
Leia na página 11

Leia na página 06

Leia na página 08

Leia na página 02

Leia na página 06

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 10 de agosto a 10 de setembro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br  - R$ 1,00

Entrevista com Dr. Saul Quadros Filho 
– Presidente da OAB Bahia

“A advocacia é uma profissão
de paixões. Paixão pela causa do 

cliente, pela justiça e pela verdade”
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DIREITOS - De início, gostaria que o se-
nhor contasse como foi sua trajetória que 
culminou com a presidência da OAB-BA.

Saul Quadros Filho - Na época da Ditadu-
ra Militar, fui líder estudantil e cheguei a ser 
preso e processado. Também presidi o Diretó-
rio Central dos Estudantes da UFBA em 1965 
e 1966. Com seis anos de formado já participa-
va da primeira eleição da Seccional, quando fui 
eleito Conselheiro Seccional e reeleito na gestão 
seguinte. Nessa época tive a oportunidade de 
presidir a Caixa de Assistência dos Advogados 
do Estado da Bahia (CAAB). Depois disso nunca 
mais deixei de participar da política associati-
va de nossa entidade. Fiz parte da Comissão de 
Ética e Disciplina, fui Diretor do jornal da OAB 
e posteriormente Conselheiro Seccional pela 
terceira vez. Só me ausentei das atividades da 
Ordem quando assumi o cargo na Procuradoria 
Geral do Município, mas retornei em 99 quan-
do fui eleito Conselheiro Federal. Depois disso 
fui Vice-Presidente da OAB-BA e no período se-
guinte, a nossa chapa ganhou e eu assumi como 
Presidente, sendo reeleito no final de 2009. Hoje, 
tenho muito orgulho em dizer que presido a en-
tidade que é administrada por um grupo de ad-
vogados comprometidos com a defesa das prer-
rogativas profissionais e com a defesa do Estado 
Democrático de Direito.

DIREITOS - Neste segundo mandato 
à frente da OAB-BA, o senhor já chega ao 
final do segundo ano. Quais as ações que 
considera as de maior relevância que fo-
ram tomadas neste período?

SQF - Conquistamos muitas coisas nesses 

últimos anos. Quando assumimos a OAB-BA, 
na primeira gestão, a nossa Diretoria encontrou 
a casa em desordem. Mas com muita vontade e 
trabalho árduo, conseguimos estabilizar a nossa 
Entidade, especialmente no que diz respeito às 
finanças e à credibilidade institucional perante 
os advogados baianos e a sociedade em geral. 
Nós também ampliamos os serviços prestados 
pela Seccional. Os maiores exemplos são os re-
cortes digitais e as salas e postos para o advoga-
do, tanto na capital como no interior, destacando 
o CAD (Centro de Atendimento ao Advogado), 
que fica no Fórum Ruy Barbosa e atende uma 
média de mil advogados por mês. Outro ponto 
forte de nossa gestão é a interiorização da Or-
dem, fortalecendo a advocacia praticada nos mu-
nicípios baianos. 

DIREITOS - Quais são as políticas da 
OAB-BA direcionadas para as Subseções 
do interior do Estado?

SQF - O advogado encontra muitas dificul-
dades para exercer a profissão. Por isso mesmo, 
nossa gestão dispensou uma atenção especial a 
esse profissional, buscando prestigiá-lo ao má-
ximo. A ESAD vem organizando, desde o início 
da nossa primeira gestão, seminários e pales-
tras para reciclagem no conhecimento do direi-
to em todo o estado. Adquirimos e construímos 
várias sedes de Subseções e instalamos várias 
salas de advogado nos diversos fóruns traba-
lhistas em todo o interior. Este ano, instalamos 
antenas parabólicas em 10 Subseções para dis-
ponibilizar cursos telepresenciais com o objeti-
vo de qualificar o advogado do interior, com a 
estimativa de implantar o sistema em outras 

10 ainda este ano. Além disso, criamos a Sub-
seção de Luis Eduardo Magalhães, no extremo 
oeste baiano. 

DIREITOS - Uma decisão do Subprocu-
rador Geral da República, Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, considerou incons-
titucional o Exame de Ordem para os ad-
vogados. Como a Seccional avalia essa si-
tuação, além das outras críticas recebidas 
pela prova?

SQF - A OAB-BA discorda e refuta o pare-
cer da Procuradoria Geral da República (PGR). 
O Exame de Ordem é constitucional e um dos 
requisitos para o bacharel exercer a profissão de 
advogado, como disposto no inciso XIII, do art. 5º, 
da Constituição Federal de 1988 combinado com 
o inciso IV, art. 8º da Lei nº 8.906/94 do Estatu-
to da Advocacia. A Ordem respeita a opinião da 
Procuradoria Geral da República, mas é ela, com 
todo respeito, absolutamente ela é equivocada. 
O Exame de Ordem tem que continuar. Temos 
trabalhado para melhor adequá-lo à nossa rea-
lidade. Recentemente fizemos um encontro com 
representantes de Faculdades de Direito de todo 
o Estado, onde foi formada uma comissão para a 
elaboração de documento para ser apresentado 
ao Conselho Federal, com um diagnóstico local e 
sugestões de alterações do certame.

DIREITOS Como a OAB-BA acompanha o 
exercício da profissão pelos advogados? Eles es-
tão tendo a liberdade e as necessidades básicas 
necessárias para poder trabalhar no Estado?

SQF - Nós temos na OAB-BA a Comissão de 

O advogado e professor de Direito Constitucional e Direito Processual do Trabalho 
Saul Quadros Filho está à frente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção 
Bahia desde 2007. Em seu segundo mandato ele comemora os avanços conquista-

dos ao longo dos últimos quatro anos e meio, como a crescente interiorização da Ordem em 
todo o Estado da Bahia, o equilíbrio financeiro da Entidade, a efetivação da credibilidade 
institucional perante a classe e à sociedade. Advogado militante há mais de 40 anos, Saul 
Quadros comenta nessa entrevista sobre o trabalho realizado pela Seccional, a grave crise 
na Justiça baiana e o Exame de Ordem. 

Direitos e Prerrogativas, que atende advogados 
que se sintam ameaçados no seu exercício pro-
fissional. A referida comissão tem um sistema 
de plantão para prestar atendimento e acom-
panhar todos os casos que, infelizmente, ainda 
acontecem no nosso Estado de desrespeito às 
prerrogativas profissionais dos advogados. Em 
um Estado Democrático de Direito, o advoga-
do é essencial à administração da Justiça e as 
prerrogativas profissionais que lhe são assegu-
radas pelo artigo 133 da Constituição Federal 
não representam qualquer privilégio de ordem 
pessoal, mas a garantia de uma atuação livre, 
independente e desassombrada, na defesa da 
cidadania. Por isso mesmo, a Ordem não se ca-
lará diante dos atos praticados por quaisquer 
magistrados ou autoridades que desrespeitem 
o advogado. 

DIREITOS - Como o senhor avalia a 
profissão do advogado na atualidade?

SQF - A advocacia é uma profissão de pai-
xões. Paixão pela causa do cliente, pela justiça 
e pela verdade. Infelizmente muitos bacharéis 
estão seguindo o caminho mais fácil, o dos con-
cursos públicos. Por outro lado, temos excelentes 
jovens advogados que orgulham a nossa classe. 
São profissionais dedicados, interessados e aten-
tos ao importante papel de defensores dos direi-
tos alheios. 

DIREITOS - A Justiça Estadual da 
Bahia é alvo de muitas críticas. Há recla-
mações, inclusive, dos advogados. Quais 
seriam as soluções para mudar essa situ-
ação? Como o senhor avalia o panorama 
atual do órgão?

SQF - O Poder Judiciário da Bahia tem vi-
venciado uma crise nunca registrada, fruto do 
acúmulo de problemas não resolvidos, que estão 
praticamente a inviabilizar a prestação juris-
dicional compatível com a que se espera de um 
Estado Democrático de Direito. Em ofício enca-
minhado ao Governador Jaques Wagner, nós 
propusemos a inclusão do debate sobre os graves 
problemas vivenciados pelo Poder Judiciário Es-
tadual no protocolo ‘Agenda Bahia’. Infelizmen-
te ainda não obtivemos uma resposta formal 
do Governo do Estado, mas em contrapartida 
recebemos a boa notícia de que o Tribunal de 
Justiça da Bahia concordou com a proposta feita 
pela OAB-BA para a criação de uma Comissão 
Permanente, integrada por magistrados, advo-
gados, representantes do Ministério Público e 
servidores, para debater e buscar soluções para 
a grave crise do Poder Judiciário baiano. Ago-
ra esperamos que essa proposta saia do papel o 
mais rápido possível. 

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania) aprovou na última terça-feira 
(2/8) proposta que criminaliza a coleta, o trans-
porte, a venda e a doação, sem licença, de espé-
cies da flora ou da fauna locais para fim comer-
cial ou científico. O alvo do projeto é a chamada 
biopirataria. A proposta segue para análise do 
Plenário da Câmara.

A proposta aprovada é o substitutivo do deputa-
do João Paulo Lima (foto) PT-PE, ao Projeto de Lei 
4225/04, do ex-deputado Carlos Rodrigues (PL-RJ) 
e ao PL 6794/06, do deputado João Campos (PSDB-
GO). O segundo tramita apensado ao primeiro.

