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Direitos – Dr. Marcos Conrado, 
o Senhor já é bastante conhecido e 
firmou-se em Itabuna como o maior 
especialista em Direito Previdenciá-
rio. Fale um pouco da sua vida e por-
que escolheu a advocacia.

Marcos Conrado – Inicialmente me 
formei em Ciências Econômicas. Entre-
tanto, sentia que não era a profissão da 
minha aptidão. E por influência do meu 
saudoso pai, resolvi fazer o Curso de 
Direito me graduando no ano de 1988 
e logo em seguida me tornei advogado. 
E realmente é atividade que tenho apti-
dão e me realiza profissionalmente, pois 
seguido o pensamento do grande jurista 
Saulo Ramos, “A advocacia é a sua sua-
ve obsessão, é o irresistível fascínio de 
lutar pela defesa do direito de alguém. 
Salvar liberdades, honras, patrimônio 
de toda a espécie, materiais e morais. 
Poder ajudar na cura de feridas abertas 
nas almas dos injustiçados, pobre ou ri-
cos”. Então esta é a minha advocacia de 
buscar corrigir as injustiças cometidas 
contra cidadãos, e dentro de minha es-
pecialidade as injustiças cometidas pela 

Previdência Social aos seus segurados 
trabalhadores.

Direitos – Então Doutor, muita 
gente questiona o porquê do seu es-
critório no São Caetano e não na cin-
qüentenário (centro de Itabuna), por 
exemplo?

 MC – Por um período estive advogan-
do no extremo sul do Estado da Bahia, 
pois com o falecimento de meu pai, tive 
a obrigação de administrar uma pro-
priedade rural deixada por ele naquela 
região. Entretanto, tinha como objetivo 
montar um escritório em Itabuna assim 
que fosse possível, mas não queria abrir 
um escritório no centro da cidade, onde 
seria mais um advogado. Sempre tive o 
entendimento de que o São Caetano era 
um bairro diferenciado, e um escritório 
de advocacia neste bairro de início pode-
ria haver alguma dificuldade, mas com 
um trabalho bem feito, com respeito e 
dignidade ao cliente e ética profissional, 
uma especialidade definida de atendi-
mento, ou seja, advocacia previdenciária, 
poderíamos firmar e uma referência e é o 
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que tem acontecido.

Direitos – E o público tem corres-
pondido às suas expectativas?

MC – Tem correspondido muito, tan-
to do bairro como demais localidades da 
cidade. E nosso trabalho vem sendo tam-
bém procurado por cidadãos injustiçados 
de diversos municípios da região.

Direitos – Sabemos da morosidade 
do Judiciário em julgar os processos. 
Qual a média de tempo para julga-
mento de uma causa previdenciária.

MC – É difícil falar em tempo para 
ocorrer o julgamento das ações previ-
denciárias, pois vários fatores podem ser 
determinantes para este lapso de tempo. 
Importante esclarecer, que as ações pre-
videnciárias ajuizadas no Juizado Espe-
cial Federal, são mais rápidas, pois o rito 
processual sumário é mais simplificado, 
entretanto, têm que ser observados os 
prazos para não gerar nulidade, e após a 
sentença a parte vencida pode apresen-
tar recurso. Nas ações previdenciárias o 
objeto é uma renda mensal que tem o ca-

O advogado Marcos Conrado, especialista em Previdência Social é mem-
bro Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) acaba de 
promover importante reforma do escritório de advocacia “Conrado 

Advocacia”, criando melhores condições para os clientes e ampliação do aten-
dimento para outras especialidades como Direito do Trabalho e concedeu im-
portante entrevista sobre as atividades do referido escritório. 

“A advocacia é a sua suave 
obsessão, é o irresistível 
fascínio de lutar pela defesa 
do direito de alguém”

ENTREVISTA

Marcos Conrado – Advogado especialista 
em Previdência Social é membro Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) 

ráter alimentar, destinado a subsistência 
do segurado autor, e na maioria dos casos 
a ação sendo julgada procedente, o Juízo 
mesmo que haja recurso do INSS, deter-
mina a implantação do benefício referen-
te as parcelas a serem vencidas.

Direitos – O Senhor faz parte do 
corpo jurídico do Sindicato dos Apo-
sentados e Pensionistas do Estado 
da Bahia (SINDAPEB) instituição 
Sul Baiana que presta um excelen-
te serviço aos seus associados. Qual 
sua avaliação do Sindicato na busca 
dos direitos de seus associados?

MC – Tenho muita satisfação em fazer 
parte do corpo jurídico do SINDAPEB, pois 
tenho dito sempre que sou advogado pre-
videnciário, com objetivo de orientar não 
só dos meus clientes, mas principalmente 
da causa previdenciária, com objetivo de 
orientar, instruir os segurados, aposenta-
dos e pensionistas do Sistema Previdenci-
ário, e sei que o SINDAPEB também tem 
esta missão como importante e determi-
nante para que os segurados da Previdên-
cia Social conheçam seus direitos.

Direitos – O que os segurados do 
INSS e filiados do SINDAPEB podem 
esperar de seu escritório – Conrado 
Advocacia?

 MC – Podem esperar a mesma dedi-
cação e compromisso na busca de orien-
tar, instruir os direitos dos segurados 
da Previdência Social, como também a 
defesa, a  busca incansável de corrigir as 
injustiças cometidas aos seus segurados 
pela Autarquia Previdenciária.

Direitos – Doutor Marcos Conra-
do, deixe uma mensagem para o tra-
balhador, aposentado, o pensionista 
e todos aqueles que estão sobre a 
proteção jurídica através do escritó-
rio “Conrado Advocacia” em causas 
previdenciárias e trabalhistas.

MC – Nosso escritório busca todos os 
dias modernizar, se aperfeiçoar, se capa-
citar, com o objetivo de estar sempre atu-
alizado nas questões previdenciárias e 
trabalhistas, para proporcionar aos nos-
sos clientes o melhor nestas especialida-
des do Direito, e também procurando dar 
um atendimento diferenciado ao nosso 
público quando chega a nosso escritório 
(Fonte: SINDAPEB)
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CNJ propõe apresentação de 
preso ao juiz em 24 horas

A corregedora nacional de justiça, 
ministra Eliana Calmon, apresentou 
esta semana uma proposta de resolução 
que determina a apresentação de toda 
pessoa presa ao juiz competente no pra-
zo de 24 horas. A proposta, elaborada de 
forma conjunta pela Presidência do Con-
selho Nacional de Justiça e pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça, procura 
alinhar o país à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, assinada pelo 
governo brasileiro.

Eurípedes Brito 
Cunha lança o 
livro Advocacia 
Trabalhista

Receita fará pela 
Internet inscrição 
gratuita do CPF
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ENTREVISTA

CONCURSOS

Fazenda
lança edital

Dr. Saul 
Quadros Filho 
– Presidente da OAB 
Secção Bahia.

A Seccional é um 
“contínuo fazer”.  
Novos problemas 
surgirão, e novas 
soluções terão que 
ser encontradas
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Como homenagem ao Dia do Advogado - 11 
de Agosto, o Jornal DIREITOS deste mês, re-
solveu entrevistar dois grandes profissionais 
do Direito e incansáveis defensores das prerro-
gativas dos advogados baianos, Saul Quadros 
Filho – advogado e presidente da OAB Seccio-
nal Bahia (biênios 2007-2009 e 2010-2012) e 
o advogado Deusdete Machado de Sena Filho, 
presidente da OAB subseção de Ilhéus (biênios 
2007-2009 e 2010-2012). A semelhança entre 
os dois, além da qualidade de suas gestões, é 
que ambos com reeleições garantidas, prefe-
rem não serem mais candidatos. 

