

auditivos, pessoas com nanismo, 
amputados, síndromes de Down, 
além de simpatizantes da causa.
Para saber mais sobre o Movi-
mento entre em contato com o 
presidente da entidade, Billy 
Saga, através do e-mail: billy@
movimentosuperacao.org.br.

Foto: Movimento Superação

imprensa e como isso pode preju-
dicar o seu ‘santo’ nome”, explica. 
Para Lessi, colocar guarda arma-
da, só mostra o reconhecimento 
dos locadores, administradores, de 
sua responsabilidade objetiva con-
tratual pela segurança dos lojistas 
e dos clientes, ou seja, devem eles 
ser responsabilizados criminal e 
civilmente, por quaisquer danos 
que forem causados aos frequen-
tadores, lojas e lojistas. 
Segundo o advogado, colocar 
guarda armado ofende o Código 
de Defesa do Consumidor, mais 
especificamente o seu artigo 8o. 
que diz que é dever do Estado, da 
sociedade, propiciar entre outros, 
a segurança do consumidor. “Se 
antes, o consumidor ia a imóvel 
em que se atuam pontos comer-
ciais que formam o que se deno-
mina “shopping center”, justa-
mente por terem a crença de serem 
mais “seguros”, hoje essa crença 
desapareceu, na realidade, a cren-
ça de que imóvel em que se situa 
“shopping center” é mais seguro 
é apenas uma ilusão, muitas vezes 
é bem mais inseguro”, afirma. O 
presidente do IDELOS explica 
que colocar em risco a integridade 
física das pessoas é crime contra o 
consumidor, nos termos dos arti-
gos 63 a 74 da lei 8078/90. “Pen-
so ser uma medida inócua, que só 
atende os interesses do locador. A 
dotar segurança armada é medida 
paleativa”, conclui Lessi.
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EM PAUTA

Lei garante os direitos do temporário

Com a proximidade do Na-
tal, o comércio inicia as 
contratações de profissio-

nais temporários e, os shoppings 
são os principais recrutadores. 
Para quem está fora do mercado 
ou não tem experiência, esta pode 
ser uma ótima chance para reco-
locação.  Entretanto, é preciso fi-
car atento ao que diz a legislação 
e ter claros quais são os direitos 
do profissional e os trabalhadores 
que se sentirem lesados devem 
recorrer a justiça trabalhista.
De acordo com o advogado Pe-
dro Lessi, a contratação de traba-
lhadores temporários para aten-
der ao acréscimo extraordinário 
de serviços está prevista na Lei 
nº 6.019/74 e regulamentada pelo 
Decreto nº 73.841/74. O advoga-

do explica que a admissão pode 
ser feita por contrato de experi-
ência ou através da contratação 
de serviço de trabalho temporá-
rio. “O trabalho temporário di-
fere do contrato de trabalho por 
prazo determinado, previsto no 
artigo 443 da CLT que, quando 
celebrado, cria vínculo de empre-
go”, salienta.
O advogado ressalta a importân-
cia do empregado temporário ter 
alguns cuidados legais, como exi-
gir o contrato escrito e registro na 
carteira profissional por parte da 
empresa fornecedora de mão-de-
obra temporária, certificar-se de 
que o contrato será celebrado por 
até três meses, podendo ser pror-
rogado, por uma única vez, até o 
máximo de 6 meses no total, me-

Agenda
► Seminário Internacional de Di-
reito do Consumidor. O evento é 
promovido pelo Centro de Estudos 
de Direito Econômico e Social (Ce-
des) nos dias 17 e 18 de novembro. 
O seminário é gratuito e serão con-
feridos certificados de participação. 
Outras informações: Besc Eventos 
- carolina@besceventos.com.br ou 
pelo telefone (31) 2104-0999.
► XXXV Simpósio Nacional de Di-
reito Tributário: Processo Judicial 
Tributário. O Centro de Extensão 
Universitária e seu Departamento de 
Direito do Instituto Internacional de 
Ciências Sociais, promovem, no dia 
19 de novembro, evento na ASSP. 
Outras informações: 2104-0100.

News

O empregado temporário deve ficar atento aos cuidados legais

LESSI NA MÍDIA

diante autorização do Ministério 
do Trabalho.
Para o contrato por prazo deter-
minado, sob o artigo 443 da CLT, 
o empregado tem quase todos os 
direitos atribuídos na lei ao em-
pregado contratado por prazo 
indeterminado.Se o empregador 
rescindir o contrato – sem justa 
causa – o empregado pela meta-
de do que seria devido até o fim 
do contrato. “Os shoppings têm o 
dever de cumprir a legislação tra-
balhista referentes a regularidade 
da contratação temporária, o pa-
gamento do 13º e o cumprimento 
do horário de trabalho estabele-
cido em lei. Os estabelecimentos 
que não cumprirem as determina-
ções podem ser atuados e puni-
dos”, finaliza Pedro Lessi. 

No mês de outubro o escritório 
Lessi foi fonte em vários veí-

culos e falou sobre diversos temas. 
No jornal do Comércio, do Rio 
Grande do Sul, Pedro Lessi falou 
sobre a nova medida que permi-
te o registro de nascimento ainda 
no hospital ou maternidade. Além 
disso, Pedro Lessi teve um artigo 
sobre a ortotanásia publicado em 

dez veículos, dentre eles, o jurisite, o conjur e o jusbrasil. Para falar 
sobre a questão dos direitos do consumidor na entrega dos imóveis, 
Pedro Lessi, foi fonte em outros 14 meios de comunicação, desta vez, 
marcando presença no O Dia Online, além do Jusbrasil e Admins-
tradores.com, dentre outros veículo de grande circulação. Na TV, o 
advogado Gustavo Cunha, foi representar o escritório no programa 
Análise Direta, da RIT TV, quando falou sobre divórcio e separação. 

Gustavo Cunha na RIT TV