CCJ aprova projeto que
tipifica crime de biopirataria

Como atender o 
Fiscal de Tributos

A OAB 
ajuizou ação de 

inconstitucionalidade

Encontro Tributário

Eventos Jurídicos

“A lei estabelece as 
prerrogativas dos advogados 
para que ele exerça sua 
função com independência, 
no interesse da sociedade”
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Sarney agora defende 
fim de sigilo eterno

Deputado Félix Mendonça 
quer pena maior

Depois de defender o sigilo 
eterno sobre documentos ultrasse-
cretos do governo, o senador José 
Sarney (PMDB-AP) disse ontem 
ser favorável ao prazo de 50 anos 
para o fim do sigilo. O presiden-
te do Senado afirmou que apoia 

o projeto aprovado pela Câmara, 
mas que deve ser prerrogativa de 
uma comissão especial determi-
nar quando os documentos vão ser 
abertos. “Sigilo eterno não existe. 
Essa limitação vai a 50 anos, é 
prazo razoável”, afirmou.

Um projeto de lei do depu-
tado federal Félix Mendonça 
Júnior prevê o aumento da 
pena mínima do crime de cor-
rupção de menores, de um ano 
de prisão para três, manten-
do a máxima nos atuais oito 

anos. Félix Júnior diz que a 
lei atual “deixa impunes au-
tores de crimes gravíssimos. 
A pena de um ano permite a 
suspensão condicional do pro-
cesso e a aplicação de penas 
alternativas”.

DIREITOS - Qual é o plano de traba-
lho da OAB subseção de Ilhéus?

Deusdete Machado de Sena Filho - A 
diretoria da subseção, além de se desincumbir 
de suas obrigações institucionais de represen-
tatividade da classe e defesa dos advogados, 
definiu outros projetos quando assumiu em 
2010, podemos citar a viabilização de convê-
nios através da CAAB junto a diversas em-
presas, dar atenção especial aos colegas re-
cém-formados, realização de eventos e cursos 
jurídicos, empenho na defesa das prerrogati-
vas dos advogados, organizar a infraestrutura 
da subseção.

DIREITOS - Porque a questão das 
prerrogativas é uma preocupação da Di-
retoria?

Deusdete Sena - Para que tenhamos 

ENTREVISTA

“A lei estabelece as 
prerrogativas dos advogados 
para que ele exerça sua 
função com independência, 
no interesse da sociedade”

uma advocacia fortalecida. E não se pode 
falar em fortalecimento da advocacia, se os 
profissionais que a integram transigirem com 
a violação e o desrespeito aos seus direitos e 
prerrogativas, que tem a sociedade como sua 
destinatária final. A lei estabelece as prer-
rogativas dos advogados para que ele exerça 
sua função com independência, no interesse 
da sociedade. As prerrogativas inerentes à 
advocacia não representa um privilégio, mas 
uma garantia da defesa dos interesses do ci-
dadão.

DIREITOS - E quanto à ética profis-
sional?

Deusdete Sena - Não só direitos e prer-
rogativas são assegurados aos advogados. O 
mesmo interesse que autoriza a concessão 
desses direitos, determina também que atuem 

com rigorosa observância de normas ético-dis-
ciplinares, pois o Estatuto do Advogado exige 
que o profissional proceda de forma a tornar-
se merecedor de respeito e que deva contri-
buir para o prestígio da classe, além de ser 
obrigado a obedecer aos deveres contidos no 
Código de Ética e Disciplina. A Ordem dos Ad-
vogados do Brasil é uma instituição de classe 
que age com rigor contra os que se afastam 
dos preceitos ético-disciplinares, não tendo 
lugar qualquer corporativismo. E a OAB atua 
desta forma, não somente em face da cobran-
ça da sociedade, mas porque assim exigem os 
próprios advogados, que extraem de uma con-
duta digna apresentada pela classe, legitima-
ção moral para cobrar, de todos, em especial 
das autoridades, o incondicional respeito aos 
direitos e prerrogativas que a Lei confere à 
advocacia.

DIREITOS - E existe muito desres-
peito às prerrogativas dos advogados?

Deusdete Sena - Sim. Esse desrespeito 

é verificado no cotidiano da advocacia, apesar 
de não ser uma prática adotada como regra, 
pois existem muitos juízes, promotores e ser-
ventuários que respeitam as prerrogativas 
profissionais, entendendo que todos fazem 
parte de uma grande engrenagem que tem 
por objetivo único prestar serviço para a so-
ciedade. Entretanto, existem atos que são 
praticados todos os dias que desrespeitam as 
prerrogativas: são juízes que não atendem ad-
vogados; serventuários que negam acesso dos 
advogados no interior do cartório; serventuá-
rios que não permitem que advogados tirem 
cópias de processos, alvarás que são confeccio-
nados em nome do cliente e não do advogado, 
dentre outros.

DIREITOS - O que a CAAB está fa-
zendo pelos advogados do interior?

Deusdete Sena - O atual presidente da 
CAAB Caixa de Assistência dos Advogados da 
Bahia, David Bellas, tem como prioridade a 
interiorização dos benefícios da CAAB. Algu-
mas Subseções hoje já contam com um pro-
fissional médico, clínico geral, cuja consulta 
não gera nenhum ônus para os advogados. 
Brevemente esse benefício se estenderá para 
dentistas. Além disso, os inscritos na CAAB 
já estão obtendo descontos em empresas de 
diversos setores nas compras de mercadorias 
ou nos serviços prestados.

DIREITOS - O Senhor falou em organi-
zação da infraestrutura da Subseção?

Deusdete Sena - Sim. Infelizmente 
quando assumimos a Subseção de Ilhéus ela 
não dispunha de condições mínimas de fun-
cionamento. Hoje, contamos com diversos 
equipamentos eletroeletrônicos, móveis, fun-
cionários, rede de comunicação, etc. Além dis-
so, estamos editando normas internas para 
regular os procedimentos, tais como regimen-
to das comissões, estatuto da subseção, nor-
mas de procedimento administrativo. Toda a 
diretoria está empenhada e forma abnegada, 
pois, além dos trabalhos da Subseção, que não 
é pouco, ainda precisam dar atenção aos seus 
escritórios.

Como homenagem ao Dia do Advogado - 11 de Agosto, o Jornal DIREITOS des-
te mês, resolveu entrevistar dois grandes profissionais do Direito e incansáveis 
defensores das prerrogativas dos advogados baianos, Saul Quadros Filho – ad-

vogado e presidente da OAB Bahia e o advogado Deusdete Machado de Sena Filho, 
presidente da OAB subseção de Ilhéus.

Deusdete Machado de Sena Filho, graduou-se em Direito pela Federação das Esco-
las Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI), atual Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), 1983 – 1987. Especializou-se em Direito do Trabalho e Direito Processual do Tra-
balho pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na Unidade de Itabuna. Foi Presiden-
te da OAB subseção de Ilhéus nos anos 2007-2009 e reeleito para o triênio 2010 – 2012.
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“Um ponto inconciliável se evi-
dencia, desde o início, a tornar in-
compatível a noção de greve com 
aquela de continuidade do sérico 
público Com efeito, é princípio de 
Direito Administrativo a continuida-
de, a permanência ou o ininterrupto 
do serviço público atentando para a 
finalidade de sua prestação e a per-
manente necessidade dos seus desti-
natários. Não bastassem estes aspec-
tos, o próprio Estado o evidencia pela 
importância de sua presença”. RO-
NALD  AMORIM, Greve  & Locaute, 
Editora Almedina, pág. 172.

Não há serviço público mais ne-
cessário e por isso, de continuidade 
mais imperiosa, do que a Justiça e, 
mais precisamente, a Justiça do Tra-
balho, nada obstante, constantemen-
te em greve. 

O Barão de Montesquieu apri-
morou em seus estudos, a tríplice 
divisão dos poderes do Estado, que 
devem conviver de forma harmôni-
ca e independente. Na verdade esta 
teoria hoje adotada em todos os pa-
íses democráticos de direito, não foi 
criação do famoso filosofo e sociólo-
go francês, mas foi ele quem lhe deu 
afeição que já nos habituamos a ver 
na prática, até porque somente nos 
Estados ditatoriais, todos os poderes 
são açambarcados pelo ditador, que 
administra, elabora as leis e leva a 
cabo os julgamentos dos litígios por 
interpostos e supostos juízes, todos 
de sua absoluta confiança.

Desempenha, destarte, o ditador, 
a função privativa do Poder Judi-
ciário, que consiste no exercício da 
jurisdição, que a atribuição de fazer 
justiça através da boa e séria aplica-
ção da lei.

Não é esta a situação do nosso 
país, que dispõe de um Poder Judi-
ciário específico, distribuído entre 
os Estados Membros que dispõem 
da Justiça Comum ou Ordinária, e 
a União, cujo Poder Judiciário tem 
seus pontos altos na Justiça Federal 
propriamente dita e na Justiça do 
Trabalho.