Deusdete Machado de Sena Filho, graduou-
se em Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) nos anos 1983 – 1987. Pós graduado 
em Direito do Trabalho e Direito Processual do 
Trabalho pela Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cias (FTC) e Membro da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

Um terceiro entrevistado dessa edição 
especial é um dos maiores especialistas do 
Direito Previdenciário na Bahia, o advogado 
itabunense Marcos Conrado, diretor-funda-
dor da Conrado Advocacia e também Membro 
da Academia de Letras Juridicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA).

DIREITOS - O que o levou 
a candidatar-se à Presidencia 
da Subseção Ilhéus?            

Deusdete Machado de 
Sena Filho - Confesso que, ini-
cialmente, ser Presidente da OAB 
- Subseção de Ilhéus, não fazia 
parte de meus projetos. Entretan-
to, em 2006, um grupo de colegas, 
descontentes com a então admi-
nistração, viram em meu nome 
uma possibilidade de mudança da 
situação em que se encontrava a 
Subseção de Ilhéus.

DIREITOS - Como se 
encontrava a Subseção de 
Ilhéus?

Deusdete Machado - Infe-
lizmente quando assumimos a 
Subseção de Ilhéus, ela não dis-
punha de condições mínimas de 
funcionamento, estando com os 
telefones cortados por falta de pa-
gamento, sanitários interditados, 
empregados em situação irregu-
lar, o único computador quebrado, 
móveis velhos, num estado incom-
patível com a dignidade dos advo-
gados, os quais, por todas essas 
razões, não frequentavam a sede 

da OAB.

DIREITOS - E o que foi 
feito para solucionar os pro-
blemas encontrados, e como 
faria um balanço de sua admi-
nistração?

Deusdete Sena - Para resol-
ver os problemas existentes à épo-
ca, a Diretoria então eleita, com o 
apoio da Seccional Bahia, adotou 
providências no sentido de orga-
nizar o quadro de funcionários da 
Subseção; adquirir computado-
res, impressoras e equipamentos; 
consertar equipamentos e insta-
lações; instalar rede de internet 
e agora sem fio; realizar cursos, 
eventos e confraternizações; im-
plementar a assistência judiciá-
ria gratuíta; ampliar o horário de 
atendimento da Subseção. Acima 
de tudo, a nova diretoria democra-
tizou a Subseção de Ilhéus, quan-
do então os advogados passaram 
a ter uma maior participação nas 
deliberações mais importantes, 
através das diversas comissões 
que foram criadas. A Sede foi in-
teiramente reformada, inclusive 
com a substituição de todos os 

móveis por novos, adequando as 
instalações à redução de seu espa-
ço, provocada pela construção do 
anexo ao Forum. Dotamos a sala 
da OAB na Justiça do Trabalho de 
computador, impressora, antena 
parabólica. Além disso, podemos 
contar com um funcionário na 
OAB naquela sala nos horários de 
audiência. Mobiliamos a sala dos 
advogados na Comarca de Cana-
vieiras, inclusive com computado-
res e impressoras para as salas de 
Canavieiras e Una. Estamos envi-
dando esforços para dotar os Fo-
runs de Itacaré e Maraú de sala 
de advogados. Enfim, hoje conta-
mos com diversos equipamentos 
eletroeletrônicos, móveis, funcio-
nários, rede de comunicação, etc. 
Além disso, estamos editando 
normas internas para regular os 
procedimentos, tais como regi-
mento das comissões, estatuto da 
subseção, normas de procedimen-
to administrativo.

DIREITOS - E quanto aos 
problemas enfrentados pelos 
advogados na Justiça Baiana?

Deusdete Sena - Assim que 

assumimos a direção da Subse-
ção de Ilhéus em nosso primeiro 
mandato, sentimos a necessidade 
de ouvir dos advogados quais os 
problemas por eles enfrentados 
no dia a dia da advocacia. Para 
isso, realizamos um evento que 
denominamos “a voz do advoga-
do” para obter desses profissio-
nais um retrato dos problemas 
enfrentados. Depois disso, rei-
vindicamos junto aos juizes esta-
duais das Comarcas abrangidas 
pela Subseção, a solução dos pro-
blemas apresentados. Como não 
obtivemos respostas satisfatórias 
aos ofícios encaminhados, e em 
virtude de deliberação dos advo-
gados naquele mesmo evento, pro-
tocolamos pedido de providências 
junto à Corregedoria do Tribunal 
de Justiça e ao Conselho Nacional 
de Justiça, apontando as várias 
irregularidades encontradas na 
Comarca de Ilhéus. Quanto ao 
pedido de providências dirigido 
à Corregedoria do Tribunal de 
Justiça, não obtivemos resposta 
satisfatória. Entretanto, o pedi-
do de providência protocolado no 
Conselho Nacional de Justiça foi 
recebido e autuado, tendo seu re-
lator exarado decisão preliminar 
no final de 2008, determinando 
ao Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia que realizasse Correição 
Geral Extraordinária na Comarca 
de Ilhéus para apuração das irre-
gularidades apondadas na inicial 
do pedido de providências.

DIREITOS - Em que con-
sistiam esses problemas?

Deusdete Sena - Na verda-
de são problemas históricos que 
ainda estão presentes em nossa 
realidade, que consistem, alguns 
deles, na ausência de magistra-
dos, ausência dos magistrados 
na vara no horário de expedien-
te, suspensão rotineira do aten-
dimento para serviços internos, 
morosidade no andamento dos 
processos, existência de processos 

conclusos ou sem andamentos há 
mais de um ano, restrição de aces-
so dos advogados aos juízes plan-
tonistas fora do horário normal, 
resistência de alguns magistrados 
em determinar a expedição de al-
varás para levantamento de valo-
res em nome do advogado, restri-
ção do acesso dos advogados aos 
processos em que não possuem 
procuração, quando não estão em 
segredo de justiça, restrição de di-
reito de vista e obtenção de copia 
de processos conclusos, negativa 
do fornecimento de certidões em 
geral pelos servidores das varas, 
e em especial das que informam 
sobre o motivo da impossibilidade 
do advogado de ter acesso ao pro-
cesso, insuficiência do número de 
serventuários, etc.

DIREITOS - Você vai  con-
correr novamente à reeleição?

Deusdete Sena - Não. Se fi-
zesse isso, iria incorrer nos mes-
mos erros que criticamos em ou-
tras pessoas que assim o quiseram. 
Entendo que a instituição tem que 
ser oxigenada por novos diretores, 
novas idéias, novos pensamentos, 
sempre buscando o melhor para a 
classe. Todavia, vamos continuar 
ajudando a instituição e os advo-
gados da Subseção de Ilhéus, pois 
estamos apoiando o candidato à 
presidente da Seccional Antônio 
Menezes, participando como can-
didato ao Conselho Estadual.

DIREITOS – Quem Deu-
sdete Sena apóia para OAB 
subseção de Ilhéus e por quê?

Deusdete Sena – Meu apoio 
é para Dr. Martone Maciel, pelo 
trabalho que vem realizando jun-
tamente com a atual diretoria em 
defesa das prerrogativas dos ad-
vogados, bem como em tudo em 
que a instituição tem lhe solicita-
do. Além disso, Martone Maciel é 
um profissional competente, inde-
pendente e compromissado com a 
instituição. 

“Acima de tudo,
a nova diretoria 
democratizou a
Subseção de Ilhéus”

Deusdete Machado de Sena Filho, 
presidente da OAB subseção de Ilhéus



Receita fará pela Internet
inscrição gratuita do CPF

A Receita Federal anunciou 
na quarta-feira (1º/8) que a inscri-
ção no Cadastro de Pessoa Física, 
o CPF, poderá ser feita gratuita-
mente pela internet.