Interessa-nos aqui enfocar a Jus-
tiça do Trabalho. Na atualidade, a 
Justiça Trabalhista, destinada à 
solução das demandas entre empre-
gados e empregadores, tem o seu 
embrião na lei paulista n.m1.869, de 
10 de outubro de 1922, que criou um 
órgão jurisdicional presidido por um 
Juiz de Direito e um representante 
dos empregadores rurais e outro dos 
empregados. Como se vê, era uma 
verdadeira Junta de Conciliação e 
Julgamento.

É imperioso que se diga, que o 
pioneirismo no tema, não cabe ao 
Brasil, posto que outros países , de 
que são exemplos a França, a Itália 
e a Alemanha, já haviam adotado 
idêntico procedimento, merecendo 
destaque o desenvolvimento da pre-
ocupação na Itália fascista com o di-
reito trabalhista , tanto que na épo-
ca foi aprovada a Carta Del Lavoro, 
de que a nossa CLT é uma cópia em 
grande parte.

Fizemos a concisa explanação 
supra para que se sinta a necessi-
dade da instituição de uma Justiça 
Especializada Trabalhista, retra-
tando um anseio de toda a comuni-
dade mundial, confiante em que as-
sim, com mais rapidez e eficiência a 

Justiça seria imposta, devidamente 
sustentada nas disposições legais 
incidentes, prestando-se, assim “um 
serviço público de melhor quali-
dade, com rapidez”, consideran-
do – se o” interesse social econô-
mico e político bastante visível 
na rápida e justa composição 
dos conflitos laborais.” (CARLOS 
ZANGRANDO.)

Diante da finalidade e do objetivo 
da Justiça e, particularmente do Ju-
diciário Trabalhista, e enfrentando 
toda a população a cada ano, umas 
greves de duração indeterminada, 
e quase sempre aproveitada para a 
emenda com os recessos legais, alar-
gando os dias de repouso ou desfru-
te de viagens, inclusive ao exterior, 
fica-se a pensar se o legislador bra-
sileiro andou certo ao destinar uma 
parcela do Poder Judiciário para 
solução rápida e eficiente conflitos 
trabalhistas.

Não sabemos a correta respos-
ta, mas sentimos em nossas vidas, 
nos sofrimentos diários de todos que 
precisamos da solução de um confli-
to trabalhista, a ausência daquelas 
finalidades que levaram à criação 
da chamada Justiça do Trabalho. E 
diante da insensibilidade só nos afli-
gem a perplexidade e a ausência de 
JUSTIÇA. Talvez até, tal comporta-
mento tenha levado muitos juristas 
a pensar no desaparecimento da Jus-
tiça do Trabalho e em sua absorção 
pela Justiça Comum ou pela Justiça 
Federal, o que, sabe-se, motivou a 
emenda constitucional 45, amplian-
do o seu leque de competência.

Todavia, outra questão nos toma 
de assalto? E nada pode ser feito 
para, ao menos, minorar o sofrimen-
to de advogados e jurisdicionados 
prejudicados até em seu sustento?

Argumenta - se que a greve é 
um direito constitucionalmente ga-
rantido e, mesmo em se tratando de 
atividade essencial ao próprio fun-
cionamento dos interesses de toda a 
comunidade, não há nada na legisla-
ção que proteja a população.

Mas isto não é verdade. E o Mi-
nistério Público que o diga. E o Egré-
gio /TRT que o diga. Haja ou não lei 
a respeito, que fique claro que a lei 
não é a única fonte do Direito, poden-
do e devendo mesmo o juiz, valer-se 
dos princípios gerais do direito. E 
um desses princípios é, exatamente, 
fazer a Justiça funcionar, ou, então, 
transfira-se a jurisdição para outro 
Poder da República.

Que a operosa OAB/BA. bata às 
portas do juízo competente, do Mi-
nistério Público, até do Executivo, 
mas não deixe os profissionais ins-
critos nos seus quadros e nem os ju-
risdicionados, à mercê de interesses 
pessoais interferindo no mais impor-
tante dos Poderes de um Estado De-
mocrático de direito, como ousamos 
considerarmo-nos.

Ainda que a atual greve venha 
a esvair-se, esta advertência, esta 
súplica continuará válida, pois, com 
certeza ouras greves virão. O fim do 
ano aproxima-se...

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e Conselheiro Vitalício da OAB/BA; Mem-
bros dos Institutos dos advogados da Bahia e Bra-
sileiro; Presidente do Instituto Baiano de Direito do 
Trabalho; Mzembro Honorário da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Pós Graduação 
em Direito Imobiliário pela Universidade Católica do 

Porto-Portugal. Salvador – Bahia.

Greve na Justiça do 
Trabalho “Continuidade 
no serviço público”

Direito do Trabalho
E-mail: ebc@britocunha.com.br 

ESSENCIAIS PARA A JUSTIÇA

11 DE AGOSTO, DIA DO ADVOGADO.
GESTÃO DE 2010/2012

Advogados, Juízes e Promotores Públicos. Entre eles não há 
hierarquia, nem subordinação, mas consideração e respeito 
recíprocos. Sem eles não se pode falar em República, 
Democracia e Estado de Direito. Sem eles não se faz justiça. 
Por isso, hoje, a OAB-BA deseja homenagear não só todos os 
Advogados, mas também seus companheiros na promoção de 
uma sociedade mais justa e igual.
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A possibilidade de inversão do ônus da 
prova, segundo o artigo 6º, VIII, da Lei nº. 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 
existirá quando uma das partes for hipossu-
ficiente em relação à outra. A aplicação ana-
lógica deste dispositivo legal ao processo la-
boral amolda-se perfeitamente, até porque, 
ontologicamente, as figuras do consumidor 
e do trabalhador são bem semelhantes no 
que tange à sua vulnerabilidade.

Conforme ensina o Desembargador do 
Tribunal Regional Do Trabalho da 17ª Re-
gião, Carlos Henrique Bezerra Leite1, “é 
exatamente o requisito da hipossuficiência 
(geralmente econômica) do empregado pe-
rante seu empregador que autoriza o juiz do 
trabalho a adotar a inversão do onus pro-
bandi.”

E complementa o referido processualista 
“atualmente, parece-nos não haver mais dú-
vida sobre o cabimento da inversão do ônus 
da prova nos domínios do direito processual 
do trabalho, uma vez que o art. 852-h da 
CLT dispõe textualmente” sobre a possibi-
lidade.

É óbvio, insta registrar, que a alteração 
do ônus da prova pelo julgador há que ser 
sempre norteada pelo critério da razoabili-
dade. Assim, inexistindo força econômica 
para empregado cumpri-lo de forma satis-
fatória ou se a não modificação da regra de 
distribuição do ônus da prova fizer brotar 
uma verdadeira sanção ao obreiro, em vez 
de um ônus, impõe-se a modificação urgen-
te da regra geral.2

Aplica-se como uma luva à discussão te-
órica ora suscitada, aqueles processos judi-
ciais onde um trabalhador litiga com uma 
empresa de grande porte em torno de causa 
de pedir que demanda prova pericial, como 
é o caso de uma situação onde exista doença 
ocupacional.

A imensa maioria dos empregados não 
possui mínimas condições de arcar com os 
honorários periciais, portanto, nestes ca-
sos, por equidade e justiça social, a empre-
sa deve ser obrigada a arcar com os referi-
dos honorários, isto sempre que a petição 
inicial trouxer ao menos fortes indícios da 
existência da alegada doença, tais como re-
latórios e pareceres médicos, assim como 

documentos comprobatórios de que o labo-
rante já usufruiu o benefício previdenciário 
do auxílio-doença acidentário. 

A propósito, são pertinentes os ensina-
mentos de Luiz Guilherme Marinoni3, o 
qual defende que a alteração do ônus da 
prova só pode ocorrer quando “ao autor é 
impossível, ou muito difícil, provar o fato 
constitutivo, mas ao réu é viável, ou muito 
mais fácil, provar a sua inexistência.”

Mais uma vez vemos perfeita subsunção 
entre a teoria jurídica processual e a prá-
tica laboral, pois nas hipóteses de doença 
ocupacional, por exemplo, seria do tra-
balhador o ônus de provar o mal que lhe 
acomete, entretanto para um empregado é 
impossível ou muito difícil arcar com os ho-
norários periciais, até porque a maioria das 
pessoas encontra-se desempregada quando 
resolve dar início a uma demanda judicial 
trabalhista. 

Em apertada síntese, “a teoria dinâmi-
ca de distribuição do ônus da prova consis-
te em retirar o peso da carga da prova de 
quem se encontra em evidente debilidade 
de suportar o ônus, transferindo-o para 
quem se encontra em melhores condições 
de produzir a prova essencial ao deslinde 
do litígio”4.

Por Antonio Raimundo Pereira Neto.
Professor de Direito do Trabalho e Civil da Unime/Itabuna. Advo-
gado nas áreas de Direito do Trabalho, Civil e Consumidor. Gra-
duado em Direito na UESC, pós - graduado em Direito Material e 
Processual do Trabalho pela UNIDERP / LFG (2010); Doutorando 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela UMSA (Buenos Aires, Argen-
tina) e Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 

(ALJUSBA). Itabuna – Bahia.

1LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processu-
al do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, pp. 201.