Na última quinta-feira (2/8), 
o subsecretário de arrecadação e 
atendimento da Receita, Carlos 
Roberto Occaso, concederá en-
trevista coletiva para tratar da 
implementação do serviço. A en-
trevista será às 16h30, na sala 
de reuniões do Gabinete da RFB 
(719) do edifício sede do Ministé-
rio da Fazenda, na Esplanada dos 
Ministérios.

Recentemente, a Justiça Fede-
ral de São Paulo proibiu a cobran-
ça de taxas para a emissão do CPF 
no estado. Na decisão, o juiz Fle-
tcher Eduardo Penteado, da 16ª 
Vara Federal Cível em São Paulo, 

afirmou que a Constituição garan-
te que todos os documentos consi-
derados básicos ao cidadão devem 
ser gratuitos. Com isso, reverteu 
liminar de dezembro do ano passa-
do, que dava gratuidade à emissão 
de CPF apenas para pessoas com-
provadamente pobres.
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O direito processual constitucional 
brasileiro incorporou dois mecanismos 
que estão contribuindo de forma signifi-
cativa para a abertura da jurisdição cons-
titucional à sociedade civil, quais sejam a 
Audiência Pública e a figura jurídica do 
Amicus Curiae. A título de exemplo,uma 
advogadaindígena, de forma inédita no 
Brasil, realizou, em agosto de 2008, uma 
sustentação oral perante o Supremo Tri-
bunal Federal, por ocasião do julgamen-
to “raposa/serra do sol”, na qualidade de 
“amigo da corte”. Esta benfazeja abertura 
processual à participação de vários atores 
e representantes das múltiplas etnias que 
compõem o povo brasileiro para a cons-
trução e desenvolvimento do nosso direi-
to constitucional é tributária, em grande 
escala, aos ensinamentos de um jurista 
alemão, Peter Häberle, professor emérito 
da Universidade de Bayreuth e influente 
constitucionalista, não apenas na Alema-
nha, mas em vários países que adotaram 
o modelo de “justiça constitucional”. 

Para Häberle, a Constituição deve 
ser entendida como uma ordem jurídica 
fundamental do Estado e da sociedade, 
não apenas no que atine à limitação do 
poder estatal, mas também como funda-
mento para o poder do Estado, abran-
gendo tanto Estado quanto sociedade. A 
jurisdição, segue o autor, como poder po-
lítico, deve atuar, desde o princípio, para 
além do dogma da separação Estado/So-
ciedade, obrigando-se a seguir o modelo 
do pluralismo e da ampliação do direito 
processual constitucional relativo aos 
instrumentos de participação pluralista 
condizentes com uma “sociedade aberta”. 
Nada obstante, adverte o autor no senti-
do de que levar a sério a “sociedade aber-
ta dos intérpretes da Constituição” não 
significa apenas assegurar uma garantia 
no âmbito processual, mas também que 
o conteúdo de sua interpretação consti-
tucional seja, de certo modo, apreendido 
pelo Tribunal.

Os institutos processuais da Audi-

ência Pública e do Amicus Curiae, pre-
vistos, respectivamente, nos § 1º e 2º, do 
artigo 6º, da Lei nº 9882/99, foram utili-
zados pelo STF em seis julgamentos de 
grande relevância, envolvendo os temas 
da ação afirmativa como mecanismo de 
combate à desigualdade racial, da “judi-
cialização” da saúde, em especial do for-
necimento pelo Estado de medicamentos 
de alto custo e sem previsão nos protoco-
los e diretrizes terapêuticas do SUS, da 
descriminalização do aborto nos casos de 
anencefalia do feto, veiculado pela ADPF 
54, da importação de pneus usados fren-
te à questão ambiental (ADPF 101),da 
possibilidade de realização de pesquisa 
científica com células-tronco embrioná-
rias, eda (in)constitucionalidade da Lei 
11.705/2008 que proíbe a venda de bebi-
das alcoólicas à beira das rodovias fede-
rais ou em terrenos contíguos com aces-
so direto a estas. Todos estes processos 
judiciais, que outrora seriam debatidos e 
julgados a portas fechadas, foram objeto 
de deliberação pública pela comunidade 
científica, professores, médicos, biólogos, 
religiosos, representantes das mais va-
riadas entidades de classe e da socieda-
de civil em geral.

No caso específico do direito funda-
mental à saúde, foram ouvidos cinquen-
ta especialistas, entre advogados, defen-
sores públicos, promotores, magistrados, 
médicos, professores, técnicos de saúde, 
gestores e usuários do sistema único de 
saúde. Em toda a história do constitu-
cionalismo brasileiro, nunca houve uma 
aproximação tão estreita entre os con-
ceitos de “sociedade aberta” e “jurisdição 
constitucional”, de modo a forjar um di-
reito processual constitucional enquanto 
direito do pluralismo e da participação, e 
a interpretação constitucional como pro-
cesso público.

Por Italo R. Fuhrmann-Souza. 
Advogado. Mestre em Direito do Estado pela PUCRS. 
Ex-bolsista da Ford Foundation (EUA) e da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
(FAPERGS). Porto Alegre – Rio Grande do Sul.

Contexto Jurídico

O assunto de que tratamos aqui, não 
pode ser examinado em concreto, posto que 
as situações reais de greve no serviço, pú-
blico foram recentemente superadas. Toda-
via, o tema é de grande relevância jurídica 
e importância prática, daí a nossa preocu-
pação em elaborar a presente manifestação 
a respeito. 

Tenho ouvido nas estações de rádio no-
ticiosas do Sul do Pais, sucessivas entrevis-
tas com doutores, alguns nem tão doutos 
assim, a respeito da legitimidade ou da le-
galidade das greves ocorridas recentemen-
te na Justiça e nas Polícias Militares.  Tais 
autoridades explicam que os movimentos 
paredistas indicados, ocorrem porque não 
existe (segundo dizem textualmente) “ne-
nhum regramento” a respeito, como existe 
em outros países. Ficaria, então, o juiz sem 
apoio legal para decidir sobre a correção do 
comportamento grevista que segue o tor-
tuoso caminho dos interessados diretos: de 
um lado os grevistas e do outro a sociedade 
com suas preocupações e prejuízos.

Os entes públicos envolvidos inertes, ou 
quase, à espera de que o acaso determine o 
ocaso das greves. 

Nesse passo, sucedem-se as discussões e 
mais discussões que chegam até a varar a 
madrugada sem qualquer solução, nenhu-
ma, e a população a sofrer os graves resulta-
dos da ausência dos grevistas ao trabalho, e 
os grevistas a receberem seus salários, auxi-
lio alimentação, transporte e penduricalhos 
outros, sem qualquer prejuízo. 

Quero deixar claro que não sou contra 
as reivindicações, sejam quis foram, mas 
regramento legal e constitucional existe 
sim. É engano dos doutores que afirmam 
precipitadamente, que não há norma legal 
que possa sustentar uma decisão judicial 
sobre o assunto. , enquanto o art. 7º, item 
VII, da Constituição Federal, fixa que o 
direito o servidor público fazer greve está, 
nos termos da lei, que, todavia, ainda não 
existente daí a falsa afirmativa de alguns 
estudiosos. 

Expressamente o excluído desse direito 
encontra-se o servidor público militar.

Então duas conclusões podem ser extra-
ídas deste texto, até agora:

 (1) não foi emitida lei regulamentadora 
do direito de greve relativamente ao servi-
dor civil;

2) militar é proibido de fazer greve
 3) se não há lei quanto aos servidores 

civis, então estaria correta a interpretação 
de acordo com a qual é total a liberdade 
para a greve que o funcionário público fizer, 
como, aliás, em ocorrido na prática, frente 
à inexistência da lei a que se refere o inciso 
VII, do at. 7º. Da Constituição Federal. 

 ENGANO. Erro grosseiro 
Haja ou não lei, seja qual for o tema a 

ser submetido ao Judiciário, o juiz deve de-
cidi – lo, tem que decidir. O juiz não pode 

deixar de decidir uma questão sob o pretex-
to de inexistência de lei regulamentadora. 

Com efeito, o art. 126, do Código de Pro-
cesso Civil, reza com precisão: “O juiz não 
se exime de sentenciar ou despachar ale-
gando lacuna ou obscuridade da lei. No jul-
gamento da lide cabe-lhe aplicar as normas 
legais; não as havendo, recorrerá à analo-
gia, aos costumes, e aos princípios gerais de 
direito.”

Ao comentar o mencionado artigo 126, do 
Código de Processo Civil, registram os au-
tores que “Não pode o juiz, de modo algum, 
negar sentença, seja qual for o seu conteú-
do, ainda que lacunoso o sistema legal ou 
obscuro a lei” ANTONIO DALL’AGNOL, 
in Comentários ao Código de Processo Ci-
vil, Editora Revista dos Tribunais, vol. 2. 
Pag.122. E acrescenta CELSO AGRÍCOLA 
BARBI,  que  “A circunstância de  a  ques-
tão processual ou circunstancial levada ao 
juiz não estar na lei não o exime do dever 
de decidi-la. Também quando a questão 
está  prevista  na lei, mas de forma obscu-
ra, ainda assim o juiz  terá de decidi-la, não 
lhe sendo lícito recusar-se a tal, com fun-
damento  na lacuna da lei ou n obscurida-
de dos seus textos.”Comentários ao Código 
de Processo Civil, Forense, Vol. I, tomo II, 
pág.519.  

Em razão de tais imposições jurídicas, 
não pode ser acatada a idéia difundida na 
mídia, segundo a qual inexistindo lei que re-
gulamente a greve dos servidores públicos, o 
Judiciário estaria sem condições para julgar 
a legitimidade do movimento paredista. 

Nem se diga que o Juiz há de ser pro-
vocado para interferir e decidir e isto por-
que o artigo 856, da CLT registra que, ha-
vendo suspensão do trabalho, pode o Juiz 
Presidente do Tribunal e a Procuradoria 
da Justiça do Trabalho, podem instaurar a 
instância coletiva. (art. 114, 3º. Da C. F.).

Em conclusão, por primeiro, o processo 
coletivo, no caso de greve no serviço público, 
pode ser instaurado pelo próprio Presiden-
te do Tribunal (Regional dou Superior do 
Trabalho), ou a requerimento do Ministério 
Público do Trabalho. E , finalizando, não 
podem os tribunas recusar-se a  decidir sob 
a alegação de que a lei de que trata o art. 
7º, inciso VII, da C. F. ainda não foi promul-
gada, posto que para tanto, devem valer-se 
do direito comparado, dos princípios gerais 
de direito, dos costumes, por exemplo, as-
sim como de outras fontes de direito, que 
o juiz há de conhecer e saber interpretar, 
seguramente.    

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e Pós Graduado em Direito Imobiliário pela 

Universidade Católica do Porto - Portugal. 
Conselheiro Vitalício da OAB/BA; Membros dos Institutos 

dos advogados da Bahia e Brasileiro; Presidente do Instituto 
Baiano de Direito do Trabalho e Membro Honorário da 

Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) 
Salvador – Bahia.

E-mail: ebc@britocunha.com.br e 
euripedesebc.blogspot.com

Juiz não pode 
deixar de julgar

ebc@britocunha.com.br italo.fuhrmann@gmail.com

ARTIGO

Hermenêutica Jurídica 
Coparticipativa: A 
Influência de Peter Häberle na 
Jurisdição Constitucional Brasileira 
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Há cinquenta anos, no dia 12 de julho de 
1962, no Marquee Club, um novo grupo for-
mado por Brian Jones, Mick Jagger, Keith 
Richards e outros três músicos, deu seus pri-
meiros passos em um palco. No dia seguinte, 
no Brasil, por meio da lei 4.090, de autoria 
do então senador Aarão Steinbruch, era san-
cionado pelo presidente João Goulart, o déci-
mo terceiro salário (batizado de gratificação 
natalina), como um benefício a mais para o 
trabalhador. Esse benefício está previsto, 
além da referida na Lei, também na Consti-
tuição Federal (art. 7o, inciso VIII, como um 
direito do trabalhador, urbano ou rural, que 
visa a melhoria da sua condição social). 

Segundo o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), o décimo terceiro pago em 2011 in-
jetou R$ 118 bilhões na economia doméstica. 
Portanto, à primeira vista, realmente ele 
parece representar uma “grande conquista” 
para a classe trabalhadora. Será mesmo?

Os Rolling Stones, por certo, se torna-
ram uma lenda viva do rock e têm muito o 
que comemorar. Agora, essa história de dé-
cimo terceiro salário... 

O décimo terceiro salário nada mais é do 
que um componente da remuneração do tra-
balhador. A pergunta, então, que se faz, é: por 
que ele não pode ser agregado à remuneração 
mensal do trabalhador? Por que o trabalhador 
não pode, mês a mês, administrá-lo da melhor 
maneira que lhe interessar? Por que, apenas, 
no final do ano (e ainda dividido em duas par-
celas: uma até o final do mês de novembro e 
outra no mês de dezembro) lhe é destinado 
esse valor? Por que, em pleno século XXI, ele 
tem de ser tratado como uma pessoa incapaz 
de cuidar do seu próprio dinheiro? 

Poder-se-á dizer que não é bem assim. 
Que o décimo terceiro consiste numa parte 
variável do salário e, portanto, num “plus”. 
Por isso mesmo, algo positivo, que “visa à 
melhoria da sua condição social”. 

Não é verdade. Fosse uma parcela vari-
ável, estaria atrelado a metas. Seria um prê-
mio; uma bonificação extra pelo desempenho 
pessoal do trabalhador. Uma recompensa pe-
los seus esforços, dedicação, talento ou qual-

quer outra adjetivação. Todavia, não é. Aliás, 
sequer a legislação trabalhista atual possibi-
lita essa negociação individual. Se a empresa 
pagar regularmente determinado valor, este 
automaticamente integrará o “patrimônio” 
do trabalhador e não poderá ser mais retira-
do. Exceção – diga-se – é a Participação nos 
Lucros ou Resultados (PLR), mas ela não tem 
natureza jurídica salarial, tal como o décimo-
terceiro salário. Portanto, são coisas distintas. 

O que está em discussão é outra coisa: 
devemos, passado meio século da instituição 
dessa “gratificação natalina”, parar, pensar 
e refletir. E nos dar conta de que o Brasil 
mudou. Que seus trabalhadores também 
mudaram. Que vivemos numa sociedade de 
plena informação. Que uma legislação do sé-
culo XX, que trata o trabalhador do século 
XXI, como se estive vivendo o século XIX, 
não pode mais ser mantida. 

Devemos, pois, nos renovar. E essa re-
novação deve ser feita com alma indômita. 
Com espírito altivo e inconformado. Com o 
entusiasmo de um João Mangabeira, que 
há mais de 60 anos, mais precisamente em 
1946, discursava: “Vós ides ser a voz de um 
novo mundo, de uma democracia nova, ge-
rada nas entranhas da dor. Desprezai os 
reacionários, os retrógados, os retardados. 
Quebrai os velhos moldes carcomidos. Ali-
jai as velhas ânforas, que não suportariam 
o fermentar do vinho novo da vida. Derru-
bai os falsos ídolos. Destruí os preconceitos 
absurdos e os privilégios caducos. Plasmais 
com vossas mãos, vossos destinos”.

Bem-vindos todos ao século XXI. Que se-
jam os trabalhadores tratados como adultos e 
não como pessoas relativamente incapazes ou, 
ainda, como o famigerado “filho pródigo”. “De-
pressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. 
Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos 
seus pés. Também tragam e matem o bezerro 
gordo. Vamos começar a festejar, porque este 
meu filho estava morto e viveu de novo; estava 
perdido e foi achado” (Evangelho de Lucas).