2No mesmo sentido: AZEVEDO, Antonio Danilo Moura de. 
A teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova no 

direito processual civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 11, n. 1500, 10 ago. 2007.  Disponível em: <http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10264>. Acesso 

em: 08 Jul. 2011.

3MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da convicção e 
inversão do ônus da prova segundo as peculiaridades de 
caso concreto. Disponível em: http://www.professormari-

noni.com.br/artigos.php. Acesso em: 08 Jul. 2011.
 

4AZEVEDO, Antonio Danilo Moura de. A teoria dinâmica 
de distribuição do ônus da prova no direito processual 

civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1500, 
10 ago. 2007.  Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/

doutrina/texto.asp?id=10264>.Acesso em: 08 Jul. 2011

Teoria dinâmica da 
inversão do ônus da prova 
aplicada ao processo laboral

E-mail: antoniodalapa@hotmail.com 

Os profissionais do direito 
trabalham com ocorrências do 
cotidiano das pessoas, sob olha-
res atentos da sociedade onde, no 
dizer dos antigos, uma injustiça 
contra um é uma ameaça contra 
todos. O objetivo dos processos 
judiciais é a busca da verda-
de para que julgadores possam 
corretamente aplicar as leis. As 
provas arrecadadas são debati-
das pelas partes sendo inadmis-
síveis as ilícitas, assim enten-
didas as obtidas em violação a 
normas constitucionais ou legais 
(art. 157 do CPP). O juiz formará 
sua convicção pela livre aprecia-
ção da prova produzida em con-
traditório judicial (art. 155 do 
CPP). O advogado deve proceder 
de forma que o torne merecedor 
de respeito, contribuindo para o 
prestígio da classe (art. 31 da Lei 
8906/94), mantendo independên-
cia em qualquer circunstância (§ 
1º), com observância ao Código 
de Ética (art. 33 da mesma lei).

Os bastidores de um proces-
so criminal ministram preciosos 
ensinamentos. No início da pro-
fissão o advogado desta área já 
se convence a não extrair con-
clusões precipitadas ou a emitir 
opiniões sem bases sólidas. O 
causídico que afirma determi-
nado fato sem conseguir provar, 
perde a credibilidade. É possível 
exercer a advocacia mesmo sem 
grande talento, mas sem honra é 
impossível!

Na assistência do Ministé-
rio Público, em rumoroso caso 
judicial da Capital paranaen-
se, envolvendo a família Yared 
e o ex-deputado Luiz Fernando 
Ribas Carli Filho, observamos 
deflagrações de incontáveis boa-
tos. Embora no transcorrer dos 
inquéritos policiais as técnicas 
investigativas recomendem que 
nenhuma hipótese, razoável e 
fisicamente possível, deva ser 
descartada, no final dos traba-

lhos há que se corporificar, como 
no caso em comento, uma versão 
lógica com proposta probatória.      
Pois bem, além da prova pericial 
oficial, testemunhas presenciais, 
motoristas que estavam na rua 
transversal (rua Paulo Gorski), 
em sentidos opostos naquela es-
quina, declararam no inquérito 
e no processo judicial, que ape-
nas um veículo seguia pela rua 
Monsenhor Ivo Zanlorenzi, vindo 
a causar o sinistro naqueles pri-
meiros minutos do dia 7 de maio 
de 2009. Portanto, não ficou pro-
vada a existência de ilegal com-
petição de veículos em via públi-
ca como causa.

Inobstantemente, a para-
nóia coletiva está consagrando 
a “existência de racha” e até de 
quem seriam os “pilotos”. E são 
tantos os nomes dos “competido-
res” escolhidos pelo falatório que 
naquela trágica noite teríamos 
uma espécie de “grand prix” pro-
tagonizado pelas pessoas mais 
importantes do Estado do Para-
ná. São desconhecidas as origens 
e os reais objetivos desses boatos. 
Rogamos publicamente para que 
sejam respeitadas a Justiça e a 
dor das famílias envolvidas nos 
lamentáveis fatos. A cada novo 
boato, sentidas lágrimas dos que 
sofreram perdas irreparáveis 
que, pela natural fragilidade, 
chegam mesmo a crer por alguns 
momentos nessas fantasiosas e 
oportunistas versões. Reflexa-
mente, toma-se o precioso tempo 
dos profissionais da comunicação 
ávidos por “furos”, mesmo curio-
sos em milhares de visitas, e-
mails e telefonemas, mais do que 
nós advogados conseguimos res-
ponder para infindáveis esclare-
cimentos e desmentidos... A ética 
está onde a verdade está!

Por Elias Mattar Assad.
Advogado criminalista e ex-presidente da 

Associação Brasileira dos Advogados 
Criminalistas. Curitiva/Paraná. 

Ética e 
verdade...

ArtigoArtigo
E-mail: eliasmattarassad@yahoo.com.br
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DIREITOS HUMANOS
1- Em 2010, o Congresso Nacional 

aprovou por Decreto Legislativo 
a Convenção Internacional so-
bre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Essa convenção já 
foi aprovada na forma do artigo 
5º, § 3º, da Constituição, sendo 
sua hierarquia normativa de

a) lei federal ordinária.
b) emenda constitucional.
c) lei complementar.
d) status supralegal.
   
2- Com relação aos chamados “di-

reitos econômicos, sociais e cul-
turais”, é correto afirmar que

a) são direitos humanos de segunda 
geração, o que significa que não são 
juridicamente exigíveis, diferente-
mente do que ocorre com os direitos 
civis e políticos.

b) são previstos, no âmbito do sistema 
interamericano, no texto original 
da Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos (Pacto de San José 
da Costa Rica).

c) formam, juntamente com os direi-
tos civis e políticos, um conjunto in-
divisível de direitos fundamentais, 
entre os quais não há qualquer re-

lação hierárquica.
d) incluem o direito à participação no 

processo eleitoral, à educação, à ali-
mentação e à previdência social.

3- Determinado congressista é fla-
grado afirmando em entrevista 
pública que não se relaciona 
com pessoas de etnia diversa da 
sua e não permite que, no seu 
prédio residencial, onde atua 
como síndico, pessoas de etnia 
negra frequentem as áreas co-
muns, os elevadores sociais e a 
piscina do condomínio.

Ciente desses atos, a ONG TudoAfro 
relaciona as pessoas prejudicadas 
e concita a representação para fins 
criminais com o intuito de coibir os 
atos descritos. À luz das normas 
constitucionais e dos direitos hu-
manos, é correto afirmar que

a) o crime de racismo é afiançável, sen-
do o valor fixado por decisão judicial.

b) o prazo de prescrição incidente so-
bre o crime de racismo é de vinte 
anos.

c) nos casos de crime de racismo, a 
pena cominada é de detenção.

d) o crime de racismo não está sujeito 
a prazo extintivo de prescrição.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO JULHO DE 2011: 1- D; 2- A; 3-C e 4-D

“A justiça sustenta numa das mãos a balança que pesa o di-
reito, e na outra, a espada de que se serve para o defender. 
A espada sem a balança é a força brutal; a balança sem a 

espada é a impotência do direito” 

(Rudolf Von Ihering)

A atividade de franquia não estava 
incluída na lista de serviços anexa ao 
Decreto-lei n° 406/68, que disciplinava 
o Imposto Sobre Serviços (ISS) até a 
entrada em vigor da Lei Complementar 
nº. 116/03. Existia, porém, a previsão de 
incidência do ISS sobre a atividade de 
“agenciamento, corretagem ou interme-
diação de contratos de franquia (fran-
chising) e de faturação (factoring)”.

Devido ao fato de referido Decreto-
lei não ser expresso quanto à incidência 
do ISS nas atividades de franquia houve 
muita dúvida sobre o assunto. No que se 
refere aos períodos anteriores à entrada 
em vigor da Lei Complementar, o Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou 
o entendimento no sentido da não inci-
dência do imposto municipal. Com o ad-
vento da Lei Complementar nº. 116/03, 
que revogou as disposições do Decreto-
lei nº. 406/68, a figura da franquia foi 
incluída no rol dos serviços tributáveis 
pelo ISS de forma expressa.

Apesar desta inserção, a dúvida 
ainda persiste e continua sendo objeto 
de ações por parte dos franqueadores, 
que entendem que a franquia não é um 
serviço por ser um contrato complexo, 
não sendo passível a cobrança do ISS. 
O STJ já decidiu no sentido de que, com 
a inclusão da franquia na lista de ser-
viços, estaria autorizada a cobrança do 
ISS sobre tais atividades.

 No entanto, uma vez que a mera in-
clusão da atividade de franquia no rol 
dos serviços tributáveis pode não ser 
suficiente para legitimar a incidência 
desse imposto a uma atividade que não 
corresponde a uma efetiva prestação de 
serviço, o próprio STJ também manifes-
tou entendimento no sentido de que a 
questão possui natureza constitucional 
e, portanto, deve ser discutida no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Segundo o livro “Franchising” de 
Adalberto Simão Filho, “o contrato de 
franquia é formado pelos seguintes ele-
mentos: distribuição, colaboração recí-
proca, preço, concessão de autorizações 
e licenças, independência, métodos e 
assistência técnica permanente, exclu-
sividade e contrato mercantil”. A hi-
bridez e a complexidade do contrato de 
franquia estão expressas através do seu 
conceito, disposto no art. 2°, da Lei n°. 
8.955/94. A natureza complexa do con-

trato implica, então, na necessidade do 
afastamento da caracterização de pres-
tação de serviço, e consequentemente, 
no afastamento da tributação pelo ISS.

O Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJ-SP) também já decidiu 
que a Lei Complementar n°. 116/2003 
não tem o condão de modificar a natu-
reza do instituto e o entendimento de 
que não existe, na relação de franquia, 
prestação de serviços.

O STF, por sua vez, também reco-
nheceu o caráter constitucional da dis-
cussão relativa à tributabilidade da 
franquia pelo ISS e julgará a questão. 
Assim, enquanto o Supremo não der a 
palavra final, a matéria ainda ficará 
sendo debatida nas cortes inferiores, 
sem qualquer conclusão definitiva.

Há, no entanto, precedentes que po-
dem servir de indicativo para a questão 
aqui analisada. Quando do julgamento 
a respeito da incidência do ISS sobre 
atividades de locação de bens móveis, o 
Supremo analisou o conceito constitu-
cional do imposto municipal.

O entendimento do Supremo é pela 
impossibilidade de se tributar, pelo 
ISS, uma obrigação de dar. A Súmula 
Vinculante nº. 31 dispõe que “é incons-
titucional a incidência do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza – ISS 
sobre operações de locação de bens mó-
veis”. Os Ministros consideraram que a 
locação de bens móveis, na realidade, 
configura-se operação de dar que não se 
enquadra no conceito de serviço conti-
do no art. 156 da Constituição Federal. 
Assim, essa decisão pode servir como 
exemplo da impossibilidade de tributa-
ção, pelo ISS, do que não seja serviço 
propriamente dito.

É importante esclarecer, que não 
basta cessar o pagamento do imposto. 
Se o franqueador entender que o ISS 
não é aplicável às relações de franquia, 
deve buscar os seus direitos através de 
uma ação judicial. Apenas e tão somente 
o judiciário terá o poder de determinar 
a ilegalidade da cobrança, permitindo 
assim, que o imposto não seja pago pelo 
franqueador.

Por Marina Nascimbem Bechtejew Richter. 
Advogada e sócia do Kurita, Bechtejew e Monega-

glia Advogados - KBM Advogados. 
São Paulo – Capital

O ISS incide 
sobre a atividade 
de franquia?

E-mail: marina@kbmadvogados.com.br 

Artigo

Um camponês passa junto a uma lápide onde se lê: “Aqui jaz um 
advogado, um homem honrado, um homem íntegro.” O camponês 
exclama assustado: - “Virgem Santíssima! Enterraram três homens 
na mesma campa!” 

Um respeitável professor de direito dizia aos seus alunos: “O 
mais importante quando se é advogado é saber que uns casos se 
ganham e outros se perdem. Mas todos se cobram!” 



Os profissionais que 
desejam atualizar seus co-
nhecimentos sobre temas 
de grande relevância do 
momento como: Nova Lei 
das S/A e suas Repercus-
sões Tributárias, Execução 
Fiscal - Alternativas de 
Defesa (Embargos x Exce-
ção de Pré-Executividade) 
e a Penhora Online e Os 
Créditos do PIS/COFINS e 
as Controvérsias Jurídicas 
Atuais e Relevantes já po-

dem fazer suas inscrições 
para o Encontro Tribu-
tário 2011, que acontece-
rá nos dias 14,15 e 16 de 
setembro, em São Paulo, 
no site www.msytreina-
mentos.com.br, pelo e-
mail msytreinamentos@
msytreinamentos.com.br  
ou pelo telefone (11)3284-
3092. O Encontro Tributá-
rio 2011  é uma realização 
do escritório Miguel Silva 
&Yamashita Advogados.

A informação do lí-
der do governo, deputa-
do Cândido Vaccarezza, 
de que o reajuste dos 
salários dos juízes so-
mente será concedido 
em 2012, causou reação 
negativa entre os ma-
gistrados. Para o presi-
dente da Ajufe (Associa-
ção dos Juízes Federais 
do Brasil), a posição do 

governo “pode lamen-
tavelmente precipitar 
uma nova paralisação 
ou greve geral da cate-
goria”. Segundo Wedy, 
a demora do Congresso 
em votar o projeto que 
repõe parcialmente as 
perdas inflacionárias 
dos juízes, em 14,79%, 
viola o art. 37, inc. X da 
Constituição Federal. 
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Encontro Tributário

Ameaça de greve

Como atender 
o Fiscal de 
Tributos

Sidney D’Agázio lan-
ça livro Como atender o 
fiscal de tributos: Prer-
rogativas e limites do 
Fisco, Direitos e deveres 
do contribuinte (Confis-
co). A obra é destinada a 
todos os profissionais da 
área fiscal: administra-
dores de empresas, con-
tadores, consultores tributários, auditores, advogados e 
demais interessados no assunto. O contabilista graduado 
em Direito e especialista em Direito Tributário, Sidney 
D’Agázio foi quem escreveu o livro dividido em 17 capítu-
los. O livro é abordado de forma didática os princípios e 
noções sobre tributos e fiscalizações. Embasado em diver-
sas obras relacionadas na bibliografia, o autor transmite 
ao leitor os pontos fundamentais pertinentes ao difícil re-
lacionamento entre o Fisco e o contribuinte. 

Eventos Jurídicos
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A falência das instituições, ini-
ciadas com o Ato Institucional Nº. 5 
(AI5, criado pelo Presidente da Re-
publica Artur da Costa e Silva em de 
13 de fevereiro de 1968), revelada na 
renúncia do Ex-presidente Fernan-
do Affonso Collor de Mello em 29 de 
dezembro 1992; desmoralizada com 
o mensalão – compra ilegal de vo-
tos, tráfico de influência, associada 
ao descrédito do Congresso Nacional, 
membros suspeitos de delitos graves 
– atingiu também o Poder Judiciário, 
eterna jurisprudência de foro privile-
giado, criando condições para a eclo-
são do abuso de poder.

 O Estado Policial que agora se 
clarifica, tendo a Policia Federal (PF) 
como ponta do iceberg, apesar da boa 
intenção e apoiada pelo povo (é uma 
das três instituições em que o povo 
brasileiro mais confia). A prática abu-
siva domina a burocracia estatal do 
governo populista-sindical, arrecada-
ção extorsiva, sem retorno em obras; 
privilégios corporativos e impunidade 
generalizada, ao contrário da maioria 
da população que sobrevive sob difi-
culdade punida quando pratica deli-
to, e precário direito de defesa. 

Execução sumária contra delin-
qüentes e cidadãos comuns, com viés 
social e racial sem pena de morte 
legal, caracteriza regime totalitá-
rio. Recente prisão de criminosos de 
colarinho-branco, expoente deste per-
verso capitalismo mafioso surge opor-
tuno debate, discriminação de classe 

e impunidade. Mas o foco principal 
desviado para acessórios, algemas, 
espetáculo midiático na prisão de ri-
cos, quando humildes são jogados em 
camburões, entregue aos hospitais, 
geralmente sem vida. O cerne é a 
defesa da Constituição, que garante 
pluralismo, direitos iguais. Combate 
aos desvios neste contexto de barbá-
rie e imoralidade extrema. O presi-
dente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), em defesa do Estado de Direi-
to. Por exemplo, não pode tolerar ne-
fasto treinamento de soldados, como 
do Batalhão Operacional de Policias 
Especial (BOPE) - grupo de forças es-
peciais da Policia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro. ‘Homem de preto, 
qual é sua missão? É invadir favela e 
deixar corpo e deixar corpo no chão/
Você sabe quem eu sou?/ Sou o mal-
dito cão de guerra/Sou treinado para 
matar/Mesmo que custe minha vida/ 
A missão será cumprida/Seja ela onde 
for/Espalhando a violência, a morte e 
o terror. 

“Estado Policial”

Email: vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

ARTIGO

Por Vercil Rodrigues.
Graduado em História (Licenciatura); Graduado em 

Ciências Jurídicas (Bacharel); Pós-Graduado (Especialização) 
em História Regional; Pós-Graduado (Especialização) 
em Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) em 
Docência do Ensino Superior; Membro do Instituto 
Histótrico e Geográfico de Ilhéus; Membro-fundador e 
Vice-Presidente da Academia Gapiúna de Letras (AGRAL); 
Membro-Idealizador e Vice-Presidente da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA); Membro da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI); autor dos livros Breves 
Análises Jurídicas e Análises Cotidianas (Direitos Editora) e 
Diretor-fundador do jornal, revista, site e editora de livros 

DIREITOS (www.jornaldireitos.com.br). Itabuna – Bahia.
E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br 

e vercil5@hotmail.com
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1- Gostaria se possível me tirasse 
uma dúvida: tenho um imóvel alugado e 
mobiliado, recebi dois meses de caução. O 
locatário atrasando o aluguel pode alegar 
que tem caução e usá-la como pagamento? 
Ou eu posso solicitar o imóvel por atraso 
no pagamento mesmo existindo essa cau-
ção? Ivan

Independetemente da caução, em 
qualquer modalidade, pode o locador 
requerer a retomada do imóvel no 
caso de inadimplemento locatício. Evi-
dentemente, que uam ação de despejo 
por falta de pagamento é um proce-
dimento judicial bastante demorado, 
onde há cautela, anosso ver exagera-
da, em se determinar liminarmente o 
despejo, mesmo depois das alterações 
legislativas recentemente. Pondere, 
dessa forma, com seu inquilino a pos-
sibilidade de que você utilize o valor 
da caução, mas que o memsmo fique 
obrigado a restabelecê-la em curto pe-
ríodo e passe a pagar pontualmente o 
aluguel. Caso você não sinta confian-
ça e ingresse com a comptente ação de 
desepejo.