Por Antonio Carlos Aguiar. 
Mestre em Direito de Trabalho, sócio do escritório Peixoto e 
Cury Advogado, professor do Centro Universitário Fundação 

Santo André e autor do livro “Negociação Coletiva 
de Trabalho”. São Paulo – São Paulo

antoniocarlos.aguiar@peixotoecury.com.br

Direito do Trabalho

50 anos de Rolling Stones e 
do décimo terceiro salário

“Não há melhor maneira de exercitar a imaginação 
do que estudar direito. Nenhum poeta jamais 

interpretou a natureza com tanta liberdade quanto 
um jurista interpreta a verdade”.

Jean Giraudox

Nova PEC pretende ratificar 
prioridade de idosos e portadores 
de doença grave na extensa fila 
de pagamento de precatórios

Tramita na Câmara dos Deputa-
dos a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 176/12, que dá prioridade aos 
idosos e portadores de doença grave ou 
incapacitante na fila de pagamento de 
precatórios. A proposta estabelece que os 
pagamentos deverão ser feitos imediata-
mente após o trânsito em julgado da sen-
tença condenatória.

Na visão do vice-presidente da Comis-
são de Dívida Pública da OAB/SP e secre-
tário da Comissão de Relações Institucio-
nais do Conselho Federal da OAB, Marco 
Antonio Innocenti (foto), em matéria de 
precatórios as prioridades são absoluta-
mente negligenciadas, mas que esta nova 
PEC poderia auxiliar o problema dos cré-
ditos alimentares.

             “Certamente esta nova proposta 
estabeleceria uma prioridade. A questão 
é que as prioridades são negligenciadas 
quando falamos em precatórios. Não ape-
nas pelas entidades públicas devedoras, 
como também pelos próprios tribunais, 
que acabam considerando, mesmo contra 
o texto da Constituição, uma situação ex-
cepcional que, devido ao caos geral, não 
pode ser atendida. Assim é que os credo-
res de precatórios alimentares foram pre-
teridos durante toda a vigência da Emen-
da Constitucional 30, que parcelou os 
precatórios não alimentares em 10 anos, 
e quando nenhum precatório alimentar 
foi pago, embora a Constituição Federal 
assegure com todas as letras essa priori-
dade”, avalia Marco Innocenti.

O artigo 100 da Constituição Federal 
estabelece que os débitos de natureza ali-
mentícia, que compreendem os decorren-
tes de salários, pensões e indenizações 
cujos titulares tenham 60 anos de idade 
ou mais ou sejam portadores de doença 
grave ou incapacitante serão pagos com 

preferência sobre todos os demais débi-
tos. Caso a PEC seja aprovada, essa prio-
ridade será dada a esse público em caso 
de débito de qualquer natureza.

O advogado explica que atualmente 
os pagamentos devidos pelas Fazendas 
Públicas, em virtude de sentença judici-
ária, são feitos exclusivamente na ordem 
cronológica de apresentação dos preca-
tórios. “Os próprios tribunais acabaram 
entendendo que, por terem listas dife-
rentes, o pagamento dos precatórios não 
alimentares não importava preterição 
dos alimentares. Agora, na vigência da 
Emenda Constitucional 62, que assegura 
prioridade aos idosos e doentes graves, 
esses pagamentos estão contingenciados 
no Tribunal de Justiça, que não consegue 
atender todos os pedidos. Então, fica a 
pergunta, de que vale essas preferências 
se ninguém as cumpre? Mas ruim com 
elas, certamente pior seria sem elas”, ob-
serva.



Eurípedes Brito Cunha lança
o livro Advocacia Trabalhista

A Editora Edições Ciência Jurídica de Belo Horizonte/Mi-
nas Gerais acaba de colocar no mercado editorial o livro “Advo-
cacia Trabalhista – Experiências Profissionais”, do articulista 
do jornal e revista Direitos Eurípedes Brito Cunha.

O autor é advogado, professor e palestrante; Conselheiro 
Vitalício da OAB Seccional Bahia; Membros dos Institutos dos 
Advogados da Bahia e Brasileiro; Presidente do Instituto Baia-
no de Direito do Trabalho; Pós Graduado em Direito Imobili-
ário pela Universidade Católica do Porto – Portugal, Membro 
Honorário da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e atua nas lides jurídica a mais de cinco décadas.
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Pertencente a um bloco considerado 
não tradicional das ciências jurídicas, 
junto com o Direito Ambiental, Direito 
Digital e a Biotecnologia, que ganha-
ram evidência no início do século XXI, 
o Direito Desportivo dele se desprende, 
passando a receber atenção especial, 
tornando-se o campo do Direito que 
mais cresce no Brasil atualmente.

O Direito Desportivo é um ramo do Di-
reito que trata das relações jurídicas exis-
tentes nas atividades desportivas. Trata-se 
de todo um conjunto de regramentos, com 
disposições administrativas, trabalhistas, 
civis e fiscais, entre outras.

O esporte, parte integrante da história 
humana, com sua natureza e peculiarida-
des, necessita de regras que atendam a 
essas particularidades. Ante a crescente 
massificação das relações desportivas no 
mundo, fizeram-se necessárias normas 
que regulassem eventuais lides.

Na última década, após a promulga-
ção da Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998 (Lei Pelé), nos acostumamos a um 
crescente interesse pelo mercado jurídico-
desportivo, materializado em aumento no 
número de profissionais e na proliferação 
de cursos de especialização pelo país.

O Direito Desportivo despertou in-
teresse no setor universitário, e a cria-
ção da disciplina dá-se pela primeira 
vez como parte do curso de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). A introdução dessa área 
em meio universitário foi feita pelo pro-
fessor-especialista em processo, Luiz 
Padilla, na mesma UFRGS, através de 
um projeto feito em 1995. Ministrada 
no fim do século passado e reconhecida 
como parte curricular de um curso com-
plexo e multidisciplinar.

Segundo declaração do advogado 

paulistano, especialista em adminis-
tração esportiva e presidente do IBDD - 
Instituto Brasileiro de Direito Desporti-
vo (2007/2009 - 2010/2012) -, Luiz Felipe 
Guimarães Santoro: “O pioneirismo de 
cursos de pós-graduação lato sensu em 
nosso país, com as primeiras turmas de 
Especialistas em Direito Desportivo, foi 
promovido na cidade de São Paulo pelo 
Instituto Brasileiro de Direito Despor-
tivo (IBDD). Outros estados também 
contaram, e alguns ainda contam, com 
bons cursos de especialização na área, 
como o Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, 
Porto Alegre e o Distrito Federal”. 

É inegável que o esporte de modo ge-
ral, e o futebol em especial, representa 
hoje um amplo campo de atuação para 
o advogado. Embora o Direito Desporti-
vo ainda não seja uma ciência ensinada 
nas faculdades de Direito como discipli-
na da grade curricular principal e sim, 
como matéria optativa em algumas, o 
arcabouço de leis e normas atinentes à 
atividade esportiva faz com que parte 
da doutrina a defenda como um ramo 
autônomo da ciência jurídica.

Eis, portanto, nobres colegas cau-
sídicos, um campo fértil para a nossa 
atuação.

Direito desportivo

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

Análise Jurídica

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Graduado em História (Licenciatura), Gradu-
ado em Ciências Jurídicas (Bacharel), Pós-Graduado em 
História Regional, Pós-Graduado em Gestão Escolar, Pós-
Graduado em Docência do Ensino Superior e Pós-gradu-
ando em Direito Público e Privado. Membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus, Membro-Fundador e 
Vice-Presidente da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL); 
Membro-Idealizador e Vice-Presidente da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Membro da Aca-
demia de Letras de Ilhéus (ALI). Autor dos livros “Breves 
Análises Jurídicas” e “Análises Cotidianas” (Direitos Edito-
ra) e Diretor-Fundador do jornal, revista, site e editora de 
livros DIREITOS (www.jornaldireitos.com.br). Fundador do 
site e do jornal O COMPASSO (www.jornalocompasso.blo-

gspot.com.br).  Itabuna – Bahia.

Almoço real
A desembargadora do TJ-BA, 

Luislinda Valois, foi convidada pela 
princesa Mary, da Dinamarca, para 
almoço com representantes do mo-

vimento feminista brasileiro. O en-
contro será dia 17 de setembro, às 
13h, em São Paulo, em local a ser 
confirmado
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O Supremo Tribunal federal no julga-
mento da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 54, considerou 
que não existe crime na interrupção de gra-
videz de feto anencéfalo, considerando-se 
que nas palavras do Ministro Marco Au-
rélio “O anencéfalo jamais se tornará uma 
pessoa. Em síntese, não se cuida de vida 
em potencial, mas de morte segura”. Den-
tre os inúmeros argumentos favoráveis à 
interrupção , os mais recorrentes pontua-
vam que o prosseguimento da gravidez em 
tal situação leva a gestante à uma situação 
de intenso sofrimento , tendo-se em vista a 
breviedade da extrauterina do feto . A deci-
são da Suprema Corte se alinha ao posicio-
namento adotado por diversos órgãos juris-
dicionais nesse sentido.

Em que pese o brilhantismo dos votos 
proferidos no julgamento, e ampla aceita-
ção popular em relação ao posicionamento 
tomado, tal tipo de precedente pode de-
sembocar em consequências extremamen-
te perniciosas, abortos eugênicos podem se 
proliferar no nosso país. A eugenia consti-
tui prática que visa melhorar o patrimônio 
genético dos seres humanos, usando de 
meio para alcançar tal fim a eliminação 
dos “menos aptos”.

Essa tendência eugênica se manifesta 
através da tendência em se permitir a inter-
rupção da gravidez em outras situações em 
que haja graves anomalias que inviabilizem 

a vida independente, no anteprojeto do novo 
Código Penal existe que prevê de forma ex-
pressa tal situação, nada mais triste.

Em um país tem como diretrizes a va-
lorização da vida, o estado democrático, a 
dignidade da pessoa humana, permitir tais 
condutas se configura uma grande contra-
riedade, algo anacrônico e indesejado. A 
eugenia foi usada na Alemanha Nazista 
como um meio de se fortalecer a raça aria-
na, mas trazê-la para o nosso ordenamento 
acobertando-a sobre o manto da legalidade 
é uma grande ofensa aos direitos humanos. 
Futuramente a banalização do aborto eu-
gênico pode abrir a nefasta possibilidade 
de legalização em face de condições muito 
menos graves do que a anencefalia, fetos 
com Síndrome de Down, malformações car-
díacas, lábio leporino, só para citar alguns 
exemplos, podem se transformar nos próxi-
mos “alvos”.

A seletividade e buscar por seres hu-
manos “perfeitos” não deve ser albergada 
pelo direito, cada vida é única, valiosa, me-
recedora de proteção tão somente por exis-
tir. Não é matando inocentes que a justiça 
prosperará.

A Eugênia é segregadora, preconceituo-
sa, se fundamenta na conveniência em de-
trimento da vida, não merece apoio muito 
menos legalidade.

Por Advisson Lisboa de Araújo. 
Bacharelando em Direito na UNIME. Itabuna – Bahia

Aborto do feto 
anencéfalo e eugenia

Direito do Trabalho
advisson_lisboa@hotmail.com

CNJ propõe apresentação de 
preso ao juiz em 24 horas

A corregedora nacional de justiça, mi-
nistra Eliana Calmon, apresentou esta 
semana uma proposta de resolução que 
determina a apresentação de toda pessoa 
presa ao juiz competente no prazo de 24 
horas. A proposta, elaborada de forma 
conjunta pela Presidência do Conselho 
Nacional de Justiça e pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, procura alinhar o 
país à Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos, assinada pelo governo 
brasileiro.

O objetivo da norma é prevenir e apu-
rar a ocorrência de ilegalidades no ato de 
prisão, permitindo ao juiz atestar a inte-
gridade física do preso. A medida se apli-
ca a toda pessoa presa, apreendida, inter-
nada ou mantida sob custódia do Estado. 
“O Brasil não tem tradição de um trato 
respeitoso nas prisões e mesmo nas casas 
de acolhimento de menores”, afirmou o 
presidente do CNJ e do Supremo Tribu-
nal Federal, ministro Ayres Britto.

De acordo com a proposta, a apresen-
tação deve ser feita em 24 horas contadas 
a partir da comunicação do ato ao juiz. Ao 
apresentá-la, a ministra Eliana Calmon 
reconheceu as dificuldades de implemen-
tação da medida, mas defendeu que cabe 
ao CNJ dar o primeiro passo no sentido 
da padronização de procedimentos entre 
os tribunais.

O tema também é objeto de propostas 
legislativas na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal. Britto ainda sugeriu 
que ele fosse discutido em parceria com o 
Conselho Nacional do Ministério Público 
e acenou com a possibilidade de se editar 
uma resolução conjunta entre o CNJ e o 
CNMP.

O julgamento foi interrompido por um 
pedido de vista do conselheiro Wellington 
Saraiva, que deverá apresentar suges-
tões ao texto com a contribuição do Mi-
nistério Público. (Assessoria de Imprensa 
do CNJ).

Prezado Editor Vercil Rodrigues, parabenizo-o junto com toda a 
equipe do Jornal Direitos pela oportunidade de poder conhecer as rea-
lizações do Senhor Carlito do Sarinha (Direitos edição nº 42) quando foi 
por quatro vezes vereador dessa cidade. A entrevista contribuiu muito 
para que eu decidisse em quem votar para vereador. E ao mesmo tempo 
digo que o jornal Direitos com essas entrevistas do Caderno 2º tem con-
tribuindo muito para o crescimento intelectual de seus leitores. 

Carla Mara. Estudante do Ensino Médio. Itabuna – Bahia.

Prezado Editor, parabéns pela en-
trevista com o popular Carlito do Sa-
rinha (Direitos edição nº 42). Que bom 
saber que ele é candidato mais uma vez 
e com fé em Deus se elegerá, pois é tra-
balhador, humilde e é do povo.

Luciana Alves. Comerciária. Itabuna – 
Bahia. 

Olá Vercil, sou o Paulo Fernandes nos conhecemos 
em Belo Horizonte na Praça da Liberdade durante o 
Piquenique Literário, fiquei muito feliz com a maté-
ria publicada no jornal Direitos sobre os dois meses 
do Piquenique Literário (Direitos edição nº 42, P. 08). 
Muito obrigado. Grande abraço e alegria sempre.

Paulo Fernandes. Ator, Educador e Contador de Histó-
rias. Belo Horizonte – Minas Gerais.

Direito da 
Execução Penal

Lançado o livro “Direito da 
Execução Penal, nova interpre-
tação e novos comentários à lei 
7.210″, de autoria do professor José 
Ricardo Chagas. A obra traz insti-
gantes comentários sobre toda a lei 
de execução penal. “Momento mais 

oportuno certamente não haveria 
para o lançamento desta obra, que 
vai nos proporcionar novas refle-
xões sobre o funcionamento da exe-
cução penal no Brasil, que deveria 
transitar sob o império de um novo 
paradigma”, afirma o autor.
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57 - Sem prejuízo da firme-
za da crítica, das prerrogativas e 
da independência profissional, o 
advogado tem o dever de tratar 
com urbanidade, respeito e ze-
lar pelo prestígio, credibilidade 
e aperfeiçoamento da magistra-
tura. Pois, como judiciosamente 
observa Calamandrei, relação 
entre as duas categorias asseme-
lham-se à dos vasos comunican-
tes: não se pode baixar o nível de 
uma sem rebaixar da outra.