2- A conta de água do meu prédio 
tem vindo muito alta. Já alertamos so-
bre isso em assembleia e contratamos 

um encanador para verificar as des-
cargas e torneiras dos apartamentos. 
Mas o prédio tem muita criança e não 
sei se isso ajuda nesse desperdício. É 
possível fazer alerta direcionado no 
mural do prédio só para os pais e para 
as crianças? Isso pode dar algum pro-
cesso contra o condomínio? Irã

Irã, poder notificar alguns moradores, 
o condomínio pode. Mas é necessário ana-
lisar, efetivamente, vale a pena causar 
um desgaste com alguns condôminos, em 
razão de uma suspeita de consumo maior 
por crianças. Talvez seja mais interessante 
pensar na individualização dos encnamen-
tos, acarretando por conseguinte significa-
tiva economia ao condomínio. É que, como 
bem sabido, as conta de água são hoje, 
geralmente, a sua segunda maior fonte de 
despesas dos condomínios mais anntigos, 
quando a individualização ainda era obri-
gatória, perdendo somente para o custo 
com o profissional.

Assim sugiro analisar outras questões 
antes de causar um certo embate condô-
minos/pais com os demais condôminos/não 
pais.

Por Felippe Cardozo.
Graduado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Ca-
tarina - UNISUL; Especialista em Direito Público e em Direito 
Imobiliário pela Universidade Salvador – UNIFACS e sócio do 
escritório de advocacia BCM Advogados (http://www.bcma.

adv.br).  Salvador – Bahia.

Direito
Imobiliário

Direito
Internacional

www.bcma.adv.br

Corte fatal

Imposto sobre imposto

Guerra nas Estrelas

Mordida de cão

Sobre as  mudanças na advocacia 
inglesa, a maior associação sem fins 
lucrativos do país que oferecia serviços 
jurídicos para os carentes anunciou na 
semana passada que vai fechar as suas 
portas. A Law for All culpou o excesso de 
burocracia para conseguir financiar seu 

trabalho e os cortes já anunciados na as-
sistência legal no Reino Unido. A ONG 
existe desde 1994 e atendia uma média 
de 15 mil clientes por ano. Foram nome-
ados administradores para dar continui-
dade aos casos ainda sob os cuidados da 
associação.

O Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia decidiu que o imposto cobrado na 
importação de carros (ISV) por Portugal 
integra a base de cálculo do Imposto sobre 
Valor Acrescentado, o IVA português. Os 

julgadores consideraram que o ISV está di-
retamente ligado à entrega dos veículos ao 
país e, por isso, se encaixa no conceito de di-
reitos aduaneiros, taxas e demais encargos 
que integram a base de cálculo do IVA.

Os capacetes dos soldados imperiais 
da série de filmes Guerra nas Estrelas, 
de George Lucas, não são obras-de-arte. 
Foi o que decidiu na semana passada 
a Suprema Corte do Reino Unido, ao 
analisar processo em que a produto-
ra Lucasfilm briga para impedir que o 
designer original dos capacetes conti-

nue fabricando e vendendo réplicas na 
Inglaterra. Para os juízes britânicos, o 
filme é uma obra-de-arte. Os elementos 
usados para fazê-lo, não. Na prática, 
quer dizer que os direitos autorais so-
bre os capacetes expiraram em 15 anos 
— o que não aconteceria se fossem con-
siderados obra artística.

A Corte Europeia de Direitos Hu-
manos condenou a Romênia por não 
cuidar dos cachorros vira-latas no 
país. Uma mulher de 71 anos, que 
foi mordida e ficou com sequelas, re-
clamou na corte a responsabilidade 

do governo por não garantir a sua 
segurança. Ao decidir, os julgadores 
ressaltaram que há cachorros soltos 
espalhados pelas cidades do país e 
que, por ano, milhares de pessoas são 
mordidas por eles.

A OAB ajuizou ação de inconstitucionalidadeAntecedentes criminais

Morte de camponeses Fraude em concurso

A Ordem dos Advogados do Brasil 
ajuizou ação de inconstitucionalidade, 
no Supremo Tribunal Federal, contra 
dois dispositivos da lei de organização 
da Defensoria Pública: o que permite a 
prestação de assistência jurídica gra-
tuita a pessoas jurídicas, e não apenas 
a pessoas carentes; o que dispensa de-

fensor público de inscrição na OAB. De 
acordo com o presidente da entidade, 
Ophir Cavalcante “a defesa dos neces-
sitados constitui, para a Defensoria 
Pública, a sua missão, a sua função, ou 
seja, aquilo que preordena e, ao mesmo 
tempo, limita sua atuação”. 

(Jornal do Brasil).

O jornal O Globo informa que au-
toridades municipais de Nova York 
apresentarão neste mês uma iniciati-
va que, se convertida em lei, reduzirá 
as deportações de imigrantes ilegais 
sem antecedentes criminais que te-

nham sido presos por outras causas. 
Trata-se, por exemplo, de pessoas que 
são detidas e levadas para a prisão de 
Rikers Island, mas contra as quais 
não se apresenta nenhuma acusação 
depois.

Os jornais Folha de S.Paulo, Jornal 
do Brasil e Estado de Minas informam 
que um tribunal guatemalteco conde-
nou, pela primeira vez na história, qua-
tro militares envolvidos no massacre de 
201 camponeses em 1982, em uma brutal 
ação do Exército durante a guerra civil 

(1960-1996). O Tribunal de Alto Risco da 
capital impôs uma pena de 12.060 anos 
de prisão a cada um dos quatro milita-
res, hoje reformados, pelo massacre per-
petrado entre 6 e 8 de dezembro de 1982 
na aldeia Dos Erres, no departamento de 
Petén, 600 km ao norte da capital. 

Um concurso para defensor público 
do Amazonas foi anulado pelo governo 
estadual após a Promotoria apontar 
suspeitas de fraude, noticia o jornal 
Folha de S.Paulo. Segundo o Ministé-
rio Público, passaram na seleção, com 
notas idênticas (80 pontos), filhos de 

defensores públicos e de secretários 
municipais, além do irmão do superin-
tendente regional do Dnit. A Polícia 
Civil amazonense apreendeu hoje malo-
tes de provas violados, computadores e 
documentos na empresa Instituto Cida-
des, que fez o concurso.
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Atendendo a pedido, traço juridica-
mente, em linhas gerais a questão sobre 
o ato de tombar, evidentemente, sem o 
objetivo de esgotar a discussão.

O tombamento é constituído me-
diante ato do Poder Executivo, realizado 
através de procedimento administrativo 
formal, onde é imprescindível a notifica-
ção do proprietário do bem a ser tomba-
do, a fim de que lhe seja oportunizado o 
contraditório e a ampla defesa, que con-
duz ao ato final de inscrição do bem num 
dos Livros do Tombo.

Ou seja, pertence exclusivamente 
ao Poder Executivo a escolha do bem de 
patrimônio histórico e cultural tombado, 
até porque o tombamento é um ato de 
discricionariedade, que deve ser relacio-
nado com o juízo de conveniência e opor-
tunidade, vez que a administração deve 
sempre buscar atingir os interesses da 
coletividade.

Toda a documentação deve estar no 
procedimento administrativo, principal-
mente a que comprova a forte vincula-
ção afetiva da comunidade com o bem, 
assim como a prova do valor histórico e 
cultural, cuja conservação seja de inte-
resse público.

Certo, os Municípios não podem se 
contrapor às leis federal ou estadual. 
Mas, naquilo que lhe sobra de regra-
mento, bem pode impor determinados 
procedimentos de fiscalização e controle 
por órgãos vocacionados para tal, secre-

tárias municipais de cultura, conselhos 
municipais de cultura, etc.

Cabe destacar que é permitido ao 
Poder Judiciário apenas a análise do 
ato administrativo no que se refere aos 
seus aspectos de legalidade. Não conce-
de a ele a prerrogativa de adentrar ou 
controlar o mérito do ato administrativo 
quando seu conteúdo decorre do exercí-
cio do poder discricionário atribuído à 
Administração.