58 - Sempre que testemu-
nhares, praticados por magis-
trados ou serventuários, atos 
ou manifestações de desrespeito 
a prerrogativas de outro advo-
gado, protesta e solidariza-te, 
jovem causídico, com o colega 
ofendido. Com o assim proceder, 
estarás defendendo e prestigian-
do a tua classe, fortalecendo a 
OAB e contribuindo para a boa 
administração da Justiça.

59 - O descaso, o tratamento 
descortês, incivil, quando não rís-
pido, o advogado, especialmente 
o jovem profissional, é atendido 
ou recebido por juízes e serven-
tuários, os óbices ao seu ingresso 
em cartórios, o ambiente adverso 

com o que se depara o  no fórum, 
em órgãos administrativos e poli-
ciais, dão ao advogado jovem a ní-
tida sensação de que os enfáticos 
direitos e prerrogativas que o Es-
tatuto da Advocacia garante aos 
profissionais da categoria, para 
cuja violação inexiste sanção, não 
passam de mera retórica, para 
abstração. Mas há que exigir, re-
clamar, protestar, mesmo porque 
só se fz respeitar o advogado que 
reage ao arbítrio, não se submete 
à prepotência, não transige com 
a violação de seus direitos e prer-
rogativas.

60 - Um dia jovem causídi-
co, poderá te sentir impotente 
para, na vida forense, sozinho, 
enfrentar e deter injustiça, a 
prepotência, a prevaricação. 
Nesse dia te sentirá confortado 
e confiante se tiveres, a teu lado 
e atrás de ti, uma corporação 
que, além de organizar e cuidar 
da disciplina da classe, defenda 
as prerrogativas e direitos, teus 
e de todos advogados

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” de Benedito 

Calheiros Bomfim
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Ad bsurdum = Por absurdo
Ad honorem = Por honra
Aliquid novi = Outro; diverso
Animus fraudandi =Intenção de fraudar
Brevitatis causa = Por motivo de brevidade
Causa patendi = Causa de pedir
Debitum Conjugale = Débito conjugal
Error facti = Erro de fato
Error in persona = Erro sobre a pessoa
Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
Facies = Forma exterior
Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar
Hic ET nunc = Aqui e agora
In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.

A última medida da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) proibindo a venda de 
chips e aparelhos celulares das 
empresas com um grande núme-
ro de reclamações junto à Funda-
ção de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (PROCON) deveria ser 
seguida pelas outras agências re-
guladoras que atuam no mercado 
nacional.

É o caso da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
pois esta deveria tomar urgente-
mente as mesmas providências 
com todas as operadoras de saúde 
complementar que, além de não 
cumprirem o que foi estabelecido 
em contrato, obrigam muitos dos 
seus associados a entrarem com 
medidas cautelares quando ne-
cessitam de alguns procedimen-
tos médicos para que seus direi-
tos venham a ser respeitados.

Atualmente a maioria dessas 
empresas de saúde, na hora de 
vender seus produtos, promete 
tudo, mas para honrar o com-
promisso acaba dando uma tre-
menda canseira no participante 

do plano ou do seguro. Estes as-
sociados estão tão desassistidos 
por quem foi contratado para 
protegê-los que, em alguns casos, 
acabam tendo de utilizar o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) ou ten-
do de pagar do próprio bolso por 
serviços que imaginavam que es-
tariam à sua disposição quando 
fossem necessários. 

A ANS deveria interferir, 
também, nos pagamentos efetu-
ados aos médicos, laboratórios e 
hospitais, que têm seus honorá-
rios e custos aviltados pelos só-
cios da Associação Brasileira de 
Medicina de Grupo (ABRAMGE), 
que por meio de muito lobby, con-
seguem cada vez mais escorchar 
aqueles que prestam serviços aos 
poderosos grupos do setor.

O mais absurdo de tudo isso é 
que as empresas continuam ven-
dendo seus planos sem aumentar 
sua rede de serviço, nem sua ca-
pacidade de atendimento, e se-
quer respeitando o que está no 
contrato em relação a médicos, 
laboratórios e hospitais conve-
niados que, cotidianamente são 

substituídos por outros presta-
dores de serviços e cujo custo é 
sempre considerado na hora da 
substituição, nunca levando-se 
em conta os direitos dos associa-
dos.

Em contrapartida essas em-
presas gastam milhares de reais 
em propaganda e estratégias de 
marketing, nas quais aviões são 
sempre enfocados — veículos es-
tes, em sua grande maioria, dis-
poníveis somente para viagens 
e lazer da direção desses fortes 
grupos. Já ao associado só res-
ta se contentar com as migalhas 
oferecidas, muitas vezes tendo 
mesmo de implorar por aquilo 
que lhes é de direito e pelo qual 
vem pagando há muito tempo, 
acreditando numa segurança que 
nunca será cumprida na hora da 
sua necessidade.

Parabéns à ANATEL. Espe-
ramos que a sua atitude sirva de 
exemplo para a ANS.

Por Sylvia Romano.
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia 

Romano Consultores Associados São Paulo 
- São Paulo.

Um exemplo para a ANS

ARTIGO
sylviaromano@uol.com.br 

DIREITO INTERNACIONAL

Adoção inédita
Um casal de homens re-

gistrou um filho em Buenos 
Aires, na terça-feira (31/7), 
sem a necessidade de decisão 
judicial, o que seria inédito no 
mundo, segundo a ONG local 
Lesbianas, Gays, Bi y Tran-
sexuales (LGBT). Antes da 
aprovação da lei que deu aos 

casais formados por pessoas 
do mesmo sexo os mesmos di-
reitos dos heterossexuais, em 
2010, a certidão de nascimen-
to tinha de ser retificada por 
decisão judicial. 

Ativista russo
A Promotoria da Rússia in-

diciou na terça-feira (31/07) o 

blogueiro e ativista Alexei Na-
valni, que protesta contra a 
corrupção no país, acusando-o 
de apropriação indébita, delito 
que prevê pena de até 10 anos 
de prisão. A acusação foi con-
siderada a medida mais dura 
já adotada contra um líder dos 
movimentos de protesto que 
tiveram início em dezembro. 



Por Marcos Conrado. 
Advogado, especialista em Direito Previdenciário; Diretor-

Fundador da Marcos Conrado Advocacia e Membro da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Itabuna – Bahia.
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OAB pede ao 
TSE que libere 
acesso a processos

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil enviou, na quinta-feira (2/8), ofício 
à presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, 
para pedir a liberação do acesso de 
advogados aos processos em anda-
mento na corte. A Portaria 322 de 
2011, expedida pela Diretoria-Geral 
do TSE, restringe o acesso aos proces-
sos somente às partes e aos advogados 
constituídos nos autos e, nos demais 
casos, condiciona a extração de cópia 
dos autos à autorização do relator ou 
do presidente do Tribunal.

“A restrição ofende o exercício 
das prerrogativas profissionais e 

amesquinha a própria advocacia, 
as quais não podem ser cerceadas 
com atitudes inconciliáveis com o 
Estado Democrático de Direito”, 
afirma o presidente do Conselho 
Federal da OAB, Ophir Cavalcante 
no ofício. Ele ressalta também que 
a Portaria viola o inciso XIII do ar-
tigo 7º do Estatuto da Advocacia.

Cavalcante lembra, ainda, que 
a garantia de acesso aos autos, 
quando os processos não estão su-
jeitos a sigilo, e a obtenção de cópias 
são garantias dos advogados em be-
nefício do cidadão, destinatário dos 
serviços. “É, pois, à cidadania que, 

em última análise, interessa a pro-
teção que se confere ao advogado.”

Para a OAB, além de violar 
as prerrogativas dos advogados, a 
Portaria do TSE fere recentes en-
tendimentos do Conselho Nacional 
de Justiça. Um exemplo é a decisão 
do colegiado em Procedimento de 
Controle Administrativo, que de-
terminou ao Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo a disponibilização 
dos meios necessários à obtenção 
de cópias dos processos pelos advo-
gados, conforme disposto no Esta-
tuto da Advocacia. (Assessoria de 
Imprensa da OAB).

CONSELHO 
FEDERAL DA OAB

CNJ autoriza exigência de CEP na petição incial
O Conselho Nacional de Justiça 

decidiu que é legal a exigência do CEP 
do requerente em petições iniciais. 
Sob relatoria do conselheiro Jorge Hé-
lio Chaves de Oliveira, o CNJ consi-
derou que a condição é uma “medida 
de lealdade processual da parte para 
com o Estado-juiz” e consequência da 
“precisa identificação de residência” 
das partes, conforme manda o Código 
de Processo Civil.

A questão foi levantada em Pe-
dido de Providências ajuizado no 
Conselho pelo advogado paraense 
Sérgio Alberto Frazão do Couto. 
Ele reclamou de ter sido impedi-
do de propor uma ação judicial no 
Tribunal de Justiça do Pará porque 
não constava na petição inicial o 
CEP do requerente.

O Código de Endereçamento 
Postal se tornou obrigatório em 

petições a partir da publicação do 
Provimento Conjunto da Correge-
doria da Região Metropolitana e da 
Corregedoria do Interior do Tribu-
nal de Justiça do Pará. Porém, Cou-
to alegou que a norma prejudica o 
livre acesso à Justiça, previsto no 
inciso XXXV do artigo 5º da Cons-
tituição, e que os requisitos da peti-
ção inicial estão previstos no artigo 
282 do Código de Processo Civil.

DECISÕES
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1- O duplo grau de jurisdição obri-

gatório, também conhecido como 
reexame necessário ou recurso de 
ofício, é instituto contemplado no 
art. 475 do CPC e visa a proteger 
a Fazenda Pública, constituindo 
uma de suas principais prerroga-
tivas.

Com relação a esse instituto, é correto 
afirmar que

a) se aplica o duplo grau de jurisdição 
obrigatório a toda decisão proferida 
contra Fazenda Pública.

b) é pressuposto de admissibilidade do 
reexame necessário a interposição de 
apelação pela Fazenda.

c) se aplica o duplo grau obrigatório à 
sentença que julga procedente, no 
todo ou em parte, embargos à execu-
ção de dívida ativa da Fazenda Públi-
ca, independentemente do valor do 
débito.

d) não se aplica o duplo grau obrigatório 
se a sentença estiver fundada em ju-
risprudência do plenário do Supremo 
Tribunal Federal.

2- Quando duas ou mais demandas 
individuais possuem o mesmo pe-
dido e/ou a mesma causa de pedir, 
diz-se que são conexas. Nessa si-
tuação, se estiverem tramitando 
em juízos diversos, poderão ser 
reunidas para julgamento con-
junto pelo juízo prevento.

Caso esses juízos tenham competência ter-
ritorial diversa, é correto afirmar que 
será considerado prevento aquele

a) em que se proferiu o primeiro despa-
cho liminar positivo.

b) para o qual primeiro foi distribuída a 
petição inicial.

c) que tiver, ao tempo da arguição da co-
nexão, praticado o maior número de 
atos processuais.

d) em que se realizou a primeira citação 
válida.

3 - As regras processuais impõem 
as partes deveres que devem ser 
observados ao longo do processo 
judicial. Tais deveres têm, como 
corolário lógico, a existência de 
uma responsabilidade civil.

Acerca de tal responsabilidade, é correto 
afirmar que

a) a responsabilidade por dano proces-
sual não pode ser reconhecida em face 
de terceiros intervenientes, sendo um 
fenômeno tipicamente atrelado à atu-
ação das partes da demanda.

b) havendo mais de um litigante de 
má-fé, o juiz deverá condená-los na 
proporção de seus interesses ou soli-
dariamente, caso tenham se coligado 
para lesar o adversário.

c) a indenização a ser fixada imediata-
mente após a prática do ato punível 
poderá exceder vinte por cento sobre 
o valor da causa, ficando sua fixação 
sujeita ao livre arbítrio do juiz.

d) a apresentação em juízo de petição 
que não corresponda, com perfeição, 
ao original anteriormente remetido 
por fax, não enseja responsabilização 
por dano processual, mas tão somente 
a prática de crime a ser punido nos 
termos do Código Penal.

4- A respeito do processo de execução, 
assinale a alternativa correta.

a) A sentença arbitral, a letra de câm-
bio, a nota promissória e a duplicata 
são títulos executivos extrajudiciais.

b) O exequente poderá, no ato da distri-
buição, obter certidão comprobatória 
do ajuizamento da execução, para fins 
de averbação no registro de imóveis, 
de veículos ou outros bens sujeitos a 
penhora ou arresto.

c) O executado que, intimado, não indi-
ca ao juiz a localização de seus bens, 
não pratica ato atentatório à dignida-
de da justiça.

d) A ausência de liquidez não impede a 
instauração do processo de execução.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE juLhO DE 2012  -  1- A; 2- C; 3-C E 4- D 

O STF se posicionou na quarta-feira contra 
a prática do prefeito itinerante, ou seja, do can-
didato que, já tendo cumprido dois mandatos 
em seu município, troca de domicílio eleitoral 
para poder concorrer pela terceira vez consecu-
tiva. A decisão, que foi tomada em julgamento 
de recurso de Vicente de Paula de Souza Gue-
des, prefeito de Valença (RJ), tem repercussão 
geral, mas, em nome da segurança jurídica, não 
poderá retroagir. 

Ministros de tribunais superio-
res, desembargadores e juízes so-
mente poderão contratar assessores e 
funcionários para cargos de confian-
ça que tiverem ficha limpa. O Conse-
lho Nacional de Justiça aprovou uma 
resolução inspirada na Lei da Ficha 
Limpa, que impede a candidatura de 
políticos condenados e daqueles que 
renunciam para escapar de proces-
sos de cassação. As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo.

Candidato 
itinerante

Ficha limpa
no Judiciário

CONCURSOS

Fazenda lança edital
Foi lançado na última quinta-feira 

(26/07) o concurso para assistente técnico 
administrativo da Fazenda. No total, foram 
disponibilizadas 463 oportunidades para 
nível médio, com salário de R$ 2,8 mil.

Composta por uma prova de conheci-
mento básicos e outra de conhecimento 
especifico, a avaliação deste concurso traz 
seis disciplinas: língua portuguesa, racio-
cínio lógico-quantitativo, conhecimentos 
de informática, direito administrativo e 
constitucional, gestão publica e uma no-

vidade, arquivologia. Outra surpresa foi 
a saída de direito tributário.

Outra diferença em relação ao último 
concurso é o número de vagas. Em 2009, 
foram dois mil para todos os estados da 
federação. No edital atual, apenas o Dis-
trito federal e São Paulo foram contem-
plados.

Maiores informações www.esaf.fazen-
da.gov.br e as inscrições serão abertas no 
dia 13 de agosto e seguirão até o dia 28. A 
data provável da prova é 28 de outubro.

Um cliente suado, com as roupas sujas 
de sangue, entra no escritório do advogado, 
esbaforido:

“Doutor, doutor. Só o senhor pode me sal-

var agora. Acabei de matar minha mulher”
O advogado, tranqüilo, responde:
“Peraí. Não é assim. Estão dizendo que 

você matou sua mulher...” 
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