Neste sentido já se manifestou o 
Superior Tribunal de Justiça, assen-
tando que: “é defeso ao Poder Judiciário 
apreciar o mérito do ato administrativo, 
cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob 
o aspecto de sua legalidade, isto é, se foi 
praticado conforme ou contrariamente 
à lei. Esta solução se funda no princípio 
da separação dos poderes, de sorte que 
a verificação das razões de conveniência 
ou de oportunidade dos atos adminis-
trativos escapa ao controle jurisdicional 
do Estado.” (ROMS n° 1288/91-SP, 4a 
Turma, Rei. Min. César Asfor Rocha, DJ 
02.05.1994, p. 9.964)

Teço algumas considerações jurídi-
cas sobre os efeitos do tombamento de 
Patrimônio Público:

I - O legislativo, não pode instituir 
o tombamento por meio de lei, limitar-
se-á as regras para sua efetivação, sob 
pena de violação ao disposto no art. 2º da 
Constituição do Brasil;

II – É de natureza discricionária a de-

cisão de promover o tombamento, a não 
observação do requisito legal permite ao 
Poder Judiciário rever o ato administra-
tivo sob o aspecto de sua legalidade;

III - Exige a observância do procedi-
mento previsto no Decreto-lei 25/1937;

IV – O Poder Público não tem o dever 
de tombar todos os bens que ostentam 
algum valor histórico, artístico e paisa-
gístico;

V – O tombamento pode ser anulado 
de oficio, quando eivados de vícios (Sú-
mula nº 473 do STF), tal decisão deve 
ser justificada por razões fundamentais 
de ordem técnica.

Enfim, o ato que instituiu o tomba-
mento, não realiza o milagre da imuta-
bilidade.

Por todo o exposto, concluo que, 
pode a administração anular seus pró-
prios atos, de oficio, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, inclusive 
se o procedimento administrativo esta 
em confronto com o Decreto-lei 25, de 
30.11.1937 - norma nacional sobre tom-
bamento, independentemente de proce-
dimento administrativo, quando a ques-
tão se tratar de mera interpretação de 
texto legislativo, sem cuidar de questões 
fáticas.

Por Flávia Falcão Gordilho.
Advogada do Escritório Falcão e Gordilho; Pós-graduada 
em Direito Tributário e Público; Diretora Jurídica da AM-
PESBA- Associação das Micro e Pequenas Empresas do Sul 
da Bahia. Membro do Comitê Gestor do Simples Nacional 
do Município de Itabuna, representando a OAB - Subseção 

de Itabuna – Bahia. 1- Ab Irato = Movido pela cólera;
2- Ad Mensuram = Conforme medida, venda 

estipulada de acordo com o peso e a medida.
3- Animus Aemulandi = Intenção de Imitar.
4- Animus Dolandi = Intenção de Imitar.
5- Autorictas = Autorização.
6- Bonii Mores = Bons costumes.
7- Consuus = Cúmplice.
8- Custus Legis = Guardião da lei.
9- Do Ut Dês = Dou se deres.
10- De Cuius (De cujus) = Falecido.
11- Exceptio Veritatis = Exceção da verdade.
12- Ex Boa Fide = De boa fé.
13- Fumus Boni Iuris = Fumaça do bom direito.
14- Gratia Argumentadi = Apenas pelo favor de argumentar.
15- Moto Próprio = Por iniciativa Própria.

Tombamento de 
Patrimônio Público

Direito
Administrativo

E-mail: falcaoegordilho@uol.com.br 

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

largo,carnavais e religiosas,publicidade 
volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, protelatórios, 

obstruir propositadamente o andamento do processo. Do 
contrário, estarás indo de encontro ao que preceituam 
a Constituição, O Estatuto da Advocacia e o seu Código 
de Ética. Agindo de forma a se tornares prejudicial “à 
administração da Justiça”.

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do todo recomendá-

vel que o advogados ajuste com o cliente, mediante contra-
to escrito, com clareza e pormenorizadamente, os serviços 
a que se obriga. O valor e a forma de pagamento de seus 
honorários, não esquecendo de explicitar se destes serão 
deduzidos, ou não, imposto de renda e outros encargos.

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam que o advo-

gado previna o cliente da morosidade da Justiça, evite 
fazer previsão de prazo para o término do feito, afim de 
que ele não estranhe e inculpe o patrono pela demora da 
tramitação da causa, como não amiúde sucede.

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe confiança. Se al-

gum dia o mandatário perceber que essa confiança deixou 
de existir, compete-lhe expor esse sentimento ou impressão 
ao constituinte, e dizer-lhes que quão difícil se torna, nes-
sas condições, continuara como seu patrono. É de toda con-
veniência deixar o cliente à vontade para acertar o valor de 
seus serviços já prestados e constituir outro advogado em 
que confie. Nada mais desconfortável e desestimulante do 
que sentir que não mais dispõe de crédito do constituinte.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de 
Benedito Calheiros Bomfim

Prezado Vercil, quero parabenizar pela quali-
dade do Jornal DIREITOS, que leio via internet 
e agradecer também pela atenção e publicação do 
meu artigo: A judicialização da saúde: uma inter-
face entre o Direito e a Saúde (Edição de julho).

Joankley Costa do Patrocínio, Enfermeiro. Salvador – 
Bahia. 

Cumprimentamos o 
jornal DIREITOS pela 
entrevista com Cleber 
Moreira (Edição de Ju-
lho) que revelou um pou-
co dessa instituição que 
tanto desperta curiosi-
dade da população que é 

a Maçonaria. Ao mesmo 
tempo parabenizamos 
aos veneráveis mestres 
Maçônicos por tão hu-
milde gesto em realizar 
uma “posse coletiva” e 
pública. 

Luiz Antônio, Micro empre-
sário. Itabuna – Bahia.

Parabenizo Angélica Rodrigues e toda a equipe do Jornal 
DIREITOS por tão bem retratar os eventos sociais de nossa 
querida Itabuna e região. É realmente um show de imagens 
que nos transporta para tais eventos.

Maria Augusta, Comerciante. Ilhéus – Bahia.
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A CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania) aprovou na 
última terça-feira (2/8) proposta que 
criminaliza a coleta, o transporte, a 
venda e a doação, sem licença, de es-
pécies da flora ou da fauna locais para 
fim comercial ou científico. O alvo do 
projeto é a chamada biopirataria. A 
proposta segue para análise do Plená-
rio da Câmara.

A proposta aprovada é o substituti-
vo do deputado João Paulo Lima (foto) 
PT-PE, ao Projeto de Lei 4225/04, do 
ex-deputado Carlos Rodrigues (PL-
RJ) e ao PL 6794/06, do deputado João 
Campos (PSDB-GO). O segundo tra-
mita apensado ao primeiro.

De acordo com o substitutivo, o 
crime de biopirataria prevê reclusão 
de dois a cinco anos, além de multa. 
Se o material colhido for destinado ao 
exterior, a pena é aumentada em um 
terço. Já se, além de o objetivo ser a 
remessa ao exterior, a coleta visar ao 
desenvolvimento de pesquisa científi-
ca ou ao registro de patente, a pena é 
aumentada de um terço até metade da 
inicialmente prevista.

Para Lima, a medida deve inibir 
ameaças à biodiversidade do País. “O 
Brasil possui um riquíssimo acervo 
de fauna e flora. Tal situação termina 

por despertar a cobiça dentro e fora do 
nosso País”, alertou.

Propostas originais  - O texto ori-
ginal do PL 4225/04 quadruplicava a 
pena de prisão e a multa em crimes 
contra a fauna cometidos por estran-
geiros. O PL 6794/06, por sua vez, já 
tipificava o crime de pirataria, com 
pena de reclusão de dois a cinco anos 
e multa.

No caso de intenção de remessa ao 
exterior, contudo, a pena seria aumen-
tada da metade até o dobro. Já nos ca-
sos de envio ao exterior para registro 
de patente, a pena seria aumentada de 
uma vez e meia a um triplo.

Antes da aprovação do relatório 
de Lima, a CCJ havia rejeitado outro 
relatório, do deputado Ricardo Tripoli 
(PSDB-SP). Tripoli sugeria a rejeição 
do PL 4225/04 e a aprovação do PL 
6724/06. “Ambos são projetos elogiá-
veis, na medida em que buscam prote-
ger nosso patrimônio genético da bio-
pirataria promovida por estrangeiros. 
Contudo, o PL 6794/06 nos parece me-
lhor estruturado, até mesmo do ponto 
de vista de sua redação”, disse Tripo-
li. Com a votação, o relatório de Lima 
virou parecer vencedor e o de Tripoli, 
voto em separado. 

(Agência Câmara)

CCJ aprova projeto que
tipifica crime de biopirataria

Acabei de ler o livro “Gestão de Pessoas 
não é com o RH”, de José Luiz Bichuetti, que 
afirma que os ativos de uma empresa não 
são compostos somente por equipamentos, 
mas sim pelas pessoas que nela trabalham. 
Segundo ele, quem deve garantir essa efici-
ência e a produtividade são os gestores e o 
CEO, através do acompanhamento de cada 
etapa do processo de seleção, contratação, 
treinamento, promoção e carreira de seus 
empregados. 

A obra demonstra a importância de 
uma cultura empresarial voltada para a 
valorização dos profissionais, tendo o RH 
como parceiro de negócios e sendo a respon-
sabilidade da administração da carreira de 
cada colaborador praticamente única do 
seu superior/gestor.

“Houve uma época, não muito distan-
te, em que os funcionários ascendiam em 
hierarquias tão elegantes e monumentais 
quanto templos astecas. Os degraus eram 
claros, o caminho parecia óbvio; abstraia 
o fato de que quem chegava ao topo eram 
sacerdotes ou vítimas de sacrifícios huma-
nos. Hoje os trabalhadores, os gerentes, 
os executivos andam para lá e para cá em 
empresas que se assemelham mais a pla-
cas de circuitos do que a pirâmides, onde 
as linhas de energia e controle se esbarram 
pelo caminho; onde as rampas são muitas 
e as escadas poucas e curtas; onde o prin-
cípio organizacional é a reorganização infi-
nita e onde é difícil saber o que é carreira 
e mais ainda como desenvolvê-la” (Thomas 
Stewart).

É o que vem ocorrendo com os departa-

mentos jurídicos das grandes organizações, 
onde a responsabilidade dos seus advogados 
limita-se à elaboração de contratos e a apa-
gar os incêndios, principalmente ligados aos 
direitos trabalhistas por ocasião da demis-
são, inclusive a voluntária, dos seus colabo-
radores. Quem entende dos trâmites legais 
dos direitos trabalhistas? E dos seus direitos 
e deveres? Quem deve conhecer os acordos 
pactuados com os sindicatos? Quem irá re-
presentar a instituição legalmente? Quem 
poderá prever futuros embates jurídicos?

Tenho certeza que a Gestão de Pessoas 
é da responsabilidade, além dos gestores e 
dos CEOS com o apoio do RH, também do 
departamento jurídico interno ou externo 
das organizações, pois em um País tão pro-
tecionista e com sindicatos tão poderosos 
no estabelecimento de normas e direito dos 
seus filiados, o processo rescisório da rela-
ção capital e trabalho comumente se torna 
uma grande dor de cabeça para as corpo-
rações. 

No meu entender como advogada, toda 
e qualquer decisão sobre a vida de qualquer 
tipo de colaborador, seja uma contratação, 
promoção, premiação ou demissão durante 
todo o período da relação profissional, deve-
ria sim ser avalizada pelo departamento ju-
rídico, pois na minha vivência profissional 
já vi e defendi ambos os lados da relação, 
e o prejuízo, na grande maioria das vezes, 
costuma ser sempre do empregador.

Por Sylvia Romano. 
        Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados.
São Paulo - Capital. 

E-mail: sylviaromano@uol.com.br

Direito do Trabalho

A importância do Direito 
Trabalhista na gestão de pessoas

Decisão adiada
O julgamento de Hosni Mubarak e 

seus dois filhos foi adiado até 15 de agos-
to, anunciou o presidente do tribunal, 
Ahmed Rafaat, que ordenou que o ex-
presidente egípcio permaneça num hos-
pital perto do Cairo até a próxima audi-
ência. De acordo com os jornais O Estado 

de S. Paulo, Jornal do Brasil, Folha de 
S.Paulo, Diário do Nordeste, Estado de 
Minas e O Globo, Mubarak e seus filhos 
Alaa e Gamal, acusados de envolvimento 
na morte de manifestantes e de corrup-
ção, se declararam inocentes no Tribu-
nal Penal do Cairo.



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 10 de agosto a 10 de setembro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
12

Segundo a literatura médica a 
hérnia de disco é a projeção da par-
te central do disco intervertebral, 
para além de seus limites normais. 
A coluna vertebral é composta por 
vértebras, em cujo interior existe 
um canal por onde passa a medula 
espinhal ou nervosa. Entre as vér-
tebras cervicais, torácicas e lomba-
res, estão os discos intervertebrais, 
estruturas em forma de anel, cons-
tituídas por tecido cartilaginoso e 
elástico cuja função é evitar o atrito 
ente uma vértebra e outra e amor-
tecer o impacto.

Estes discos intervertebrais 
desgastam-se com o tempo e o uso 
repetitivo, o que facilita a formação 
de hérnias de disco, ou seja, a ex-
trusão da massa discal que se pro-
jetam para o canal medular através 
de uma ruptura da parede do anel 
fibroso, se dando estes problemas 
mais freqüentemente nas regiões 
lombar e cervical, por serem áreas 
mais expostas ao movimento e que 
suportam mais carga.

Os portadores desta patologia 
apresentam sintomas, que é um 
formigamento com ou sem dor na 
coluna, geralmente com irradiação 
para membros inferiores ou su-
periores, podendo também afetar 
somente a extremidade dos pés e 
mãos. E quando a hérnia de disco 

está localizada na cervical, pode 
haver dor no pescoço, ombros, na 
escápula, braços ou tórax, associa-
da a uma diminuição da sensibi-
lidade ou de fraqueza no braço ou 
nos dedos.

Fatores genéticos têm é um 
determinante muito forte na dege-
neração e / ou alteração dos discos. 
Sofrer exposição à vibração por lon-
go prazo combinada com levanta-
mento de peso, ter como profissão 
dirigir, realizar freqüentes levan-
tamentos são os maiores fatores de 
risco para ocorrer lesão da coluna 
lombar. Cargas compressivas colo-
cam a coluna em uma condição pior 
para sustentar cargas mais altas 
aplicadas diretamente após a expo-
sição à vibração por longo período 
de tempo, como, também dirigir di-
versas horas.

O que me motivou escrever essa 
matéria, abordando especificamen-
te a patologia conhecida como Hér-
nia de Disco” suas limitações fun-
cionais e laborais e a possibilidade 
de ser geradora de benefícios previ-
denciários por incapacidade, foram 
os constantes relatos de meus clien-
tes portadores desta enfermidade 
que quando submetidos à Perícia 
Médica do INSS, sistematicamen-
te os Peritos Médicos da Autarquia 
afirmam que esta moléstia não é 

geradora de incapacidade laborati-
va, conseqüentemente do benefício 
de Auxílio-Doença.

Inicialmente, importante des-
tacar que a legislação que regula a 
matéria previdenciária, não define 
uma relação de patologias que faz 
jus ao Auxílio-Doença ou Aposenta-
doria por Invalidez, e outra relação 
que não faz jus. Para fins previden-
ciários considera-se incapacidade 
laborativa a impossibilidade de 
desempenho de atividades que o se-
gurado tem aptidão, decorrente de 
alterações patológicas conseqüen-
tes de doenças ou acidente, portan-
to, qualquer enfermidade pode ser 
geradora de incapacidade parcial 
ou total.

Dentro do critério da incapaci-
dade laborativa, deverão ser consi-
derados o critério do agravamento 
da doença, bem como o risco de 
vida pessoal ou de terceiros, que 
a continuação do trabalho possa 
acarretar, dentro das condições em 
que ele é executado pelo segurado. 
Nesta situação, posso mencionar 
os inúmeros clientes que são “Mo-
torista de Ônibus”, intermunicipal, 
interestadual e de linha coletiva de 
diversas empresas que tiveram seu 
benefício de Auxílio-Doença cessa-
do pelo INSS, e hoje são objeto de 
demanda judicial junto ao Juizado 

Hérnia de disco e a
incapacidade laborativa

Direito 
Previdenciário

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com

Especial Federal nas Subseções de 
Itabuna e Ilhéus.

Estes são profissionais tem me 
deixado muito preocupado dian-
te da minha missão previdenciá-
ria, pois portadores da patologia 
de “Hérnia de Disco” e em alguns 
casos também portadores de Car-
diopatia Grave e Diabetes que tem 
seus benefícios de Auxílio-Doença 
suspenso, porque o Perito Médico 
da Previdência entende que eles 
estão aptos a voltar a exercerem 
suas atividades profissionais, e este 
retorno estará fatalmente colocan-
do em risco sua vida e de terceiros 
inocentes por eles transportados 
ou que estão na estada, pois, estão 
sujeitos sempre a ocorrência de aci-
dentes em virtude das limitações 
funcionais e laborais que esta pato-
logia gera.

Assim, não se sustenta a tese 
apresentada pelos Peritos da Pre-
vidência Social de que a “Hérnia 
de Disco” é uma doença normal do 
ser humano e que não gera incapa-
cidade. Apesar de esta tese preva-
lecer nas fronteiras da Previdência 
Social, uma vez que a Autarquia 

goza do instituto da “Presunção da 
Legalidade”, no Juizado Especial 
Federal Previdenciário, prevalece 
o diploma legal e aliado a todos os 
elementos de convicção existentes 
no processo, o Magistrado pode 
lançar mão da Perícia Médica Judi-
cial, para dirimir dúvidas, sempre 
se buscando uma avaliação judicial 
com profissional médico especialis-
ta em neurologia e ortopedia que 
poderão com precisão emitir um pa-
recer médico sobre o quadro clínico 
do segurado.

A questão previdenciária deve 
ser objeto de reflexão do segura-
do da Previdência Social, devendo 
sempre estar buscando orientações 
com profissionais especialista nesta 
matéria para que se evitem injusti-
ças, ou seja, que um direito líquido e 
certo tenha sido deixado para traz, 
pela falta de persistência do segu-
rado em lutar pelos seus direitos.

Por Marcos Conrado.
Advogado, Especialista em Direito 

Previdenciário; Membro da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) 

e Diretor Fundador da Marcos Conrado 
– Advocacia & Consultoria 

– Itabuna – Bahia.


